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ՆԱԽԱԲԱՆ 
 

Երևանի պետական համալսարանի փիլիսոփայության ֆակուլտետի սոցիալա-

կան հոգեբանության ամբիոնը պատասխանատու է հոգեբանության չորս բանգա-

վառների` սոցիալական, կլինիկական, քաղաքական և իրավաբանական, ուսուցման 

և գիտական զարգացման համար:  

Բնական է, որ Օսմանյան կայսրության կողմից իրագործված Հայոց ցեղասպա-

նության 100-ամյա տարելիցին ընդառաջ ամբիոնն արձագանքեց «Ցեղասպանու-

թյան սոցիալ-հոգեբանական և ախտահոգեբանական հետևանքները» խորագրով 

կոնֆերանսով և դրա նյութերի հիման վրա հրատարակված հոդվածների համանուն 

ժողովածուով: 

Ժողովածուի մեջ հնարավորինս խոր ուսումնասիրվում են ցեղասպանության 

հոգեբանական և հոգեախտաբանական հետևանքները: Հայերի ցեղասպանությունը 

կարելի է դիտարկել որպես հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում, չնայած 

տերմինին, տվյալ խանգարումը համարվում է նորմալ հակազդում ոչ նորմալ և սուր 

տրավմատիկ իրավիճակներին: Դրա համար հիմք են հանդիսացել հայերի մոտ 

դրսևորվող տվյալ խանգարման հիմնական 2 ախտանիշները. տրավմատիկ կպչուն 

հիշողությունները և տրավմատիկ թեմայից անընդհատ խուսափելն ու փախուստը: 

Դիտարկվում է նաև Ցեղասպանության հոգետրավմայի դերը կոգնիտիվ կառույց-

ների ձևավորման գործընթացում երեք սերունդների մոտ, որոնք ծնվել են Ցե-

ղասպանությունից հետո, նաև կլինիկական-հոգեբանական այլ ազդեցությունները: 

Այդ տրավմայի սոցիալ-հոգեբանական վերլուծությունը ներառում է այնպիսի 

խնդիրներ, ինչպիսիք են հայերի Ցեղասպանությունը և նույնականությունը, վրեժի 

սիմվոլիկան, Ցեղասպանության ազդեցությունը հայերի մտածողական տիպի ձևա-

վորման վրա, էթնիկական թերարժեքության հիմնախնդիրը, Ցեղասպանության քա-

ղաքական, հոգեբանական տեսանկյունները, Ցեղասպանության փաստի ընկալման 

հոգեբանական տարիքային առանձնահատկությունները, Ցեղասպանությունը որ-

պես էթնիկական անհանդուրժողականության ծայրահեղ դրսևորում և այլն: 

Փորձ է արված նաև տեսական-համեմատական հետազոտություն անցկացնել 

հայերի և թուրքերի էթնոհոգեբանության միջև: 

Ժողովածուում քննարկվում են Ցեղասպանության պատճառները և մատ-

նանշվում, որ այդ պատճառների ամբողջական պատկերացման համար անհրաժետ 

է ներառել փաստերի պատճառականության ոգեղեն, հոգեբանական և քաղաքական 

տեսանկյունները: 

Ժողովածուն հասցեագրված է ուսանողներին, նաև հոգեբանության և հարակից 

գիտությունների դասախոսներին: 

 

ԵՊՀ սոցիալական հոգեբանության ամբինոի վարիչ,  

պրոֆեսոր Գայանե Շահվերդյան 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Кафедра Социальной психологии факультета Философии и психологии ЕГУ от-

ветственна за обучение и научные разработки в четырех областях психологии: 
социальная, клиническая, политическая и юридическая психология.  

Естественно, что на 100-летие Геноцида Армян со стороны Османской империи 
кафедра откликнулась организацией конференции на тему: “Социально-психологи-
ческие и патопсихологические последствия геноцида” и одноименным сборником 
статьей по материалам конференции. 

В сборнике по возможности глубоко проанализированы социально-психологичес-
кие и патопсихологические последствия геноцида. Показано, что геноцид армян можно 
рассматривать как посттравматическое стрессовое расстройство (несмотря на термин, 
данное расстройство считается нормальной реакцией на ненормальную и остро трав-
миряющую ситуацию). Основанием к этому является наличие у армян двух основных 
симптомов данного расстройства: навязчивые травматические воспоминания или пос-
тояннное избегание травмирующей темы. Рассмотрена также роль психотравмы 
геноцида в процессе формирования когнитивных схем у трех поколений, родившихся 
после геноцида и другие клинико-психологические влияния геноцида.  

Социально-психологический анализ данной травмы включает такие проблемы как: 
геноцид и идентичность армян, проблемы символики мести, влияние геноцида на 
процесс формирования мыслительного типа армян, проблема этнической неполноцен-
ности, политико-психологические аспекты геноцида, психолого-возрастные аспекты 
восприятия факта геноцида, геноцид как крайнее проявление этнической нетоле-
рантности и т.д. Предпринята также попытка сравнительного теоретического исследо-
вания этнопсихологии армян и турок.  

В сборнике рассмотрены также причины геноцида и показано, целостное представ-
ление об этих причинах должно включать духовные, психологические и политические 
аспекты причинности события. 

Сборник адресован студентам, а также преподавателям психологии и смежных 
дисциплин.  

 
Заведующая кафедрой Социальной психологии ЕГУ 

Профессор Гаяне Шавердян 
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PREFACE 
 

Department of Social Psychology of Yerevan State Universit, is responsible for the 

education and scientific development of four fields of psychology: social psychology, 

clinical psychology, political psychology and forensic psychology. 

Naturally, the department responded to the 100-year anniversary of the Armenian 

genocide perpetrated by Ottoman Empire, with "The pathopsychological and social-

psychological consequences of Armenian Genocide" conference and its proceedings based 

on articles published in the same collection. The pathopsychological and social-

psychological consequences of Armenian Genocide are deeply studied and presented by the 

authors in the conference proceedings. Armenian Genocide can be considered as 

Posttraumatic stress disorder. Although the term, the disorder is a normal reaction to 

abnormal and acute traumatic situations. It is based on the 2 main symptoms of this 

disorder manifested in Armenians: traumatic intrusive recallections and constant avoidance 

from traumatic theme. 

It is observed the role of Armenian Genocide impact on the formation of cognitive 

structures in three generations born after Genocide and also other patho-psychological 

effects. 

The social-psychological analysis of the trauma includes issues such as the Armenian 

Genocide and identity, revenge symbolism, the impact of the genocide on the formation of 

Armenians thinking style, the problem of ethnic inferiority, political, psychological aspects 

of genocide, psychological perception of age features of genocide, genocide as ethnic 

extreme intolerance, etc. The theoretical-comparative research between Armenians and 

Turks ethnophsychology is also conducted in this materials. 

The conference proceedings discusses the reasons and indicated that it is necessary to 

include spiritual, psychological and political aspects of the facts for complete understanding 

of these reasons. 

The book is addressed to students and lecturers of psychology and related sciences. 

 
Head of Department of Social Psychology, YSU 

Professor Gayane Shahverdyan 
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Դավիթ Գևորգյան  
ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի  

սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ 
davgev@gmail.com 

 

 

ՀՈԳԵՑՆՑՄԱՆ ԴԵՐԸ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ԿՈԳՆԻՏԻՎ  

ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ 
 

Հանգուցային բառեր` կոգնիտիվ սխեմա, խորքային համոզմունք, հոգեցունց փորձ: 

 

Կոգնիտիվ հոգեթերապիայում սխեմա, համոզմունք, կանոն, կոգնիտիվ ձևա-

նմուշ (պատերը), կոգնիցիա հասկացություններն ընդհանուր առմամբ ունեն նման 

սահմանումներ և հաճախ փոխարինում են միմյանց: Այնուամենայնիվ, կոգնիտիվ 

հոգեթերապիայի հայր Աարոն Բեքը համարում է, որ կոգնիտիվ սխեմաները մարդու 

փորձը և վարքը կազմակերպող կոգնիտիվ կառույցներ են, որոնց բովանդակու-

թյունն արտացոլվում է համոզմունքներում և կանոններում: [1] 

Անձի կոգնիտիվ տեսություններում սխեմանները սահմանվում են որպես հա-

րաբերականորեն կայուն կոգնիտիվ մոդելներ, որոնց միջոցով անձը դասակարգում 

և համադրում է ստացվող տեղեկատվությունը, ընդ որում սխեմաները դիտարկվում 

են արդեն ոչ միայն որպես կոգնիտիվ կառույցներ, այլ որպես փորձի ձեռքբերման 

գործընթացում ձևավորվող և առանցքային համոզմունքներ պարունակող կոգնի-

տիվ-աֆեկտիվ համալիրներ: [4] 

Համոզմունքների կարևոր բնութագրիչներից է դրանց հիերարխիկ բնույթը: 

Գոյություն ունեն մակերեսային համոզմունքներ՝ մտքեր, որոնք մեծամասամբ ար-

տացոլում են ընթացիկ իրավիճակը, հեշտ են գիտակցվում և չեն կրում իրենց ներքո 

բավարար վերլուծական հիմք: Այս մակարդակի մտքերը որոշակի վերապահումով 

կարելի է նույնացնել «ավտոմատիկ մտքերի» հասկացության հետ: Ավելի խորը 

մակարդակներում, համաձայն Ջ. Բեքի հասկացման [2], ներկայացված են անձի 

միջանկյալ և խորքային համոզմունքները, որոնք կազմում են նրա ինքնագիտակցու-

թյան առանցքը: Միջանկյալ համոզմունքները, լինելով ավելի քիչ գիտակցվող, ուղ-

ղակիորեն ներազդում են անձի ավտոմատիկ մտքերի «ուղղության» վրա: 

Միջանկյալ համոզմունքները ներառում են սեփական անձի, հարաբերությունների 

և անձին շրջապատող իրադրությունների վերաբերյալ սպասումներ և ենթադրու-

թյուններ, կանոններ և վերաբերմունքներ:  

Խորքային (կենտրոնական, առանցքային) համոզմունքներն անձի մտածողու-

թյան ամենախորը մակարդակն են, մեծամասամբ՝ չգիտակցվող, և ներառում են նրա 

հիմնարար պատկերացումները սեփական անձի, աշխարհի և շրջապատի մարդ-

կանց վերաբերյալ: Խորքային համոզմունքների ձևավորումը սկսվում է վաղ ման-

կության ընթացքում, երբ երեխան փոխներգործում է նշանակալից անձանց հետ և 
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ձեռք է բերում կենսափորձ: Երեխային առաջին տպավորությունները աշխարհի և իր 

մասին կառուցվում են դեռևս մինչխոսքային մակարդակում: 

Հենվելով օբյեկտային հարաբերությունների տեսության վրա՝ Յանոֆ-Բուլմանը 

[3] պնդում է, որ խորքային համոզմունքների ձևավորման առավել կարևոր բաղա-

դրիչը մեծահասակի պատասխանն է երեխայի ճիչին: Արդեն յոթ ամսեկանում երե-

խան սկսում է կառուցվացքայնեցնել սեփական փորձը՝ ստեղծելով խորքային հա-

մոզմունքներ շրջապատող աշխարհի բարյացակամության, արդարության վերա-

բերյալ, ինչպես նաև սիրուն և հոգատարությանը արժանի /կամ անարժան/ սեփա-

կան Ես-ի վերաբերյալ: 

Այսպիսով, հոգեթերապիայի համատեքստում սխեման դիտարկվում է գերազան-

ցապես որպես մարդու կենսափորձի իմաստավորման կազմակերպիչ սկզբունք 

(organizing principle): Կարևոր հանգամանք է այն, որ սխեմաների ձևավորման 

գործընթացը, սկիզբ առնելով վաղ մանկությունից, ընթանում է նոր սխեմաների 

բարդ վերադրմամբ, արդեն իսկ գոյություն ունեցող սխեմաների վրա, ինչի 

արդյունքում և ոչ մի վարք կամ փորձառություն, նույնիսկ եթե այն նոր է անձի 

համար, չի կարող դիտարկվել որպես բացարձակ սկիզբ: Նման վերադրումը 

ընթանում են մեծամասամբ գիտակցությունից դուրս և ներառում է Պիաժեի կողմից 

առաջարկվող ասիմիլյացիայի և ակոմոդացիայի գործընթացների հերթափոխ:  

Ասիմիլյացիան նոր օբյեկտի ներառումն է արդեն առկա գործողությունների սխե-

մայի մեջ: Ըստ Պիաժեի [5], այս գործընթացում տեղի է ունենում նոր փորձի ռեդուկ-

ցիա, «տեղավորում» արդեն գոյություն ունեցող զգայաշարժողական և հայեցակար-

գային կառույցների ներքո: Այն դեպքում, երբ նոր փորձը ոչ ամբողջապես է ներառ-

վում առկա սխեմաներում, գործարկվում է ակոմոդացիայի գործընթացը, այսինքն 

արդեն հենց սխեմաների վերակառուցում, դրանց հարմարում նոր փորձին: Այս-

պիսով, զարգացման գլխավոր մեխանիզմը կայանում է ասիմիլյացիայի և ակոմոդա-

ցիայի գործընթացների ճկուն հերթափոխի մեջ: 

Հենվելով Պիաժեի տեսության վրա, կարող ենք ենթադրել, որ կյանքի ընթացքում 

բախվելով նոր փորձին՝ անձը միաժամանակ գործարկում է նշված գործընթացներից 

յուրաքանչյուրը՝ մի կողմից ասիմիլյացնելու նոր փորձը հին պատկերացումների 

հետ, ապահովելու դրա ճանաչելիությունն ու «մարսելիությունը», մյուս կողմից՝ ընդ-

լայնելու հին պատկերացումները և հետևաբար՝ աշխարհայացքը ընդհանուր առ-

մամբ: Առաջին գործընթացն առավելապես ծառայում է «կոգնիտիվ հաստատունու-

թյան» պահպանման պահանջին՝ սեփական անձի և աշխարհի վերաբերյալ կայուն 

պատկերացումների պահպանմանը, նույնիսկ եթե իրականում դրանք ոչ ճշգրիտ են 

կամ աղճատված: Սա գերազանցապես պաշտպանական գործառույթ է, որը փո-

փոխվող միջավայրային պայմաններում էվոլյուցիոն անհրաժեշտություն է՝ արտա-

ցոլված Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության (ԱՀԿ) կողմից 

սահմանված հոգեկան առողջության առաջին չափանիշում, այն է. սեփական ֆիզի-

կական և հոգեկան Ես-ի գիտակցում և դրա մշտականության, անընդհատության և 

նույնականության զգացում:  

Կոգնիտիվ սխեմաների ընդլայնման, ակոմոդացիայի գործընթացն արդեն ծառա-

յում է փոփոխվող միջավայրային պայմաններում առավել արդյունավետ հարմար-

վելու և զարգանալու գործառույթին, ինչը, առաջին հայացքից լինելով իր էությամբ 

հակադիր ասիմիլյացիայի գործընթացին, սակայն նույն չափով հանդիսանում է 
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էվոլյուցիոն անհրաժեշտություն: Այս գործընթացի շնորհիվ անձը շտկում և ընդլայ-

նում է աշխարհի և իր մասին հին պատկերացումները, ձևավորում է նոր պատկե-

րացումներ, աճում է և զարգանում: Արդյունքում նա ունակ է լինում կյանքի հանգա-

մանքների փոփոխություններից կախված փոփոխելու իր վարքը, ինչը նույնպես 

արտացոլված է ԱՀԿ հոգեկան առողջության չափանիշներում: 

Այսպիսով, հաջորդիվ հասկանալու համար հոգեցունց (psychotraumatic) իրա-

դրությունների ներազդման առանձնահատկությունները անձի կոգնիտիվ կառույց-

ների վրա, կարելի է առանձնացնել հետևյալ ամփոփիչ դրույթները:  

1. Սխեմաները ձևավորվում են վաղ մանկությունից կենսափորձի ձեռքբերման 

գործընթացում, իրենցից ներկայացնում են նոր տեղեկատվությունը/փորձը կառուց-

վածքայնեցնող կոգնիտիվ կառույցներ, որոնք կրում են ընդգծված հուզական ծան-

րաբեռնվածություն: 

2. Սխեմաների ձևավորումն իրականանում է նոր փորձի և արդեն առկա սխե-

մաների փոխներգործության՝ ասիմիլյացիայի և ակոմոդացիայի գործընթացների 

հերթափոխման շնորհիվ: 

3. Սխեմաները կարող են ունենալ ճկունության տարբեր աստիճաններ: Ոչ 

ճկուն, ռիգիդ սխեմաներն ապահարմարման հիմնական պատճառն են, քանի որ 

թույլ չեն տալիս անձին ընդլայնելու սեփական վերաբերմունքների և վարքի ձևա-

նմուշները: 

4. Սխեմաների բովանդակությունը կազմող համոզմունքները գոյացնում են 

որոշակի հիերարխիա՝ մակերեսային, միջանկյալ և խորքային համոզմունքներ: 

Խորքային համոզմունքները արտացոլում են առավելապես ընդհանրական, վերա-

ցական և միանշանակ վերաբերմունքներն աշխարհին և սեփական անձին: 

Յանոֆ-Բուլմանի [3] կողմից առաջադրվել է բազիսային (խորքային) համոզ-

մունքների հայեցակարգ, որը բացատրում է անձի վրա հոգեցունց ազդեցության 

մեխանիզմը: Ըստ այս հայեցակարգի, բազիսային համոզմունքների համակարգը 

ներառում է անձի համոզմունքները (1) արտաքին աշխարհի բարյացակամության 

վերաբերյալ, (2) աշխարհի արդարության վերաբերյալ և (3) սեփական անձի արժեքի 

վերաբերյալ:  

Աշխարհի բարյացակամության վերաբերյալ խորքային համոզմունքները 

դրսևորվում են «դրական-բացասական» մոդալականություններով: Սովորաբար 

մարդկանց մեծամասնությունը հիմնային պատկերացումների մակարդակում աշ-

խարհը և մարդկանց համարում է վստահության արժանի, ապահով և բարյացակամ: 

Այս դրական համոզմունքները կարևորագույն հիմք են հանդիսանում անձի 

հոգեկան բարօրության, հոմեոստազի պահպանման և ներքին ռեսուրսների առավե-

լագույն զարգացման համար: Նման դեպքում անհաջողությունները և բացասական 

փորձը դիտարկվում են քիչ հավանական, պատահական և անցողիկ:  

Շրջապատող աշխարհի արդարության վերաբերյալ բազիսային համոզմունք-

ները, ըստ Յանոֆ-Բուլմանի, արտացոլում են անձի պատկերացումները հաջողու-

թյունների և դժբախտությունների բաշխման սկզբունքների վերաբերյալ: Այս համոզ-

մունքները ներառում են անձի խորքային վստահությունը նրանում, որ մարդկանց 

հետ տեղի ունեցող իրադարձությունների բաշխումը իրականանում է արդարության 

սկզբունքով (յուրաքանչյուրը ստանում է այն, ինչին արժանի է): 
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Մյուս բնութագրիչը համապատասխանում է անձի այն համոզվածությանը, որ 

մարդիկ կարող են սեփական գործողությունների միջոցով կանխել ծանր իրադար-

ձությունները (եթե մարդը ճիշտ է վարվում, նա կարող է խուսափել բացասական 

իրավիճակներից): Մեկ այլ բնութագրիչ է լավ և վատ իրադարձությունների բաշխումը 

«պատահականություն-օրինաչափություն» սկզբունքով (ոչինչ պատահական չէ): 

Սեփական Ես-ի կարևորության վերաբերյալ խորքային համոզմունքը իր մեջ 

ներառում է մարդու պատկերացումներն իր մասին որպես սիրո և հարգանքի ար-

ժանի մարդու: Այս բազիսային համոզմունքում նաև արտացոլվում են անձի պատ-

կերացումներն այն մասին, որ նա ունակ է վերահսկելու իր հետ տեղի ունեցող 

իրավիճակները, իսկ եթե նույնիսկ ոչ, ապա նա կարող է իրեն համարել բախտավոր 

և դրանով իսկ պահպանել սեփական անխոցելիության զգացողությունը:[3,4] 

Դրական բազիսային դիրքորոշումները երեխային ապահովում են պաշտպան-

վածության և աշխարհի հանդեպ վստահության զգացողությամբ, նպաստում են ան-

ձի՝ նոր փորձառության և հաղորդակցման նկատմամբ բաց լինելուն, Կ. Հորնիի 

հայեցակարգի հասկացությունների համատեքստում՝ բազային տագնապի նվազ-

մանը, «դեպի մարդիկ» ուղղվածության ամրապնդմանը, հոգեբանական կոմֆորտի և 

ապահովության բարձրացմանը: Խոշոր հաշվով, այս դրական սխեմաների աշխա-

տանքի շնորհիվ երեխան ակտիվորեն հետազոտում, փոխազդում, ճանաչում և 

յուրացնում է աշխարհը, ինչը հիմքն է նրա բնականոն հոգեկան զարգացման: 

Ակնհայտ է, որ դրական ինքնավերաբերմունքի, աշխարհի և մարդկանց բար-

յացակամության, ինչպես նաև արդարության խորքային սխեմաներն առավելապես 

ենթակա են հոգեցունց իրադրության ազդեցությանը: Անսպասելիորեն անձը բախ-

վում է կազմալուծող, դեստրուկտիվ իրականության և սեփական խոցելիության և 

անպաշտպանության գիտակցման հետ: Մինչ այդ առկա սեփական անձի պաշտ-

պանվածության և աշխարհի ու մարդկանց բարյացակամության մեջ վստահու-

թյունը խարխլվում է, «ներքին հենարանների» համակարգն արագորեն կազմա-

քանդվում է: 

 Հոգեցունց փորձի ասիմիլյացիայի և ակոմոդցիայի գործընթացներն երկուսն էլ 

խաթարվում են: Նոր փորձն այն աստիճան իր աֆեկտիվ և տրամաբանական բո-

վանդակությամբ անհամապատասխան է և նույնիսկ՝ հակասում է առկա խորքային 

համոզմունքներին, որ «հին» կոգնիտիվ սխեմաները ոչ մի կերպ չեն «տեղավորում» 

իրենց մեջ այդ փորձը, մերժում են այն, դուրս են վանում ընկալման հարացույցից: 

Նման ծայրաստիճան կոգնիտիվ դիսոնանսը կաթվածահար է անում նաև ակոմոդա-

ցիայի գործընթացը, ինչի արդյունքում նոր փորձը չի նպաստում առկա սխեմաների 

վերակառուցմանը և ընդլայնմանը, այլ «բյուրեղանում» է անգիտակցական մակար-

դակում, «պարկուճապատվում» (trauma encapsulating) և մեծապես նպաստում ինք-

նագիտակցման և վարքի բացասական ձևանմուշների արագ ձևավորմանը:  

Արդյունքում, անձը կորցնում է ներքին հաստատունության և նույնականության 

զգացողությունը, հաճախ ունենում է դիսոցիատիվ պաշտպանական հոգեվիճակ-

ներ, որոնք կարող են վերաճել ավելի կայուն և տևական հոգեկան խանգարումների՝ 

դեպրեսիվ խանգարումներ, հետտրավմատիկ սթրես խանգարում և այլն: Այս 

պարագայում արդեն դիտվում է կոգնիտիվ «տեղաշարժի» երևույթը, երբ հուզական 

խանգարումն արդեն լիովին պայմանավորում է հետագա փորձի ընկալման և 

ներքնայնացման գոծընթացը՝ ապահովելով բացասական, դիսֆունկցիոնալ համոզ-
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մունքների ամրապնդումը: Հնարավորություն չունենալով անձին չվնասող ձևով 

«յուրացնելու» աշխարհի, մարդկանց և սեփական անձի մասին նոր բացասական 

փորձը՝ հոգեցնցմանը ենթարկված մարդն անքննադատորեն փոխարինում է իր 

նախկին խորքային համոզմունքները նոր, ծայրահեղ բացասական և դեստրուկտիվ 

սխեմաներով, որոնցով արդեն շարունակում է արձագանքել արտաքին ազդակ-

ներին:  

Որպես նշված կոգնիտիվ տեղաշարժի մեխանիզմ՝ սովորաբար գործում է հե-

տևյալ տրամաբանական շղթան. անձի մոտ նոր ձևավորված բացասական խոր-

քային համոզմունքը հենվում է հոգեցունց փորձի վրա և նպաստում է իրակա-

նության աղճատված ընկալմանը ներկայում: Այս խորքային համոզմունքներից ժա-

մանակի ընթացքում սերվում են միջանկյալ համոզմունքներ, որոնք կրելով վերա-

բերմունքի, կանոնի կամ ենթադրության բնույթ՝ որոշակիորեն թուլացնում են անձի 

խորքային համոզմունքի բացասական ազդեցությունը Ես-կոնցեպցիայի վրա՝ 

ստանալով վարքային դրսևորում կայուն փոխհատուցող ռազմավարությունների 

միջոցով: Ստացվում է, որ հոգեցունց իրադարձությունից որոշակի ժամանակ հետո 

անձի մոտ դիտվող տիպական վարքային ձևանմուշները՝ խուսափում, զոհի 

կարգավիճակի ստանձնում, ագրեսիվ և անգամ՝ ինքնագրեսիվ գործողություններ և 

այլն, հանդիսանում են պաշտպանիչ ռազմավարություններ՝ հենվող որոշակի կա-

նոնների և ենթադրությունների վրա, բայց որոնք իրենց հերթին ամրապնդում են 

բացասական համոզմունքները: 

Օրինակ, ենթադրենք կինը փոքրուց ձևավորել է աշխարհի վերաբերյալ դրական 

խորքային համոզմունքներ, որոնք հնչում են այսպես. «Կյանքը կանխատեսելի է, 

մարդիկ հոգատար և բարյացակամ են»: Բախվելով սեռական բռնությանը՝ այս կնոջ 

կոգնիտիվ համակարգն առճակատվում է նոր, հոգեցունց փորձի հետ, ինչի 

արդյունքում նա դադարում է այլևս հավատալ իր դրական համոզմունքներին և 

սևեռվում է հակադիր, բացասական համոզմունքների վրա՝ «Աշխարհը և մարդիկ 

անվստահելի են, ես անզոր եմ դիմակայել նրանց կողմից պատճառվող ցավին»: 

Ակնհայտ է, որ այս համոզմունքները կրում են մեծ հուզական ծանրաբեռնվածու-

թյուն՝ տագնապներ, դեպրեսիա, ապաթիա: Հուզական լարվածությունն իջեցնելու և 

ներհոգեկան հոմեոստազը վերականգնելու նպատակով գեներացվում են որոշակի 

միջանկյալ համոզմունքներ. «Պետք չէ մարդկանց մոտիկ թողնել, այլապես նրանք 

կվնասեն ինձ», «Եթե ես չլինեմ հուզական, մարդիկ ինձ կհամարեն ուժեղ և կզգուշա-

նան», «Քանի որ մարդիկ անկանխատեսելի և չար են, ես պետք է հույսը դնեմ միայն 

ինձ վրա»: Հեշտ կանխատեսելի է նման համոզմունքներից ձևավորվող վարքը, որն 

ամենայն հավանականությամբ կդրսևորվի սոցիալական մեկուսացման, հարաբե-

րություններում ագրեսիվ ինքնապաշտպանության, գերապահովագրող քայլերի, 

հուզական վերահսկողության միջոցով: Այս վարքային ձևանմուշները ծառայում են 

որպես խորքային համոզմունքները փոխհատուցող պաշտպանական ռազմավարու-

թյուններ, որոնք մի կողմից մեղմում են բացասական ինքնընկալումն ու վերաբեր-

մունքն աշխարհին, սակայն մյուս կողմից՝ ամրապնդում են դրանք՝ հնարավություն 

չտալով անձին «մարսելու» հոգեցունց փորձը, վերադարձնելով նրան կրկին անգամ-

ներ նույն ապրումներին, անգիտակցական «կախման» մեջ դնելով նրան հոգեցունց 

փորձի հիվանդագին վերապրումներից: Այս մեխանիզմի միջոցով հնարավոր է դառ-

նում հասկանալ հոգեցունց փորձի յուրահատուկ կպչունությունը և անձի «համառ» 
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վերադարձը դիսֆունկցիոնալ, ապահարմարողական մտածական և վարքային սխե-

մաներին նույնիսկ ապահով և նպաստվոր միջավայրային պայմանների վերա-

կանգնման պարագայում: Նորից գործարկվում է «կոգնիտիվ կայունությունը» պահ-

պանելու մեխանիզմը, որը սակայն այս պարագայում արտացոլվում է բացասական 

սխեմաների ամրապնդման և պահպանման մեջ՝ դրդված լինելով հոգեցունց փորձի 

ոչ բավարար վերաիմաստավորմամբ և խիստ բացասական հուզական հիշողու-

թյամբ՝ «Դա չպետք է ինձ հետ պատահեր, և ես ամենինչ կանեմ, որ նման բան երբևէ 

չկրկնվի»:  

Նման կարծրացած, ինքնամրապնդվող կոգնիտիվ կառույցների հետ հոգեթերա-

պևտիկ աշխատանքը, առաջին հերթին, ուղղվում է բազիսային դրական համոզ-

մունքների վերականգնմանը, ինչի արդյունքում այդ համոզմունքներն ենթարկվում 

են որակական վերակառուցման՝ մինչև հոգեցնցումը եղած համոզմունքների հետ 

համեմատ [4]: Դրանց վերականգնումն իրականանում է ոչ ամբողջապես, մինչև 

որոշակի աստիճան, որն ազատում է մարդուն սեփական անխոցելիության և աշ-

խարհի միանշանակ կառավարելիության վտանգավոր պատրանքից՝ միևնույն ժա-

մանակ թույլ չտալով նրան բացարձակապես կորցնել ապահովության կողմնորոշիչ-

ները: Հոգեցնցում ապրած և այն հաջողությամբ հաղթահարած մարդու աշխարհի 

պատկերը մոտավորապես այսպիսինն է՝ «Աշխարհն ընդհանուր առմամբ բարյացա-

կամ և արդար է իմ նկատմամբ: Ես ունեմ ընտրության իրավունք և իմ կյանքը վերա-

հսկելու հնարավորություն: Բայց այսպես լինում է ոչ միշտ»: Ակնհայտ է, որ նման 

մտածողությունն առանձնանում է իր ռացիոնալությամբ և կյանքի որակապես ուրիշ 

փիլիսոփայության ձևավորման արդյունք է, ինչին հնարավոր է հասնել հոգեթերա-

պևտիկ խորքային աշխատանքի ընթացքում: 

 

* * * 

Ցեղասպանությունն, անշուշտ, ունեցել է խիստ հոգեցունց ազդեցություն ամբողջ 

ազգի վրա, որի կործանիչ հետևանքներն արտացոլվում են հետագա սերունդներում: 

Հստակ գիտակցելով, որ անհատի և ազգի մակարդակներում նմանատիպ փորձի 

ազդեցության մեխանիզմներն էականորեն տարբերվում են, այնուամենայնիվ, հնա-

րավոր է որոշակի վերապահումով անցկացնել հստակ զուգահեռներ: Ցեղասպանու-

թյունը վերապրած ժողովրդի սերունդները զանգվածայնորեն կրում են դրական 

խորքային համոզմունքների կազմալուծման և դեստրուկտիվ կոգնիտիվ սխեմաների 

ձևավորման արդյունքները, ինչը հնարավոր է նկատել մեզանում առկա ինքնակոր-

ծանիչ մտածական և վարքային ձևանմուշներում և վիկտիմիզացիաի հստակ դրսևո-

րումներում: Օրինակները, ցավոք, բազմաթիվ են: Բարեբախտաբար, մարդու ինք-

նապաքինման գործընթացները նույնպես անկասելի են, սակայն դրանք խթանման 

կարիք ունեն, ինչն անհատի մակարդակում դժվար խնդիր լինելով հանդերձ՝ ան-

գամներ ավելի բարդ է աշխարհասփյուռ ազգի մակարդակում: Այս գործընթացն են-

թադրում է նպատակային, երկարատև և բազմակողմանի վերականգնողական ծրա-

գրերի իրականացում ինչպես անհատների, այնպես էլ ազգի լայն շերտերի շրջա-

նակում՝ ինքնակործանիչ «ազգային» կոգնիտիվ սխեմաների վերակառուցման նպա-

տակով:  
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В статье рассматривается понятие когнитивных схем и лежащих в их основе глубинных убеждений, 

которые формируют определенную иерархию и отражают способ реагирования индивида на внешние 

стимулы. Подробно анализируется механизм воздействия травматического опыта на положительные 

базисные когнитивные схемы, которые резко трансформируются в свою противоположность и уже по 

принципу когнитивного сдвига определяют дальнейшее негативное структурирование опыта. Психотера-

пия травматического опыта подразумевает постепенное восстановление позитивных когнитивных схем 

посредством реконструкции и расширения глубинных травматических убеждений. 
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THE ROLE OF PSYCHOTRAUMA IN THE FORMATION OF 

NEGATIVE COGNITIVE SCHEMES 

 

Keywords: cognitive schemа, core beliefs, traumatic experience. 

 

The article discusses the concept of cognitive schemes and underlying core beliefs that form a hierarchy and 

reflect the individual's way of responding to external stimuli. The detailed analysis of the mechanism of influence 

of traumatic experience on the positive basic cognitive schemes is given. As a result these schemes dramatically 

transform into their opposite, and now on the principle of cognitive shift determine negative structuring of 

further experience. Psychotherapy of traumatic experience involves the gradual recovery of positive cognitive 

schemes through reconstruction and expansion of the core traumatic beliefs. 
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ՀԵՏՏՐԱՎՄԱՏԻԿ ՍԹՐԵՍԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԸ 

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱՊՐԱԾՆԵՐԻ  

ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՍԵՐՈՒՆԴՆԵՐԻ ՄՈՏ 
 

Հանգուցային բառեր՝ ցեղասպանություն, հետտրավմատիկ խանգարում, պարբերական 

հիվանդություն, «flashback», հոգեթերապիա: 

 

Ցեղասպանությունը՝ որպես երևույթ, գիտության տարբեր ոլորտներում լիովին 

ուսումնասիրված չէ, և տրված չէ նրա ամբողջական գնահատականը՝ պատմական, 

քաղաքական, իրավական, բարոյական, հոգեբանական, հոգեախտաբանական 

տեսանկյուններից:  

Այսօր բավականին մեծ դժվարություն է ներկայացնում Մեծ Եղեռնի զոհերի 

սերունդների հոգեբանական և հոգեախտաբանական վերլուծությունը ցեղասպա-

նությունից 100 տարի անց, քանի որ գիտական տեսակետից իր ժամանակին չեն 

հետազոտվել և չկան բավարար փաստեր թե՛ հոգեբանության և թե՛ բժշկագիտու-

թյան մեջ: Ակնհայտ է, որ ցանկացած հոգեկան տրավմա թողնում է իր հետքը 

հոգեկան առողջության և տարբեր հիվանդությունների առաջացման կամ սրացման 

վրա, հետևապես կարևոր է բացահայտել ցեղասպանությունը վերապրած զոհերի 

հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումները և դրանց հեռավոր հետևանքները` 

արտացոլված տարբեր հիվանդություններում: Թերևս այսօր նման հարցերի 

ուսումնասիրման համար դժվարությունը մեթոդոլոգիայի ճիշտ ընտրության մեջ է: 

Վերը նշված խնդրի հետազոտման համար որպես մեթոդ ընտրված է փիլիսոփա-

յական հետմենևտիկան [4], որը հնարավորություն է տալիս, պատմական մոտեցում 

ցուցաբերելով հետազոտվող հիմնախնդրին՝ անալոգիայի, ինդուկցիայի, դեդուկ-

ցիայի և ամբողջական սիստեմային մոտեցման միջոցով, հասկանալ ներկայի և ան-

ցյալի փոխկապակցվածությունն ու փոխհարաբերությունները: 

Հետազոտման համար որպես չափորոշիչ վերցրված են հետտրավմատիկ 

սթրեսային խանգարմանը վերաբերող ժամանակակից գիտական հետազոտություն-

ները [6] և այն հիվանդությունները, որոնք իրենց մեջ կրում են ազգային և տարածա-

շրջանային բնույթ [2,3,21], մասնավորապես միջերկրածովյան ընտանեկան տենդը 

կամ պարբերական հիվանդությունը, ժողովրդի մեջ հայտնի որպես երևանյան 

հիվանդություն: Իսկ ուսումնասիրության հիմնական առանցքն է, գրականության 

մեջ նկարագրված ցեղասպանությունը վերապրածի հոգեախտաբանությունը [11]: 

Այսպիսով, ի՞նչ նշաններով է արտահայտվել հոգեկան տրավման ցեղասպանու-

թյունը վերապրածի մոտ, և ինչպե՞ս են այսօր արտացոլվում հետտրավմատիկ 
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սթրեսային խանգարման հեռակա հետևանքները ջարդերը վերապրածների 

սերունդների մոտ, 100 տարի անց:  

Գրականության մեջ ռուս հեղինակների կողմից 1929 թ.-ին նկարագրվել է [11] 

Կոստանդնուպոլսից գաղթած 29 տարեկան հայ հիվանդի հոգեախտաբանությունը և 

ուղեկցվող հիվանդությունները (ծանր դեպրեսիա, 12 տարի տևողությամբ ոչ շաքա-

րային դիաբետ), որոնք նրանք կապում էին հայկական ջարդերի հետ, երբ 14 տարե-

կան երեխայի աչքի առաջ գլխատել են ծնողներին և երկու եղբորը: Անամնեզում 

առկա են բազմաթիվ հոգեկան տրավմաներ: Նա գաղթել է Հունաստան, որտեղ 

երկար տարիներ բազմաթիվ զրկանքներ է կրել: Այդ տարիներից սկսած սառը ջրի 

մեծ պահանջ է զգում, երբեմն դա նույնիսկ հիվանդագին պահանջմունքի է վե-

րածվում: Իր իսկ խոսքերով՝ օրական նա խմում էր 1.5-2 դույլ ջուր: Կարգավիճակի 

հակիրճ նկարագիր՝ քաշը 32.7 կգ, հասակը 156 սմ: Սովի զգացումն ավելի հեշտ է 

տանում, քան ջրի պակասը: Ներքին օրգանները նորմալ վիճակում են, միզապարկը 

գերլցված է: Հոգեպես ընկճված վիճակում է, քունն անհանգիստ, ուղեկցվող 

գիշերային սարսափներով, ջլային ռեֆլեքսները թուլացած են: Մեզի անալիզ՝ 

տեսակարար կշիռը 1000, ընդհանուր առմամբ շեղումներ չկան: Տեսողությունը՝ 

աչքի հատակը խախտված չէ: Օրական խմում է 14.2-14,5 լ  ջուր, արտադրվում է 

15,2-16,4 լ մեզ: Դեղորայքային բուժումը արդյունք չի տվել (գիպոֆիզին չի օգտա-

գործվել): 

Ելնելով այն հանգամանքից, որ հիվանդի մոտ առկա է եղել հոգեկան տրավմա, 

որի հետևանքով էլ առաջ է եկել վերը նկարագրված ախտաբանությունը, իրակա-

նացվել է հոգեթերապիա՝ անուղղակի ներշնչանք արթուն վիճակում: Հիվանդին 

նշանակվել է թուրմ (200 մլ սամիթի թուրմ մեկ ճաշի գդալի չափով օրը 3 անգամ) և 

ասվել է, որ դա չափազանց օգտակար դեղամիջոց է: Նշվել է նաև, որ առողջացման 

համար անհրաժեշտ է ընդունել յուրահատուկ մի դեղորայք, որը նա երբևիցե չի 

ստացել, և որը լիովին կապաքինի իր հիվանդությունը: Բուժման առաջին իսկ օրից 

սկսած հիվանդին ասվել է, որ յուրաքանչյուր գդալի հետ իր ծարավն ավելի ու ավելի 

կպակասի, և նա կխմի այնքան ջուր, որքան նրան նշանակվել է: 

Այսպիսի ներշնչումը իրականացվել է 10 օրվա ընթացքում: Ստորև ներկայաց-

ված գրառման մեջ ակնհայտ երևում է անուղղակի ներշնչանքի դրական ազդեցու-

թյունը: Եթե նախկինում հիվանդը խմում էր 14,2 լ ջուր և արտադրվում էր 16,2լ մեզ, 

ապա կատարված ներշնչանքներից և սամիթի թուրմի օգտագործումից հետո մի-

զարձակման պատկերը փոխվել է: Ծարավի զգացողության թուլացման հետ մեկտեղ 

հիվանդը դարձել է ավելի կենսունակ, վերականգնվել է նրա ախորժակը: Օրեցօր 

հիվանդի ինքնազգացողությունը լավացել է, և երեք շաբաթ իրականացված հոգեթե-

րապիայից հետո հիվանդը դուրս է գրվել: Այդ ընթացքում հիվանդի կողմից օգ-

տագործված հեղուկի քանակը չի գերազանցել իրեն նշանակած նորման` 3,2 լ: 

Սեռական ակտիվությունը ևս կարգավորվել է: Աստիճանաբար վերադարձել է իր 

նախկին մասնագիտական աշխատանքին: Քաշը ավելացել է 9 կգ-ով: Եթե նախ-

կինում դժվարանում էր աշխատել, ապա այժմ արհեստավորի իր վարպետությունը 

կրկին վերականգնվել է: 

Այսպիսով տեսնում ենք, թե ինչպես են հոգեթերապիայի միջոցով կարգավորվել 

ցեղասպանությունը վերապրած հիվանդի մանկության տարիներին ձեռք բերած 

հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումները՝ արտահայտված դեպրեսիայի և ոչ 
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շաքարային դիաբետի տեսքով: Հավանաբար, մանկական հասակում ցեղասպանու-

թյունը վերապրած երեխաների մոտ ընտանիքի մոդելի, հայրենիքի կորուստը, 

ինչպես նաև չվերապրած վիշտը կարող էր արտամղման մեխանիզմի՝ սոմատի-

զացիայի միջոցով արտահայտվել ոչ շաքարային դիաբետի ձևով [12]: 

Ինքնին հարց է առաջանում. ի՞նչ հոգեմարմնական հետևանքներ են թողել 

ցեղասպանությունը վերապրած հազարավոր որբերի մոտ չբուժված հետտրավմա-

տիկ սթրեսային խանգարումները, և ինչպե՞ս են դրանք հետագայում դրսևորվել 

նրանց սերունդների մոտ, որոնց մի մասը մնացել է Թուրքիայի տարածքում, մյուսը՝ 

գաղթել Հայաստան և աշխարհի տարբեր երկրներ: Հայտնի է, որ ցեղասպանությու-

նից տասնյակ տարիներ անց հայ գաղթականների մոտ ի հայտ էր գալիս անհայտ մի 

հիվանդություն, որը հաճախ անվանում էին նաև հանելուկային: Այն ուղեկցվում էր 

պարբերաբար առաջացող ուժեղ ցավերով, որոնց չէր օգնում ոչ մի դեղորայք և ոչ մի 

վիրաբուժական միջամտություն. այն ինքնուրույն անցնում էր` իրենից հետո չթող-

նելով ոչ մի ախտաբանական խանգարում [21, 22]: Համարյա բոլոր հիվանդների, և 

հատկապես տղամարդկանց մոտ, նոպայի ժամանակ նկատվում էր քաշի կորուստ 

[2, 5, 10, 11, 18, 21], բացի այդ հիվանդների մեծ մասը տառապում էր ոչ շաքարային 

դիաբետով: Անհայտ ծագում ունեցող և մասնավորապես էթնիկական բնույթ կրող 

այս հիվանդությունը ստացավ միջերկրածովյան ընտանեկան տենդ անվանումը: 

Օտարազգի հեղինակները նկարագրում են Լիբանանի Անճառ գյուղում գաղթական 

մի հայկական ընտանիք, կազմված 52 անդամներից, որից 4-5 սերունդներում 22-ը 

տառապում էին պարբերական հիվանդությամբ [14, 23]:  

Պարբերական հիվանդության (ՊՀ) մանիֆեստացիան արտահայտվում է հիմնա-

կանում մանկական և պատանեկան տարիքում: Ինտերնիստները, մանրակրկիտ 

նկարագրելով հիվանդի հոգեախտաբանությունը՝ դեպրեսիա, տագնապ, վախ, վար-

քագծային խանգարումներ և այլն, որին նախորդում են ցավային նոպաները, ան-

տեսել են դրա կարևորությունը հիվանդության առաջացման գործընթացում՝ շեշտը 

դնելով սոմատիկայի՝ ցավերի և ասեպտիկ բորբոքման վրա: 1938 թ.-ին Լ. Ա. Հով-

հաննիսյանը, աշխարհում առաջինը նկարագրելով ՊՀ-ն, իր «Հոգեկանի և մարմնա-

կանի փոխհարաբերությունները ներքին հիվանդությունների կլինիկայում» աշխա-

տության մեջ ՊՀ-ի պաթոգենեզի և բուժման վերաբերյալ ցուցաբերեց ամբողջական 

և միջառարկայական մոտեցում, որն էլ հետագայում հիմք հանդիսացավ ՊՀ-ի հո-

գեմարմնական էության բացահայտմանը: Ինտերնիստը չպետք է հեռացնի տեսա-

դաշտից նյարդահոգեկան խանգարումները, որոնք լինում են սոմատիկ հիվանդու-

թյունների ժամանակ, քանի որ նրանք շատ հաճախ մարմնական խանգարումների 

պատճառ են դառնում: Հոգու և մարմնի կատեգորիաները անջատ չեն, և նրանց չի 

կարելի բաժանել. նրանք այնքան խորը փոխհարաբերության մեջ են, որ հոգեկան 

բոլոր վիճակներն անդրադառնում են օրգանիզմի մորֆոֆունկցիոնալ պրոցեսների 

վրա [10]: 

Հետագայում Ա.Ա.Այվազյանը 1982 թ.-ին, նշելով նյարդահոգեկան խանգարում-

ների կարևորությունը, որոնք նկարագրված են այս հիվանդության ժամանակ, 

հանգում է այն եզրակացության, որ այս հիվանդության վաղ ախտորոշումը, 

պաթոգենեզը և բուժումը պետք է փնտրել հոգեկան աշխարհում [2]: 1993 թ. Է. Ե. 

Նազարեթյանն առաջ է քաշում այն վարկածը, որ ՊՀ-ն պատկանում է ադապտա-

ցիոն հիվանդությունների շարքին (փսիխոսոմատիկ հիվանդություն) [3]:  
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Մեր հետազոտությունները [7] հաստատեցին հեղինակների` ՊՀ-ի փսիխոսո-

մատիկ խանգարումների վերաբերյալ վերը նկարագրած մոտեցումները: ՊՀ-ն իր 

սկզբնական շրջանում ընթանում է հոգեկան սոմատիզացիայի երևույթներով [9], և 

նախքան ասեպտիկ բորբոքման ի հայտ գալը, այն հիվանդների մոտ ընթանում է 

անձի պրոֆիլի փոփոխություններով: Հետագայում այդ փոփոխությունները բերում 

են սոմատոֆորմ խանգարումների [8], որոնց էլ հաջորդում են հոգեմարմնական 

խանգարումները՝ պայմանավորված պրեմորբիդում անձի ալեքսիթիմիայով [15]: 

Սոմատոֆորմ փոփոխությունների շրջանի վաղ ախտորոշումը, հիմնված ժամանա-

կակից գենետիկ հետազոտությունների վրա, շատ կարևոր է ՊՀ-ի հետագա 

ընթացքի և ասեպտիկ բորբոքման կանխարգելման համար: Այս շրջանի վաղ ախտո-

րոշումն ու բուժումը` հոգեթերապիայի [1, 10] և հոգեմետ դեղորայքի օգտագործման 

միջոցով, հնարավորություն է տալիս կանխարգելել ՊՀ-ի հետագա կլինիկական 

ձևերի զարգացումը և ասեպտիկ բորբոքման առաջացումը: Պետք է նշել, որ նույնիսկ 

հիվանդության հետագա շրջանում, վերը նշած բուժական մեթոդները կանխար-

գելում են ՊՀ-ի նոպաները:  

Ցեղասպանությունը վերապրածների հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում-

ները ակնհայտ երևում են պարբերական հիվանդությամբ տառապող հիվանդների 

նախանոպային շրջանում:  

Հիվանդ, 27 տարեկան, 4 տարեկանից տառապում է պարբերական հիվանդու-

թյամբ: Նախնիները ցեղասպանության ժամանակ գաղթել են Մուշից: Նոպաները 

հաճախացել են 16 տարեկանում. ամիսը մեկից երկու անգամ, կապված տատիկի, 

իսկ այնուհետև նաև հոր մահվան հետ: Հիվանդը նշում է, որ նոպաները ավելի 

հաճախանում և փոխում են իրենց բնույթը գարնանը, ապրիլ ամսին և հատկապես 

ապրիլի 22-ին և 23-ին: Հետաքրքրական է, որ հիվանդը չի կարողանում դիտել 

ֆիլմեր, կապված հայկական ջարդերի կամ առհասարակ բռնության տեսարանների 

հետ, քանի որ իրեն պատկերացնում է զոհի դերում, և շատ անգամ դա կարող է 

նոպայի առաջացման պատճառ դառնալ:  

«Նոպաներից երեք օր առաջ ինձ մոտ առաջանում էր շատակերություն, սկսում 

էի անկանոն սնվել: Ինձ թվում էր, թե աշխարհի վերջն է, և այլևս մեր տանը հաց չի 

լինելու, սկսում էի ագահորեն ուտել: Ունենում էի գիշերային սարսափներ, 

տրամադրության անկում, առանձնանում էի բոլորից, առաջանում էր ատելություն, 

կատաղություն բոլորի, նույնիսկ հարազատներիս նկատմամբ: Նոպաներից առաջ 

ունենում էի ուժեղ արտահայտված ծարավի զգացում. մոտ 8-10լ ջուր պետք է լիներ, 

անպայման սառը վիճակում, որպեսզի ներսս հագեցներ: Նոպաների ընթացքում 

քաշս 3-4 կգ-ով պակասում էր, ուժեղ հոդացավեր ունեի, կարծես հարյուր հազարա-

վոր կիլոմետրեր էի քայլել: Երբ աչքերս փակում էի, աչքիս առաջ երևում էին 

սարսափելի տեսարաններ. կարծես ինձ հետապնդում էին, փորձում էին վնասել, ու 

ես, ահաբեկված, վախ էի վերապրում: Եվ որպեսզի պաշտպանվեմ այս ամենից, աշ-

խատում էի ավելի արագ վերածել ապրումները որովայնային ցավերի, որովհետև 

հոգու ցավը տանելը ավելի դժվար է, քան մարմնի ցավերը, և այդպիսով ես ավելի 

«հանգստանում էի»: Նոպայի վերջում զգում էի ինձ թուլացած, ծեծված-ջարդված 

վիճակում»,- նշում է հիվանդը: 

Հիվանդը բուժվել է հոգեթերապիայով [1, 9], մասնավորապես նարեկաբուժու-

թյամբ, որից հետո երկու ամիսների ընթացքում վերացել են նոպաները և վերը 
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նկարագրված գանգատները: Հոգեթերապիայի դրական արդյունքը ևս մեկ անգամ 

ապացուցում է, որ ՊՀ-ն իր պաթոգենեզում ունի հետտրավմատիկ սթրեսային 

խանգարման երևույթներ:  

Վերը նկարագրածից ակնհայտ երևում է, որ ՊՀ-ի նախանոպային շրջանում 

նկատվում են ոչ շաքարային դիաբետի նշաններ, որը մենք տեսնում ենք նաև Ցե-

ղասպանությունը վերապրած երեխայի մոտ: Ցեղասպանությունը վերապրածների 

սերունդների մոտ հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարմների հեռակա հետևանք-

ները flashback-ի ձևով [16, 18, 19] երևում են պարբերական հիվանդության նոպայի 

նախանշանների մեջ, իսկ միջնոպայական շրջանում հոգեբանական պաշտպանա-

կան մեխանիզմներով քողարկված են արտամղման ձևով: Նոպան ի հայտ է գալիս 

հատկապես այն սթրեսոգեն իրավիճակներում, երբ դրանք սիմվոլիկ ձևով հի-

շեցնում են Ցեղասպանությունը վերապրածի հոգեկան տրավման` կապված անձին 

և ընտանիքին ուղղված հոգեկան և մարմնական բռնությունների հետ: Պարբերաբար 

կրկնվող նոպաները նույնպես հաստատում են հետտրավմատիկ սթրեսային խան-

գարմանը բնորոշ պարբերականությունը: Նոպայի նախանշաններից սկսած հո-

գեախտաբանական երևույթների անցումը մարմնականին և հակառակը պայմա-

նավորված է դեսոմատիզացիայի և ռեսոմատիզացիայի երևույթներով [12]: 

ՊՀ-ի հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման բնույթը երեխաների մոտ 

երևում է գիշերային սարսափների առկայությամբ, որն իր մեջ ներառում է հոգեկան 

և ֆիզիկական տրավմա [17]: Դիսոցացիաների հետ կապված` հիվանդների մոտ 

առկա է դեպերսոնալիզացիա, ցրվածություն, անձի երկակիություն և հոգական 

տրավմային բնորոշ մի քանի անձերի առկայությունը, որը մենք տեսնում ենք 12 

տարեկան ՊՀ-ով տառապող երեխայի նկարներում:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ինտերնիստների կողմից նկարագրված վեգետատիվ, նեյրոէնդոկրին խանգա-

րումները, որոնք կրում են սթրեսոգեն բնույթ [2], հանդիպում են նաև հետտրավմա-

տիկ սթրեսային խանգարմների ժամանակ [6]: 

ՊՀ-ն միջերկրյածովյան ավազանում նախկինում և հիմա ապրող այն հին ազգերի 

սերունդների հիվանդությունն է, որոնք ունեցել են պետականության լրիվ կամ մաս-

նակի կորուստ, ենթարկվել են բռնությունների, ցեղասպանության` ազգի, ցեղի, ըն-

տանիքի մակարդակով [16, 19, 20], տեղահանվել են իրենց հայրենիքից` ապրելով 

օտար երկրներում:  

Դիսոցացիա՝ բազմակի անձերի առկայությամբ 
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Միջերկրյածովյան ընտանեկան տենդն անցյալում կրած տառապանքների (հոգե-

կան, մարմնական) ներկա հիշողությունն է (flashback), որը նմանատիպ սիմվոլ ազ-

դակով վեր է հանում անցյալում ստացած «վնասվածքը»: Նոպայից առաջ այդ հիշո-

ղություններն արտահայտվում են նյարդահոգեկան խանգարումների տեսքով (տագ-

նապ, դեպրեսիա, գրգռվածություն, ագրեսիա, աուտոագրեսիա, դիսֆորիա, սուիցի-

դալ մտքեր, վախ, անհանգստություն, տրամադրության անկում, վշտի, կորստի 

զգացում, մեղավորության զգացում, մոտեցող անհասկանալի վտանգի զգացում) 

[18]: Վերը թվարկված նշանները ուղեկցվում են վեգետատիվ (սիմպատիկ կամ խա-

ռը բնույթի) խանգարումներով [5]: Նոպայի ժամանակ անձի գիտակցական և 

ենթագիտակցական աշխարհում տեղի է ունենում դիսոցացիա` կապված տրավ-

մայի կոնֆլիկտի հետ, որից հետո այդ հոգեբանական լարվածության լիցքաթափու-

մը արտահայտվում է սոմատոֆորմ խանգարումների տեսքով` հոգեկանից անցնե-

լով մարմնականի [13]: Հոգեկանում արտացոլվող հոգեախտաբանական խանգա-

րումները (վախ, տագնապ, ագրեսիա) արտահայտվում են մարմնում` ցավերի և 

վերը նշված վեգետատիվ խանգարումների տեսքով: Նոպայի արտահայտման կլի-

նիկան ձևը (կրծքային, հոդային, որովայնային) կապված է անցյալից եկող գենետիկ 

հիշողության մեջ թաքնված տրավմայի տեսակի հետ: ՊՀ-ով հիվանդ երեխաների և 

նրանց հարազատների գենետիկ հիշողության մեջ թաքնված տրավման արտա-

հայտվում է գիշերային սարսափների ձևով [17]: Նեգատիվ էմոցիաների մարմնակա-

նացումը (սոմատիզացիա) կապված է հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմ-

ների թուլացման հետ [12]: Մարմնական պաշտպանական մեխանիզմները (բորբո-

քում, ջերմություն, արյան մակարդելիության խանգարումներ, իմունիտետի փոփո-

խություններ և այլն) գործում են նաև ի պատասխան սոմատիզացված հոգեկան 

տրավմայի: Նմանատիպ երևույթները դիտվում են ՊՀ հիվանդների մոտ նոպայի 

ժամանակ: 

Այսպիսով, Ցեղասպանությունը, դարերի ընթացքում կրած տառապանքները, 

խոշտանգումները և երկարատև սթրեսային իրավիճակները` որպես «վնասվածք» 

(տրավմա) իրենց հետքն են թողել անհատի, ընտանիքի, ազգի գենետիկ հիշողու-

թյան մեջ, որոնք էլ սերնդեսերունդ փոխանցվում և ի հայտ են գալիս «flashback» 

ֆենոմենով` սթրեսային իրավիճակներում (երբ ներկայում անձին ուղղված հոգե-

մարմնական վտանգը սիմվոլիկ կերպով իրեն է հիշեցնում անցյալում կրած սթրես-

ները): Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների թուլացման հետևանքով 

գենետիկ հիշողության ամբողջ հոգեախտաբանությունն արտացոլվում է մարմնա-

կանում (հոգեկան սոմատիզացիա)` որպես «վնասվածք»: Հոգեթերապիայի տարբեր 

մեթոդներով և հոգեմետ դեղորայքով հնարավոր է կարգավորել գենետիկ հիշողու-

թյան մեջ ցեղասպանության թողած տրավման, որը սերունդների մոտ այսօր արտա-

հայտվում է պարբերական հիվանդության ձևով: 
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ СТРЕССОВЫЕ РАССТРОЙСТВА У ЛЮДЕЙ  

ПЕРЕЖИВШИХ ГЕНОЦИД И У ИХ ПОТОМКОВ 

 

Ключевые слова: геноцид, посттравматические, рецидива заболевания, «flashback», психотерапия. 

 

Геноцид - это сильнейшая психологическая травма, которая имела серьезные последствия для 

психического и физического здоровья людей, которым удалось выжить. Сегодня эта травма проявляется в 

виде посттравматических стрессовых расстройств у их потомков. Наша генетическая память несет всю 

стрессовую информацию этой трагедии. Но где и каким образом проявлются последствия неизлеченных 

посттравматических расстройств у тысячи детей того поколения? Вся скорбь, боль, чувство утраты, тревоги 

и депрессии в связи с потерей родины и близких передалась из поколения в поколения. И в виде так 

называемого Flash Back феномена, мы сегодня видим эту информацию отраженную в генетической болезни 

называемой Семейная средиземноморская лихорадка (периодическая болезнь). Только совокупное 

изучение физических и психических расстройств, которые проявляются при периодической болезни, дает 

возможность для развития нового подхода к ее лечению. 

 

 

Armen Nersisyan 

National Center for AIDS Prevention, psychotherapist 

 

POST-TRAUMATIC STRESS DISORDERS IN THE ARMENIAN GENOCIDE SURVIVORS  

AND THEIR GENERATION 

 

Keywords: genocide, post-traumatic disorder, recurrent disease, «flashback», psychotherapy. 

 

Genocide is a huge trauma that had serious consequences on the mental and physical health of people who 

overlived it and manifest as particular post-traumatic stress disorders at its generation. We carry this enormous 

stressful information in our genetic memory. So where and how are the further consequences of uncured post-

traumatic stress disorders reflected on thousands of children of this generation? After the genocide the sorrow, 

sense of loss, anxiety and depression for losing the motherland and relatives are transferred to the generation. 

Today we see it as a Flash Back phenomenon particularly in the genetic disease called Familial Mediterranean 

Fever or Periodic disease. The discovery of corporal and mental disorders, forming the essence of the Periodic 

Disease, is a very important step towards developing a new approach to the disease and its treatment. 
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ  

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ.  

ՈՐՈՇ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  

ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ 

 
Հանգուցային բառեր՝ հայոց ազգային ինքնություն, ինքնության շերտեր, ցեղասպանու-

թյուն, ինքնության տրավմա, հայոց դյուցազներգություն:  

 

Սխալ պիտի գործեինք անշուշտ, եթե շարունակ աչքի առջև չունենայինք 

այս կորուստին մեծությունը՝ այժմեան րոպեին հանդեպ վերապրողներուն 

պարտականությանց չափն ու եղանակը ըստ այնմ գծելու համար: Ավելի մեծ 

սխալ մը գործած պիտի ըլլայինք սակայն, եթե այդ կորուստին մեծութենեն 

ընկճվելով՝ դեպքերուն մեր ժողովրդին համար ստեղծած նոր կացության 

դրական և հուսադրիչ կողմերն ալ չտեսնեինք… 

Արշակ Չոպանյան  

 

Հայոց չարաղետ եղեռնը ծրագրվեց և իրականացվեց հենց նպատակ ունենալով 

սասանել (եթե հաջողվեր՝ իսպառ բնաջնջել) հայոց մշակութային ինքնութենական 

տիպը: Սակայն, ինչպես պատմական յուրաքանչյուր իրողություն, այնպես էլ 

ցեղասպանությունը ոչ միանշանակ ազդեցություն ունեցավ հայերի վրա: Մի կողմից 

այն առաջացրեց անելանելիության, դատապարտվածության և վախճանաբանական 

զգացումներ, մյուս կողմից, այդուհանդերձ, այն դարձավ նոր ստեղծագործականու-

թյան, չարիքին բարով ու արարումով պատասխանելու նոր մղման շարժառիթ:  

Ինքնության գիտակցման և արժևորման մակարդակում այն նույնպես հակասա-

կան, բևեռայնորեն հակադիր մոտեցումներ առաջ բերեց: Հայ ժողովրդի որոշ զա-

վակներ, հարվածի ուժգնությունից ցնցված. փորձեցին փախուստ կատարել՝ մոռաց-

ման մատնել իրենց հայկական ինքնությունը: Սակայն դա նրանց ամբողջովին 

չհաջողվեց, քանի որ ինքնության մեջ, ինչպես նշում է նախորդ դարի ամենամեծ 

հոգեբաններից մեկը՝ Կարլ Գուստավ Յունգը, առկա է սկզբունքորեն անճանաչելի 

մի շերտ, և մարդը, որքան էլ ձգտի, չի կարող իր ինքնությունը ճանաչել և, հետևա-

պես, մերժել մինչև վերջ: Յունգը գրում է. «Որպես էմպիրիկ հասկացություն ինքնու-

թյունը նշանակում է մարդու հոգեկան երևույթների ամբողջական սպեկտր: …. 

Այնքանով, որքանով հոգեկան ամբողջականությունը, որը բաղկացած է գիտակցա-

կան և անգիտակցական բովանդակություններից, պոստուլյատիվ է, այն իրենից 
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ներկայացնում է տրանսցենդենտալ հասկացություն, քանի որ ենթադրում է էմ-

պիրիկ հիմք ունեցող անգիտակցական գործոնների գոյություն և, այսպիսով, բնու-

թագրում է որոշակի կեցություն, որը կարող է նկարագրվել միայն մասնակիորեն, 

քանի որ մյուս մասը մնում է (ցանկացած տվյալ պահի) չճանաչված ու անսահման» 
[1, с. 505]: Սա ցույց է տալիս, որ ինքնությունն ինչ-որ իմաստով ինքնին իր է, 

սկզբունքորեն ամբողջապես անճանաչելի, սակայն դրանում կան տարրեր, որոնց 

մասին կարելի է որոշակիորեն դատել: Ինքնությունն ունի նվազագույնը երկու 

շերտ՝ ինքնին իր ինքնությունը և գիտակցված ինքնանույնությունը, որոնք ոչ միշտ 

են ներդաշնակ ու համահունչ միմյանց [2, էջ 3-15]: Ցեղասպանության պես մեծ 

ցնցումներն այդ շերտերի միջև հակասություններ են առաջ բերում և ծնում անձնա-

վորության և ինքնության մետամորֆոզներ, որոնցից երկուսը ստորև կքննարկենք:  

 Դեպք թիվ 1. Անգլիալեզու արձակագիր Մայքլ Առլենը, որի անունը մինչև 24 

տարեկանը Տիգրան Գույումջյան էր: Տարագրվելով Մեծ Բրիտանիա, նա փոխում է 

անունը, իր ճանապարհը գրական աշխարհում հեշտացելու նպատակով: Բայց այդ 

փոփոխությունը միայն արտաքին չէր, դա միայն գրական կեղծանուն չէր: Դա հայ-

կական ինքնությունից հրաժարվելու փորձ էր: Սակայն այն լիովին չի հաջողվում, 

քանի որ ինչպես վերը նշվեց՝ ինքնությունն ունի երկու շերտ. պատմական տրանս-

ցենդենտալը և գիտակցված անհատականը: Հրաժարվելով գիտակցված անհատա-

կանից, հնարավոր չի եղել ջնջել պատմական տրանսցենդենտալը: Տիգրան Գույում-

ջյանը տանն էլ էր խոսում անգլերեն, խուսափում էր իր հայկական ծագումը հիշե-

լուց: Նրա որդին՝ Մայքլ Առլեն կրտսերը, գրում է, որ մի անգամ հորեղբայրը հորն իր 

ներկայությամբ հարցրել է, թե վերջինս տղային ինչու հայերեն չի սովորեցրել: Իսկ 

տղան համոզված էր, որ ինքն անգլիացի է, չէ± որ անգլերեն է խոսում: Մայքլ Առլեն 

կրտսերի «Դեպի Արարատ» գիրքը հայոց ինքնության վերագտնման պատմություն է, 

որտեղ նկարագրվում է ցեղասպանության հետևանքով տեղի ունեցած մի դաժան 

հոգեբանական էքսպերիմենտ. իրեն անգլոամերիկացի կարծող հասուն մարդը 

սկսում է բացահայտել իր կոլեկտիվ անգիտակցականն, իրեն ձգող, ու սկզբնական 

շրջանում նաև երբեմն վանող հայկականությունը [3, էջ 7-15]: Իսկ ի±նչն էր վանում: 

Տարտամ զգացողությունն առ այն, որ այդ մարդկանց տանջել են, որ նրանք անմեղ 

մեղավոր են և որ տխուր են ու ռեսենթիմենթ կրող: Մայքլ Առլեն կրտսերը հայերի 

հետ իր առաջին շփումներից հետո մտածում է մի±թե սրանց մեջ չկան բարգա-

վաճող, հզոր մարդիկ, մի±թե հայերը թախծոտ են ու տագնապով լեցուն: Նա 

հասկանում է, որ իր հոգում պաշտպանական որոշակի մեխանիզմ է աշխատում, 

որի պատճառով սկզբնական շրջանում ինքը խուսափում էր հայերից: Սակայն 

այնուհետև ինքնության պատմական շերտը նրան գրավում է, և նա սկսում է հետա-

զոտել հայոց ծագումը, մեր պատմության վաղ անցյալն ու աստիճանաբար գալ դե-

պի հայկական ինքնություն: Մայքլ Առլեն ավագի երևույթը Ռիտա Կույումջյանը 

մեկնաբանում է այսպես. «Վերապրող Մայքլ Առլենը ցեղասպանության փորձառու-

թյան տրավմային դիմադրելուց հետո, մերժեց հուզական ազդեցությունը տրավմա-

յից ազատվելու համար՝ մերժելով «հայկական ջարդերի մասին» որևէ երևույթ, նա 

իր որդուն փոխանցում է լռություն անասելի իրավիճակի վերաբերյալ, որի 

հետևանքով անհայտ է դառնում նրանց ծագումը» [4, էջ 224]: «Հայերի ինքնության 

խախտման վերլուծությունում նկատում ենք, -շարունակում է Ռ. Կույումջյանը, - որ 

արմատների ուրացումը և ինքնության շփոթմունքը սկիզբ են առնում ցեղասպան 
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ծրագրից, որտեղ հայ լինելը հավասար է մահվան: Հակառակ դրան, սարսափի 

դիմաց ինքնության խախտումն ի հայտ է գալիս որպես հիմնական հետևանք: 

Հայկական ծագումը ուրացվում է իրականության ազդեցությունը հերքելու և «հայ 

լինելը = մահ» հավասարումը ջարդելու համար» [4, էջ 226]: Սակայն նման հերքումը 

լիովին չի իրականանում, քանի որ ինքնության կառուցակազմիչ խորքային շերտում 

պահպանվում են արքետիպային ձգող տարրերը, սիմվոլները, աշխարհազգացողու-

թյան կերպը և այլն: Սա նշանակում է, որ թեպետ առաջին հայացքից թվում է, թե 

ինքնությունը կարելի է գիտակցաբար ընտրել կամ մերժել, սակայն դրանում առկա 

նախաապրումն ունի զարգացման իր սեփական ընթացքը…  

Այժմ դիտարկենք երկրորդ դեպքը: Կերպարվեստում վերացական արտահայտ-

չապաշտության (աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմի) ուղղության ներկայացուցիչ, ամե-

րիկյան արդի գեղանկարչության վրա մեծ ազդեցություն թողած հայ ժողովրդի 

մեծանուն զավակ Ոստանիկ Մանուկ Ադոյանի Արշիլ Գորկի դառնալու պատմու-

թյունը: Ադոյանը ցեղասպանությունը տեսավ ձևավորվող մարդու համար, երևի, 

ամենակարևոր տարիքում, դեռահասության փուլում: Տասներեքամյա տղայի հա-

մար ողջ կյանքն ավերող ցնցում եղավ, երբ իր ձեռքերին սովից մահացավ մայրը… 

[5, p. 15]: Տարագրվելով ԱՄՆ՝ Ոստանիկը փոխում է իր ինքնությունը և ներկա-

յանում որպես ռուս գրող Մաքսիմ Գորկու հեռավոր բարեկամ: Նրա կենսագիր 

Նուրիցա Մաթոսյանը դա համարում է արվեստի աշխարհում ընդունելություն 

գտնելու համար կատարված քայլ: Ըստ նրա՝ §Մանուկն, ով ցեղասպանությունից 
հետո փախել էր Երևան, այնուհետև` 1920 թ. ԱՄՆ, ինչպես ռուսական ղեկավարու-

թյան տակ գտնվող Հայաստանում, այնպես էլ ԱՄՆ-ում «այն հայերից» էր, ում մա-

տով էին ցույց տալիս: Այնպես, ինչպես այսօր մայրերն իրենց երես առած, ճաշը չու-
տող երեխաներին Աֆրիկայի երեխաներին են օրինակ բերում, 20-րդ դարի սկզբին 
ԱՄՆ-ի մայրերը ճաշը չուտող երեխաներին վախեցնում էին` ասելով` «Կեր, թե չէ հայ 
կդառնաս»: Իսկ Բոսթոնում նկարչության մասնավոր դասերի առաջին ուսուցիչը 
Մանուկին ասել էր, որ հայն ԱՄՆ-ում չի կարող նկարիչ դառնալ: Գերմանացիներին 
ու ռուսներին վայել էր նկարիչ լինելը, իսկ հայերի տեղը հյուղակ գործարաններն ու 
ածխահանքերն էին: Մանուկն ակադեմիա ընդունվում է Արշիլ Գորկի անունով, 
բոլորը նրան ճանաչում էին որպես Ռուսաստանից փախած վրացի, գրող Մաքսիմ 
Գորկու հեռավոր բարեկամ: Գորկին ժամանակակից արվեստի թանգարանին տված 
իր ինքնակենսագրականում գրել է, թե ծնվել է Նիժնի Նովգորոդում, երեք ամիս 
աշխատել է ռուս նկարիչ Վասիլի Կանդինսկու մոտ: Արվեստի շրջանակ անցել է 
կեղծ անցյալով: Այդպես է ընդունվել [6]: Ն. Մաթոսյանի դրույթն այն է, որ թեպետ 

Գորկին փրկվել է 1915 թ. ցեղասպանությունից, նա վերապրել է ցեղասպանությունը, 
սակայն Գորկու արվեստի նկատմամբ անարդարացի կլինի պատմությունը քննել 
լոկ ցեղասպանության տեսանկյունից, անձնական պատմությունը ողբերգականաց-

նել: Ն. Մաթոսյանն այստեղ իավացի չէ: Գուցեև իրոք նրա կարծածի պես լիներ, եթե 

չպարզվեր, որ Գորկու էթնիկ պատկանելության, նրա ինքնության մասին չեն 

իմացել անգամ նրա ընտանիքի անդամները՝ դստրերը և կինը: Երեխաները փոքր 

էին, երբ Արշիլն ինքնասպանություն գործեց, բայց չէ որ նա կարող էր իր մասին 

պատմել կնոջը՝ Ագնես Մագրուդերին, ով իր թոռնուհու նկարահանած §Առանց 

Գորկու¦ փաստագրական կինոնկարում ասում է, թե որքան է զարմացել, երբ 

ամուսնու մահվանից հետո իմացել է նրա հայկական ծագման մասին: Սա կռվան է 
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այն հանգամանքի օգտին, որ անգամ ընտանիքում հայ նկարիչը չի ցանկացել բարձ-

րաձայնել իր ինքնությունը, քանի որ այն խաթարված էր: Հայ մարդն իրեն լիարժեք 

չէր զգում հայ լինելով… Ստիպված էր նույնանալ Արևմուտքի հասարակության 

համար առավել ընդունելի կերպով…  

Բայց ինքնությունն, ինչպես վերը նշվեց, երկու շերտից է բաղկացած: Ինքնության 

ստորին շերտը տրանսցենդենտալ է, այն գոյություն ունի ինքնին, անկախ անգամ 

այն հանգամանքից. մարդն ուզում է ընդունել այն, թե հակադրվում է դրան [1, с. 

507]: Արշիլ Գորկու իսկական արվեստաստեղծի, պարագայում ինքնության արտա-

քին կեղծ-մերժումը ի չիք է դառնում նրա ողջ ստեղծագործության ներքին շարժիչ 

ուժերը քննելիս: Նա կերտում է իր ինքնությունն արվեստում, թեպետ հանրային 

կյանքում քաջություն չի ունենում բարձրաձայնելու այդ մասին: Նրա գլուխգործոց-

ներն ուսումնասիրողները չեն կարող շրջանցել Հայոց եղեռնի փաստը, նրանք նշում 

և վերլուծում են այն, քանի որ արվեստի (առավել ևս աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմի) 

վերացական ու խորհրդավոր լեզուն, այնուամենայնիվ, պահպանում է ցավն ու 

բողոքը և աղաղակում դրանց մասին: Բրիտանացի արվեստի տեսաբան Էնդյու 

Գրեհեմ Դիքսոնը հայազգի Նուրիցա Մաթոսյանից առավել խորաթափանցությամբ է 

վելուծում Գորկու ստեղծագործության կապը սև եղեռնի հետ, գրելով. «Գորկին 

հնարել էր պատմություն, որ աշխատել էր Կանդինսկու արվեստանոցում որպես 

օգնական, իրեն որպես Մաքսիմ Գորկու հեռավոր ազգական ներկայացնելով: Իրա-

կանում, նրա անցյալը մութ էր և աղետալից: Միլիոնից ավելի կանայք, տղամարդիկ 

և երեխաներ էին սպանվել կամ սովալլուկ արվել թուրքական բանակի կողմից: Գոր-

կու մայրը մահացել էր իր ձեռքերին: Մոդեռն, նոր և հեղափոխական արվեստին 

նրա նվիրումը մասամբ կապված է սեփական անցյալը մոռանալու կարիքի կամ 

ցանկության հետ: Բայց անցյալը լիովին, միանգամայն մոռանալ նա երբևէ չկարո-

ղացավ…» [7, p. 623]: Գորկու արվեստին նվիրված իր դասախոսության մեջ Գրեհեմ 

Դիքսոնը նշում է, որ Գորկու ողջ ստեղծագործությունը ինքնության որոնման, 

ինքնության կերտման գործընթաց էր, որի խորքում, սակայն, ցեղասպանության 

գույներն էին (անգամ կարմիր ծաղիկներն այնպես են նկարված, որ, ըստ բրիտա-

նացի արվեստաբանի, զուգորդումներ են առաջացնում թափված արյան ու վերքերի 

հետ) [8]: Գորկու գեղանկարներում հստակորեն խորհրդանշվում են կորսված հայ-

րենիքի գույները, բնանկարի ուրվագծերը, ազգակիցների բնավորությունն ու 

պարը….: Դե իսկ §Նկարիչը և իր մայրը¦ կտավում մոր ձեռքերն անավարտ թողնելը 

անուղղակիորեն մատնանշում է կորստյան ահռելիության այնպիսի չափի մասին, 

որն §աննկարելի¦ է, հնարավոր չէ նկարել, հնարավոր չէ խոսել…. Դա կարելի է 

տալ միայն սիմվոլիկ կերպով: Սիմվոլ, որը տվյալ համատեքստում մարդկությանը 

քսաներորդ դարասկզբին համակած ախտի սիմպտոմ է նաև… Փաստորեն, վերա-

ցական էքսպրեսիոնիզմին դիմելն ու իր ուրույն արվեստի լեզուն ստեղծելն իսկ մեկ 

նպատակ է հետապնդել. ոչ բառերով, ոչ ուղղակի պատկերումներով, այլ խորապես 

թաքնված, ձևի և գույնի փոխակերպումներ ապրած սիմվոլների միջոցով սեփական 

վիշտը և ինքնության կորստյան ցավը պատմելը: Եթե ֆրանսահայ նկարիչ Ժանսեմը 

կերտում է եղեռնին նվիրված գեղանկարների շարք, որտեղից մեզ են նայում 

կմախքացած, լլկված կանայք, երեխաներ ու տղամարդիկ, որտեղ մահը թևածում է 

թե՛ դիակների, թե՛ այլանդակվածների պատկերների տեսքով, Ադոյանը չէր կարող 

իր ցավը նորից ապրել նման արվեստ ստեղծելով… Ընդհակառակը, նա ուզում էր 
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հաղթահարել այն, տոնել կյանքի հաղթանակը մահվան վրա, բարու հաղթանակը 

չարիքի վրա… Նա արևելահայ մեծ գեղանկարիչ Մարտիրոս Սարյանի նման ցան-

կանում էր, որ իրականության մեջ չլիներ ցեղասպանություն ասվածը…. Սարյանը 

Էջմիածնում գաղթից փրկվածներին տեսնելով այնպես էր ցնցվել, որ որոշել էր 

միայն ծաղիկներ նկարել… Նա չէր կարող սևը, ավերը, կոտորածը տանել նաև 

արվեստ… Գորկին, որ ինքն անձամբ էր ապրել արհավիրքը ո՛չ դիսկուրսի միջոցով, 

ո՛չ վիզուալ ուղղակի բովանդակությամբ չէր ցանկանում արծարծել ցեղասպանու-

թյունը… Ավաղ, այն այնպիսի խոր ազդեցություն էր թողել հայոց կոլեկտիվ անգի-

տակցականի վրա, որ Գորկու ցանկացած, անգամ ամենավերացական կտավում, 

հստակ երևում է ցավը և դրանից ազատվելու մեծ ցանկությունը… Ի տարբերություն 

Մայքլ Առլեն ավագի, Գորկին նպատակ ուներ արևմտյան հասարակությանը բացա-

հայտելու իր հայկական ինքնությունը, սակայն ցանկանում էր դա անել ճանաչում 

ստանալուց հետո: Ցավոք, ճանաչումը եկավ նրա ինքնասպանությունից հետո… 

Բայց տվյալ պարագայում դա խոչընդոտ չէ, քանի որ նրա արվեստի շատ գործեր 

դարձան հայոց ինքնության վիզուալ խորհրդանիշեր, ցեղասպանության մահաբեր 

ուժի դեմ ստեղծագործական ուժի կենսարար պատասխաններ…  

Ցավոք, ցեղասպանությունը ոչ միայն քաղաքական և տարածքային ավերակներ 

թողեց, այն նաև շատ հոգիներ ավերակեց: Հայը դադարեց հայ լինելու համար 

հպարտանալուց, վախեցավ ու հուսահատվեց… Հայ բանաստեղծ և գրաքննադատ 

Արշակ Չոպանյանն այդ դաժան տարիներին, տեսնելով, թե ինչպես են կոտրվում իր 

հայրենակիցները, և թե ազգային ոգին պահելու համար որքան կարևոր է սեփական 

ինքնագնահատականը, կոչ է անում վերանայել հայոց պատմությունն ու ներկան և 

տեղի ունեցողն անվանել ոչ թե ողբերգություն կամ վայերգություն, այլ՝ դյուցազ-

ներգություն. 

«Դյուցազներգություն, այո՛, և ո՛չ ողբերգություն:  

Սև են լուրերը, որ մեր երկրերն կուգան, 

Ավելի սև, քան հավաքված սևությունը բոլոր գիշերներուն,  

Որ աշխարհի ծնունդեն ի վեր արևն սքողեցին… 

Գետերը հիմա կարմիր են հոն՝ մեր մարտիրոսներուն արյունովը, 

Դաշտերը հիմա ճերմակ են հոն՝ շեղջակուտակմամբը մերկ դիակներուն…. 

Աշխարհ ամբողջ, Արհավիրքի տիրապետության տակ կքած, 

Կցնցվի այս գերագույն արհավիրքեն, որ իր մեծությամբը 

 կգերազանցե բոլոր սխրագործությունները չարին.  

Աշխարհ ամբողջ զարհուրած…. կգոչե՝ «Անօրինակ ողբերգություն, 

 մեծագո՛ւյնը ողբերգութեանց…»  

Ես կըսեմ դյուցազներգություն ու մե՛ծագույնը դյուցազներգությանց:  

Ու եթե չեք հավատար, պահ մը ձեր աչքերը փակեցեք  

 ներկա ժամու տեսարանին, 

Եվ դարերու անհուն կտավի վրա տեսեք պարզվիլը  

 հերոսական վեպին, զոր այդ ժողովուրդը հոն գծած է… »: 

 

Այո, իրոք, դյուցազներգություն, քանի որ հոգու ավերակներից հառնելն իրապես 

դյուցազնական կամք է պահանջում… Մեր ժողովրդի հերոսական վեպը դեռևս շա-
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րունակում է գծվել և առջևում ազգային ինքնության զարթոնքի ու ստեղծագործա-

կան թռիչքի նոր դարաշրջաններ են լինելու…. 
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Геноцид был нацелен не только на физическое существование армян и на территорию, он был 

осуществлен также для истребления культурной идентичности. Но несмотря на травматические пос-
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Показывается, что несмотря на внешнее отрицание самости, ее внутренняя трансцендентальная составляю-
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Author affirms that genocide was aimed to the sense of Armenian national identity and ruined it for the 

whole generation of survivors. Two cases are examined: the story of Tigran Guyumjyan-Mikael Arlen and 

Vostanik Manuk Adoyan- Arshile Gorky. In both cases the crisis of identity is seen, but following the Jung’s 

notion about two layers of identity, it is possible to insist that Identity is preserved and transformed into art 

creations.  
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ԴԵՊՔԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հանգուցային բառեր՝ գենային հիշողություն, միջսերնդային փոխանցում, անգիտակ-

ցական: 

 

Մտքերը` արտահայտված և չարտահայտված, մնում են մարմնում: Մենք ապ-

րում ենք դրանցով, չարտասանված բառերը, չասված դրվագները, պատմություն-

ներն անջնջելի հետք են թողնում մեր հոգեկանի վրա, ստեղծում որոշակի լարվա-

ծություն, ամրապնդվելով`դառնում որևէ հիվանդություն: Իսկ եթե այդ մտքերը, 

պատմությունները մեր անձնական կյանքից ու փորձից չեն, բայց «ներկա են» մեր 

կյանքում տարբեր դրսևորումներով`հոգեսոմատիկ, տրավմատիկ, սարսափ առա-

ջացնող երազների ձևով: Այսօր մենք ապրում ենք արմատական հեղաշրջումների, 

գիտության արագընթաց զարգացման և մեծ փոփոխությունների դարաշրջանում, 

փոփոխություններ, որոնք տեղի են ունենում կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտներում, նաև 

մեր մտածողության և ընկալման դաշտում: 

Յուրաքանչյուր հոգեբան, բժիշկ, հոգեթերապևտ, խմբավար, ընդհանրապես 

ցանկացած մասնագետ իր պրակտիկայում հանդիպում է բարդ դեպքերի, խնդիր-

ների, որոնք դասական տեսությունները մինչև վերջ չեն բացահայտում և մեկնաբա-

նում: Կամ հանդիպում են այնպիսի դեպքեր, երբ նմանատիպ օրինակների մասին 

լսել ես, բայց չես առնչվել: Եվ սկսում ես փնտրել բացատրություններ, ինչ-որ բան 

պարզ է դառնում, ինչ-որ բան մնում է վարագուրված: Իսկ երբ խոսքը գնում է անգի-

տակցականի մասին, այստեղ արդեն ամեն ինչ ավելի բարդանում է:  

Ընթանում էր արտ-թերապիայի թրեյնինգի հերթական հանդիպումը, երբ աշխա-

տում էինք խորքային անգիտակցականի հետ: Արտ-թերապիան անգնահատելի 

միջոց է ուսումնասիրելու և ներդաշնակեցնելու մարդու ներաշխարհի հատկապես 

այն կողմերը, որոնց արտահայտման համար բառերը անզոր ու ծանր են լինում: 

Կամ ինչպես ասում է նշանավոր Երվանդ Քոչարը՝ «Մեր դարում ոչ մի միտք չի 

կարելի լրիվ արտահայտել, որովհետև բառերը դարձել են մաղի նման ծակ, բառերը 

հնացել և հետ են մնում մտքից…» [1, 178]: Շարունակենք Քոչարի միտքը` 

ավելացնելով, որ բառերը հետ են մնում նաև հույզերից, զգացումներից, և այստեղ 

արդեն կարևորվում է տեսողական, պլաստիկ արտահայտչականության լեզուն: 

Խմբում միայն հոգեբաններ էին, աշխատում էինք կրկնվող, տագնապալի կամ 

մանկությունից հիշվող երազների հետ: Մասնակիցները պետք է նկարեին իրենց 



 34

երազից մի դրվագ, որն ավելի վառ էր տպավորվել: Մասնակից Հ-ն, 26 տարեկան, 

նկարեց մանկությունից իրեն հետապնդող մի երազ, որտեղ ինքը վեց տարեկան էր 

(Հ-ն պարզապես վստահ էր, որ այդտեղ հենց այդ տարիքին էր), սենյակի հատակին 

պառկած, սուտմեռուկ էր տվել, որպեսզի դռան մոտ կագնած երկու տղամարդիկ 

չտեսնեին իրեն և դուրս գային տնից: Աղջնակը չէր տեսել, բայց գիտեր, որ այդ 

երկուսը կողքի սենյակում սպանել էին իր ծնողներին և հարազատներին: Աղջիկը, 

վախից շունչը պահած, սպասում էր տղամարդկանց հեռանալուն, և գրեթե շնչա-

հեղձ էր լինում: Անգամ երազը պատմելիս Հ-ն շնչահեղձ էր լինում, անընդհատ ձեռ-

քը տանում էր դեպի պարանոցը, շփում էր, խորը շունչ քաշում, և դեմքին կարծես 

քարացել էր սարսափը: Հ-ն փակ սենյակներում գրեթե միշտ շնչահեղձության 

նոպաներ էր ունենում: Այդ երազի մասին նա երբեք չէր պատմել ոչ մեկին, անգամ 

մորը, ի դեպ, Հ-ն մոր միակ զավակն է: Նա խոստովանեց, որ շատ վաղուց, դեռ 

մանկությունից անընդհատ տեսնում է այդ երազը և ամեն անգամ սոմատիկ նույն 

դրսևորումներն է ունենում և սարսափի նույն զգացումը: Որոշեցինք աշխատել հենց 

այս երազի հետ: Դա հոգեվերլուծական աշխատանք է, որտեղ երազը, հատկապես 

կրկնվող երազը, համարվում է որպես անգիտակցականից եկող ուղերձ այն մասին, 

որ կա խնդիր և անհրաժեշտ է այդ խնդրի լուծման համար գիտակցության օգնու-

թյունը: Անգիտակցականն ուղարկում է ոչ միայն խնդիրը, այլև հուշում դրա լուծու-

մը: Երբ մարդը գիտակցում է պրոբլեմը, այլևս հեշտ է աշխատել դրա հետ: Դա բարդ 

աշխատանք է, մարդու համար ինսայտներով հագեցած, բայց վերջում և՛ այցելուն, և՛ 

հոգեբանը ներքին բավարարարվածություն են ապրում և հասկանում ու զգում, որ 

աշխատանքն ավարտված է: Հ-ի դեպքում երազի մեկնաբանման տարբերակները 

շատ էին, նա փորձում էր կապել այդ դրվագն իր մանկության մի քանի իրավիճակ-

ների հետ, և մեկը կարծես թե համոզեց և՛ Հ-ին, և՛ ինձ: Երազի հիմքում ընկած էր մի 

դրվագ նրա մանկությունից, որը բավականին տհաճ էր, և աղջիկն այն արտամղել 

էր: Հիշողությունը կապված էր մանկության նրա ապրումների հետ, երբ բակ իջնելու 

համար Հ-ն պիտի անցներ մուտքի մոտ կանգնած տարիքով իրենից բավականին 

մեծ տղաների կողքով, որոնք ամեն անգամ ինչ-որ տհաճ բան էին ասում: Հ-ն խու-

սափում էր նրանցից, փորձում միշտ աննկատ անցնել: Թրեյնինգն ավարտվեց, բայց 

ինչպես ինձ մոտ, այնպես էլ Հ-ի մոտ (ինչպես հետո նա խոստովանեց) կար մի տե-

սակ անավարտության զգացում. պարզ չէր, թե ինչու՞ էր այդ 6 տարեկան աղջնակը, 

շունչը պահած, պառկել հատակին հենց մուտքում, իսկ կողքի սենյակում սպանված 

հարազատնե՞րը: Պատասխանն ստացվեց հենց նույն երեկոյան, երբ Հ-ն ընթրիքի 

սեղանի շուրջ մորը պատմում է մեր հերթական հանդիպման և իր երազի մասին: 

«Իմ պատմելու ընթացքում մորս զարմացած դեմքը մի տեսակ ձգվեց, իսկ ձեռքը քա-

րացավ օդում»: Պարզվում է, որ Հ-ի նախատատը, մոր տատիկը, 1915 թ.-ի Եղեռնից 

հրաշքով փրկվածներից է: Նրա ողջ ընտանիքը զոհ է գնում երկու թուրք ոճրագործ-

ների սրին, իսկ 6 տարեկան աղջիկը, շունչը պահած, սենյակի մի անկյունում հա-

տակին պառկած, մեռած է ձևանում, մինչև ոճրագործները տնից դուրս գան: Այդպես 

նա փրկվում է: Այս պատմության մասին չեն խոսել, տրավման շատ մեծ էր, Հ-ի 

մայրը աղջկան երբևէ չէր պատմել, անգամ թեթև ակնարկ չէր արել, թե ինչպես է իր 

տատիկը փրկվել և հասել Հայաստան: 

Ի՞նչ է սա, գենային հիշողությու՞ն: Գենն իր մեջ կրում է ինֆորմացիա անցյալի, 

ներկայի, անգամ ապագայի մասին, այդ իսկ պատճառով գենը պետք է հիշողություն 
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ունենա [2, էջ 76]: «Գենային հիշողություն բառակապակցությունն այսօր արմատա-

վորվել է մեր առօրյա խոսքում, օգտագործվում է գրական երկերում: Գենային հիշո-

ղության տակ հասկանում են ընդունակությունը հիշելու այն, ինչը չի եղել անհատի 

կյանքի անմիջական փորձում, իր առօրյա պրակտիկայում: Սովորաբար դրանք 

անցյալի որոշակի տեսիլքներ են, նախնիների հիշողությունը, նախկին կյանքի 

պատկերներ և այլն…» [3, էջ 269]: Իհարկե, այս երևույթը գիտական խիստ ապա-

ցուցում դեռևս չունի, բայց մարդկային հոգեկանն անսահման հնարավորություններ 

ունի և նորանոր բացահայտումների կարիք: Գենային հիշողությունն անվանում են 

նաև «նախնիների հիշողություն», «ցեղի հիշողություն»: Այդ հիշողությունն ավելի 

շատ զգացողության մակարդակում է և երբեմն շատ խորքային մակարդակից լողում 

է վեր և առաջ բերում ոչ հստակ պատկերներ, զգացողություններ: Գենետիկական 

հիշողությունը դրսևորվում է երազներում կամ գիտակցության փոփոխված վիճակ-

ներում, քանի որ տվյալ դեպքում գիտակցությունը պաշտպանում է հոգեկանը անձի 

երկատման զգացումից: Գենետիկական հիշողությունը մտնում է կոլեկտիվ անգի-

տակցականի կառույցի մեջ, որը Կ. Յունգը դիտում է որպես հոգեկանի խորքային 

մակարդակ, որը կախված չէ մարդու անձնական փորձից, այն ողջ մարդկության 

հիշողությունն է և իր մեջ պահպանում է շատ առաջնային կերպարներ, արքետի-

պեր, որոնք ժառանգվում են գենետիկորեն: Գենային հիշողության մասին գաղա-

փարն ունի բավականին խոր արմատներ: Դեռևս Ագնի Յոգայում խոսվում է, որ 

ամենաանսպասելի պահերին առկայծում են հեռավոր դարերից առանձին հիշողու-

թյուններ: Նշանակում է, դրանք ինչ-որ տեղ պահպանվում են և անցնում սերնդից 

սերունդ: «Ժառանգականությունը նույն նշանակությունն ունի ազգի համար, ինչ-որ 

հիշողությունը` առանձին անհատի: Հնարավոր է, նախնիներն իրենց դարավոր 

փորձը ներդնում են իրենց սերունդների Ես-ի խորքերը» [6, էջ 26]: 1953 թվականին 

գիտնականներ Ֆրենսիս Կրիկն ու Ջեյմս Ուոտսոնը հրատարակեցին մի հոդված, 

որում բացատրում էին, թե ինչ ձևով է գենետիկ ինֆորմացիան անցնում մի սերնդից 

մյուսին: Դա մեծ հեղաշրջում էր գիտության մեջ, որի համար նրանք 1962 թ.-ին 

Նոբելյան մրցանակ ստացան: Այսինքն արտ-թերապևտիկ մեր աշխատանքում Հ-ի 

պարբերաբար կրկնվող երազը կարող ենք մեկնաբանել`ելնելով «գենային հիշողու-

թյան» տեսությունից: Բայց ի՞նչ է փորձում անգիտակցականը հուշել, ինչու՞ է այդ 

պատկերը կրկնվում ողջ ընտանիքը կորցրած նախատատի ծոռնուհու երազում, 

ինչու՞ գրեթե հարյուրամյա վաղեմություն ունեցող դեպքերը չեն մնում պատմության 

մեջ: 

Մեր խնդրի լուսաբանումն իհարկե կապված է գենային հիշողության հետ, բայց 

մեկ այլ մոտեցում կա, որն ավելի քան լուսաբանում է Հ-ին հետապնդող երազը: 

1960-1970 թթ.-ին Ֆրանսուազա Դոլտոն, Նիկոլյա Աբրահամը և Իվան Բուզորմենի – 

Նադը առաջ են քաշում բարդ մի պրոբլեմ. ոչ լիովին լուծված կոնֆլիկտի միջսերն-

դային փոխանցման խնդիրը (ատելություն, վրեժ, գաղտնիքներ, հարազատի չաս-

ված, չլուսաբանված մահ և այլն): Ըստ այս տեսության՝ կան ապրված անարդարու-

թյուններ, որոնք ցավ են պատճառում, կան գաղտնիքներ, որոնց չի կարելի բացա-

հայտել, շատ են տրավմատիկ: Այդ գաղտնիքները դառնում են գաղտնի «ուրվական-

ներ», որոնք պահպանում են որևէ հրազատի գաղտնիքը, դրանք փոխանցվում են 

մոր անգիտակցականից երեխայի անգիտակցականին, սերնդե սերունդ [5, էջ 71]: 

Ինչպե՞ս է անցյալն ապրում մեր ներկայում: Արդեն Զ. Ֆրեյդը խոսում էր, որ 
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զգացմունքները սերնդե սերունդ փոխանցվում են որևէ սխալի հետ միահյուսված, և 

դրանք գիտակցության ոլորտում չի պահում մարդը: Բազմաթիվ հետազոտողներ 

գտնում են, որ ներարգանդային կյանքում, արդեն 7-րդ ամսում, երեխան երազներ է 

տեսնում, որն ամենայն հավանականությամբ փոխանցում է մայրը: Երեխան մուտք 

է ունենում մոր անգիտակցական ոլորտ և ինֆորմացիա է ստանում: Համանման 

միտք է արտահայտում և Ֆրանսուազա Դոլտոն, որ մոր և երեխայի անգիտակցա-

կանները կապված են իրար, և երեխան գիտի, զգում է իր ընտանիքին վերաբերող 

ինչ-ինչ ինֆորմացիա և դա փոխանցվում է սերնդե սերունդ [4, էջ 332]: Նիկոլյա 

Աբրահամն ու Մարիա Տյորոկն առաջ քաշեցին մի ինքնատիպ վարկած «ուրվակա-

նի» և «դամբանի» վերաբերյալ: «Ուրվականը» անգիտակցականի գոյացություն է, որը 

երբևէ գիտակցված չի եղել, և փոխանցվում է ծնողի անգիտակցականից երեխայի 

անգիտակցականին: Այդ փոխանցման մեխանիզմն, ըստ Ա.Շուտցենբերգերի, այն-

քան էլ հստակ չէ: Բայց այդ «ուրվականը» շատ հաճախ կապված է ընտանեկան 

գաղտնիքների հետ, հարազատի մահվան, բռնության, անարդար դեպքերի, չթաղ-

ված լինելու հետ: Իսկ այն պրոբլեմները, որոնք կապված են ցեղասպանության հետ, 

շատ կարևոր են և ժամանակային վաղեմություն չունեն: Ոճրագործության, անար-

դարության հիշողությունը երկար է պահպանվում: Գուցե լսված, արտահայտված 

լինելու, մոռացված չլինելու՞ համար: Իսկ ինչպե՞ս են փոխանցվում ընտանեկան 

գաղտնիքները, եթե դրանց մասին չեն խոսում, որովհետև շատ ցավոտ են: Այդ 

ինֆորմացիայի փոխանցման երկու ճանապարհ կա` գիտակցական և անգիտակ-

ցական: 

1. Անձը ընտանիքի անցյալի մասին տեղեկություններ է ստանում մի քանի 

աղբյուրներից` հրապարակումներից, պատմական աղբյուրներից, տատիկներից, 

պապիկներից, ծնողներից: Պատմվում և վերապատմվում են ընտանիքի համար 

կարևոր, դրամատիկ իրադարձությունները: Կարևորվում է ծնողների պատրաստա-

կամությունը` պատմել, կիսել իրենց մտքերը ընտանիքի պատմության, սովորույթ-

ների մասին, երբ երեխան ազատորեն կարող է հարցեր տալ: Անցյալի գիտակցումը 

նորովի է իմաստավորում ներկան: Մեր արտ-թերապևտիկ խմբի մասնակից Հ-ն 

գիտեր միայն, որ իր մոր հարազատները Արևմտյան Հայաստանից էին և Եղեռնի 

ականատեսը: Բայց ո՞վ և ինչպե՞ս էր փրկվել, ովքեր էին զոհ գնացել, այդ մասին 

երբևէ չէր խոսվել: Եվ այդ բացը լրացրել էր անգիտակցականը` մոր անգիտակցա-

կանից քաղած ինֆորմացիայով:  

2. Ինֆորմացիայի ստացման մյուս ճանապարհն անգիտակցականն է, միջ-

սերնդային փոխանցումը, որի մասին չեն խոսում, թաքցնում են: Ահա այս դեպքում 

առաջանում են տրավմաներ, հիվանդություններ, սոմատիկ պրոբլեմներ: Եվ այն, 

ինչ չի ասվում, գաղտնի է պահվում, «թաղվում է» անգիտակցականում, որպես ներ-

քին կառույց և դառնում է մի իսկական «ուրվական»` «հետապնդելով» որևէ հարա-

զատի, որը տառապում է անբացատրելի ախտանիշներով, կրկնվող երազներով, 

որոնք մատնացույց են անում գաղտնիքը: Այս տրանսգեներացիոն մեթոդով ուսում-

նասիրում են նման հիշողությունների ազդեցությունը տառապող ազգերի, եղեռնի 

զոհերի և ընտանիքների վրա: Ֆ.Դոլտոն նշում է, որ այն ամենը, ինչի մասին լռում են 

առաջին սերնդում, երկրորդ սերունդը կրում է իր մարմնում: Երբ խոսում են 

թաքնված, գաղտնի բաների մասին, սարսափներն անհետանում են: Ավելի լավ է 

իմանալ ճշմարտությունը, ինչքան էլ ցավոտ ու ողբերգական լինի, քան թաքցնել 
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այն: Այն ինչ թաքցնում են ծնողները, սերունդները դա զգում են կամ ենթադրում: 

Փաստորեն անգիտակցականի դաշտում էլ աշխատում է Զեյգարնիկի էֆեկտը. 

անավարտ մնացած գործողությունը, չասված միտքը, չապրված զգացմունքը լար-

վածություն է ստեղծում մարդու հոգեկանում, չի թողնում այն մոռանալ:  

Որպեսզի մարդն «ազատ» լինի ընտանիքի գաղտնիքի բեռից, ճիշտ է իմանալ իր 

և իր ընտանիքի պատմությունը, ակտիվ օգտագործել այն, քան պասիվ կերպով զգալ 

դրա ազդեցությունն իր վրա: Յուրաքանչյուր մարդ իր արմատներով գնում է դեպի 

իր պատմություն: Մեկ օրինակ ևս. արտ-թերապևտիկ մեկ այլ խմբի մասնակից` 34-

ամյա Տ-ն իր արմատների որոնման ճանապարհին աչքաթող էր արել մի կարևոր 

երազ. նա նկարելով երազը, շատ վստահ պատմում էր հրեական մի համայնքի 

մասին, որի բնակիչների մի մասը փրկվել էր ինչ-որ ահավոր բանից` պատսպարվե-

լով փոքրիկ մի տաճարում: Բոլորը հավաքվել էին հրեա ռաբբիի շուրջը և աղոթում 

էին: Անգիտակցականը կարծես հուշում էր, որտեղ փնտրել իր պատմությունը: Եվ 

մեր`հոգեբանների ու հոգեթերապևտների, խնդիրն է՝ ուղեկցել մարդուն այդ ճամ-

փորդության ընթացքում, օգնել գիտակցելու իր անցյալի, նախնիների պատմությու-

նը, հստակեցնելու և նոր էջ բացելու իր կյանքում: Եվ այս համատեքստում նորովի 

են հնչում Երվանդ Քոչարի խոսքերը. « Այո, ամեն գործի մեջ կա ինչ-որ ես գիտեմ և 

ինչ-որ չգիտեմ: Ես իմ գործով ցույց եմ տալիս չիմացածս` ինտուիտիվը, իսկ իմ 

խոսքով` գիտեցածս» [1, էջ 190]: 
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Genetic memory is the ability to remember what we should not remember, which was not in the direct 
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Քանակն ապաանձնավորում է զոհերին  

և մեկ ակնթարթում մեզ անտարբեր դարձնում․ 

մեկ մարդու մահը ողբերգություն է,  

մեկ միլիոն մարդկանց մահը տեղեկություն։ 
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Մեկ անգամ ևս, այստեղ և հիմա, Ցեղասպանությունը, որին հղում եմ կատարում, 

լինելով այս անգամ Երևանում, այս գիտաժողովի առիթով։ Անհերքելիորեն առաջին 

Ցեղասպանությունն է XX-րդ դարում՝ իրականացված լինելով հայ ժողովրդի 

նկատմամբ 1915-ին թուրքական պետության կողմից, Երիտթուրքական կառավա-

րության ժամանակ։ Բայց արդեն նախորդել էր 1890-ին Սուլթան Աբդուլհամիդ II-ը 

և, որին հաջորդել էր Մուսթաֆա Քեմալը, 1920 թ.-ից մինչև 1923 թ.: 

Թեման ընդարձակ է ու խրթին, և ես պետք է կենտրոնանամ արդի երիտասարդ 

սուբյեկտի հոգեկան վիճակի վրա, որը ի ցույց է դրվում երեք կամ չորս տասնամ-

յակների ընթացքում ծավալված և հետագա սերունդների կողմից բնաջնջման փոր-

ձին վերաբերվող տարբեր պատմությունների միջոցով։ Երիտասարդ սուբյեկտները, 

որոնց մասին խոսում եմ, բախվում են նաև չափահասների աշխարհի որոշ հատ-

վածների կողմից՝ պատմական այդ իրականության կազմակերպված ժխտմանը, և 
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դա կատարվում է հատկապես իրենց կյանքի այն փուլում, երբ իրենցից իսկ այդ 

հասարակությունը պահանջում է ենթարկվել իրավական և էթիկական նորմերին։ 

Հանդիսանալով հոգեկան առողջության գործիչներ՝ մեր գործառույթն է օգնել մեր 

պացիենտներին սեփականաշնորհել իրենց ներկան, կարողանալ պատմականաց-

նել յուրաքանչյուրն առանձին իրենց անցյալը, կառուցել գալիք կայուն կենսափի-

լիսոփայություն, ներգրավվել իրենց հասարակության մեջ և տնտեսապես կառա-

վարել իրենց նյութական, հուզական ու մտավոր ռեսուրսները։ Դեռահաս-վերլուծող 

կապի այս բարդ խնդրի ասպեկտներից մեկը այն է, որ երիտասարդը կարողանա 

դիմակայել չափահասների աշխարհի որոշ հատվածների կողմից պարտադրված 

կեղծիքներին, երբ նա ինքը զբաղված է սեփական բարոյաէթիկական չափանիշների 

կառուցմամբ։ 

Ես կդիտարկեմ այս նյութն իմ մասնագիտության՝ հոգեվերլուծության տեսան-

կյունից։ Յուրաքանչյուր հնարավորության դեպքում ես կփորձեմ «կապեր» կատարել 

այս նյութին վերաբերվող միջառարկայական մի աշխատանք սոցիալական գիտու-

թյունների հետ, որն անհրաժեշտ է։ Իրականում կարծում եմ՝ այս պահի դրությամբ 

բազմաշերտության և միավորման գաղափարները աշխատանքի՝ նախընտրելի 

լավագույն ուղղություններն են, քան անջատմանը․․․Եթե ոչ, ինչպե՞ս խոսել անցյա-

լից առանց այս ամենի։ Ինչպե՞ս վերականգնել վկաների, ագրեսորների կամ զոհերի 

պատմությունները ու նրանց ձայնը, երբ նրանցից ոմանք ընդդիմանում են ու 

խուսափում խոսելուց, մյուսներն էլ սարսափում են դատարկ և անմասնակից 

ունկնդրից։ Ինչպե՞ս խոսել չարիքի մասին առանց հոգեվերլուծական հոգեախտա-

բանական կատեգորիաների, որոնք ոչ միայն չեն բացատրում, այլև չեն կարող 

նույնիսկ նկարագրել չարիքի կոնցեպտի կողմից առաջադրված խնդիրները և 

ընդհակառակը դրանք երբեմն քողարկում են։  

Կենդանիներից տարբեր, յուրաքանչյուր անհատ պետք է սիմվոլիկ պլանում 

սահմանի իր սեփական սեռական-սոցիալ-քաղաքական սուբյեկտիվությունը, նույ-

նիսկ, երբ որպես սկզբնակետ նա ելնում է անատոմիա-հորմոնալից։ Երիտասարդը 

պետք է մշակի այս բարդ գործը սեռահասունությունից սկսած դեռահասության ողջ 

ընթացքում։ Մինչ այդ մշակման և հասունացման ընթացքում նա պետք է նաև հա-

մապատասխան կերպով անդրադառնա դեռևս չմշակված տրանսգեներացիոն 

տրավմատիզմներին, որպիսի դրանք չշարունակեն հանդես գալ որպես արգելքներ 

կարողանալով դրանց մասին խորհել և դրանք վերածել անձնական պատմության։  

Իրականում`ժխտված ցեղասպանության պարագայում մենք պետք է հաշվի առ-

նենք պարփակված սուգերը, խոսքը ոչ միայն անձնական սուգերի մասին է, այլ նաև 

տրանսգեներացիոն, որոնք տեղակայված են XX դարում տեղի ունեցած մշակու-

թային փոփոխությունների մեջ․ մի դար, որի ընթացքում հայկական ցեղասպանու-

թյան նման տարբեր կարևոր երևույթներին զուգահեռ իրականացվեցին նացիստա-

կան ցեղասպանությունը Աուսշվիցում և այլ դաշտերին և ստալինյան ցեղասպա-

նությունը Սիբիրում, զանազան պատճառաբանություններով։ Այսուհանդերձ ան-

հրաժեշտ է ընդունել, որ XX դարում նաև տեղի ունեցավ Շoայի ճանաչումը Գերմա-

նիայի կողմից, մի ճանաչում և վերականգնում, որոնք հավանաբար նպաստեցին 

այդ երկրի հետագա վերակառուցմանը և վերակայացմանը։ Այնինչ հայոց Ցեղաս-

պանությունը XXI դարում շարունակում է ժխտված լինել, չնայած՝ Հիտլերն ինքը 

նույն XX դարում ճանաչել և ոգեշնչվել էր վերջինիս օրինակով ասել էր՝ Wer redet 
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noch von der Vernichtung der Armenier? Ի վերջո, ո՞վ այսօր խոսում Հայոց 

բնաջնջման մասին։ Արկածախնդրային չէ կարծել, որ մարդկությունը կշարունակի 

թույլ տալ ցեղասպանություններ, քանի դեռ կան բնաջնջման փորձեր, որոնք 

անտեսված, ժխտված և անպատիժ են մնում։ 

 Ժամանակակից մշակույթի փոփոխությունները ցույց են տալիս մտքի գործու-

նեությունը՝ ամեն անգամ ավելի բարդ ու ավելի անկայուն սոցիալական պահանջ-

ների ենթատեքստում, որտեղ Չարիքի Խնդիրը դա մարդկության խնդիրն էր և ոչ թե 

եզակի նևրոտիկ մի խնդիր։  

Այսօր մեզ համար ամեն անգամ էլ ավելի անհրաժեշտ է դառնում ընդարձակել 

այս զարգացումների նյութը՝ հաշվի առնելու համար հեռուստակոմունիկացիայի և 

ամեն տեսակի բռնության, տարածաշրջաններում տեղակայված պատերազմների 

կամ ջարդերի սրան ավելանում են անպաշտպանության և անկայունության 

հսկայական երևույթները հատկապես աշխատանքի շուկայում և տնտեսության մեջ, 

որոնք ծնում են անձի և ընտանիքի հոգեկանի փոփոխություններ, խեղաթյուրումներ 

և բախումներ։ Բնականաբար, բոլոր այս նոր տարբերակները հետևանք են թողնում 

տեսական, կլինիկական և հոգեախտաբանական հոգեվերլուծության բոլոր կոնցեպ-

տուալ դաշտերում։ Նմանապես ծանրաբեռնում են դեռահասների սուգի աշխատան-

քը 1915 թ.-ի մերժված ջարդի։ 

Տրավմա և փոխանցում / Տրանսմիսիա տրավման: 

Մասնակի փաստի փոխարեն մենք տրավման դիտարկում ենք ավելի շատ 

որպես կրկնման եղանակով պատահող մի իրավիճակ, երբ իր տեղի ունենալու 

երկար ընթացքում, ներգրավված սուբյեկտը չի ունեցել ոչ իրավիճակի, ոչ էլ իր իսկ 

մասին մտածելու հնարավորություն։ Այդ պատճառով է, որ սեռականությունը 

սեռահասունացման ընթացքում գտնվողի համար դառնում է տրավմատիկ․ իր կա-

յացման ընթացքում նա շատ քիչ է կարող խորհել վրա հասած անատոմիական, հու-

զական և հոգեկան փոփոխությունների շուրջ, ոչ էլ ձևակերպել ինչ-որ դիտարկում-

ներ իր սեփական անձի մասին։ 

Ի՞նչ ասել այն դեպքում, երբ իր շուրջ ընտանեական ապագայում դեռ կան 

հետքեր, որոնք շարունակում են շրջանառվել, որոնց մասին խորհելն անհնար է եղել 

տեղի ունենալու պահին, որոնք աստիճանաբար երևան գալով փոխանցվել են մի 

սերունդից մյուսին։ Բազմաթիվ դեպքերում խոսքը գնում է բացարձակ համր նշան-

ների մասին, քանի որ վկաներն այնքան ընկճված են եղել, որ նրանց մտավոր ունա-

կությունները սառեցվել են, կամ ինչն ավելի վատ է, կատարված փաստի և դեռա-

հասի կողմից խորհրդատվության գալու պահերի միջև ընկած՝ ժամանակահատ-

վածում ճշմարտությունը կեղծվել է ագրեսորների կողմից։ Մեկ անգամ փոխակերպ-

վելով ծանր բեռի՝ դեռահասը ժառանգում է ընտանեական և սոցիալական սպա-

սումներ, որոնք օժտված են կարծրացած որակներով, գաղափարներով, հավա-

տալիքներով, ընկալման եղանակներով, որոնք հզոր պահանջներ են լինելու և 

անելու։ Որպես ուղեցույց գործող ես-ի իդեալի արժեքներից առավել, դրանք հանդես 

են գալիս խիստ հրահանգների և արգելքների տեսքով՝ սկիզբ առնելով կարծրացած 

և դաժան գերեսից։ 

Ռենե Դեկարտը 1637 թ.-ին սահմանեց, որ ինքնությունը տրված է ի սկզբանե և 

միշտ ստատիկ է մնում։ 1968 թ.-ին Ժիլ Դելեզն առաջ քաշեց բացարձակ փախուստի 

մեջ գտնվող անձի գաղափարը, մի բաց ինքնություն, որը ձևավորվում է որպես 
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անընդհատ փոփոխվող բազմակի մի օբյեկտ։ Այնպես որ տարբեր ուժերը, որոնք 

գործում են նախորդ փորձառության վերադարձի (ռիտօրնէլլօ) պահին, կը հանդի-

սանում են ժամանակի մեջ տեղակայված զարգացման ընթացքում, երբ մարդն 

առաջ է շարժվում ինքն իրեն կառուցելով։ Այս առաջարկը կրկնողությունը 

տեղադրեց երևակայության կատեգորիայում։ 

 Անցյալի դրվագների պատմությունը հասկանալու այս ժամանակակից եղանա-

կը պետք է մեզ տանի դեպի այն միտքը, թե որքան բարդ է Ցեղասպանության նյութը 

մշակելու պահին դեռահասի առջև դրված խնդիրը, և կրկնակի ծանր է դեպի 

էթիկական ու ստեղծագործ չափահասություն տանող գործընթացում այդ դեռա-

հասներին ուղեկցող, կրթող և քաջալերող չափահասների բեռը։ Իրականում իրենց 

ավագների հետ պատահած դաժանությունների մասին հարյուրավոր լուսանկար-

ները և բազմաթիվ վիճակագրությունները երբեք նույնը չեն, նույն ազդեցությունը 

չեն ունենում տարբեր սերունդների վրա։ Յուրաքանչյուր ընտանիքում, քաղաքում, 

երկրում, երբ խոսում են և փաստարկներ բերում, ապա առաջ են քաշում մի սինթեզ, 

մի տրամաբանություն, մի գիտակցական հյուսք են ստեղծում, որը կանոնավորում է 

դրվագները մեկ հաջորդականության մեջ և պատմություն կազմում։ Որքան էլ թվա, 

որ խոսքը գնում է նույն «հազար անգամ կրկնված» պատմությունների մասին, երբեք 

«նույն բանը» չէ, քանի որ «ոչինչ նույնությամբ չի կրկնվում»։ Դեպի 1915թ․-ի 

վաղեմության այս մասնիկները յուրաքանչյուր «վերադառ»-ի ժամանակ ունկնդրող 

և ընդունող դեռահասն աստիճանաբար կառուցում է ինքն իրեն և ինքնահաս-

տատվում իր զարգացման ու իր հետ կատարվածի միջոցով։ Այս եղանակով դեպի 

չափահասություն տանող գործընթացի ժամանակ յուրաքանչյուր դեռահաս իրեն 

բնորոշ տեսանկյունից կխորհի և կձևափոխի այն, ինչ իրեն պատմում են և 

փոխանցում, և մենք անկարող ենք հավակնել որևէ կրկնություն նույնական լինի 

Ցեղասպանության դարաշրջանի որևէ ենթադրվող առաջնային երևույթ։  

 Հիմնական հույզերը, որոնք միշտ ուժգնորեն միահյուսվում են հոգեկան 

ապարատում հետևյալներն են՝ լքվածությունը, ինքնավստահության պակասն 

ու անէանալու վախը, վերջինս կարող է հասնել մինչև «առանց անվան սար-

սափին» (Վ․Բիոն)։  

Այս մասնիկներից յուրաքանչյուրում ներգրավված է հոգեկան տրավմատիզմի 

նյութը և վերջինիս մշակման հնարավորությունը, ինչպես նաև խաղաղեցումն այն 

ամենի նկատմամբ, ինչ կորսվել է։ Հակառակ դեպքում, եթե առավելությունը տրվել է 

սեփական կյանքը փրկելուն և գոյատևելուն, կատարվում է տրավմայի փակում։ 

Հետևանքները նման են, եթե դժվար է եղել փրկել հոգեկան առողջությունը և 

չխելագարվել։ Դեպքերի մեծ մասում ողջ Սփյուռքի հետագա սերունդները ստիպ-

ված եղան երկար պայքարել առանց մելանխոլիային կուլ գնալու՝ կենսունակու-

թյունը փրկել կարողանալու համար, նույնը վերաբերվում է այժմ առանց հակասո-

ցիալական վարքի դրսևորումների միջոցով ատելությանը, վրեժխնդրությանը և հի-

շաչարությանը կուլ գնալու՝ էթիկական միասնականությունը պահպանելու համար։ 

Եթե դեպքերի զարգացման ժամանակ մշակման հնարավորություն չի եղել, ապա 

դրանք կփոխանցվեն ողջ իրենց դաժանությամբ, ինչի մասին համր նշաններն են 

խոսում։ Այդպիսին էին թուրքական իրար հաջորդող երեք կառավարությունների 

կողմից իրականացված Հայոց Ցեղասպանության հետևանքների դեպքերի մեծ 

մասը, ինչպես որ դեռ այսօր կառավարության հրահրմամբ գործող մոլագար 
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քաղաքացիների կողմից ցուցաբերվող վարքն է․ 1988-ին Ադրբեջանում Սումգաիթի 

ջարդերը, 2010-ին Ստամբուլում Հրանդ Դինքի սպանությունը։ Ինչպե՞ս փոխհատու-

ցել այս բոլոր իրադարձությունների վնասակար ազդեցությունը, ժխտումը, որն 

ամուր փակված է պահում սուգերը՝ դրանք դարձնելով հոգեախտաբանական, ինչ-

պես որ սովորաբար պատահում է սերունդներ ի վեր փակ մնացած բոլոր սուգերի 

դեպքում։ 

Ի՞նչ է միջսերնդային սուգը։ 

Դա այն է, ինչ հոգեվերլուծության կողմից նկարագրվում է որպես դեպի անգի-

տակցական մղված նշանների կույտ և նախնիների կողմից ապրված հուզական բեռ 

ու նրանց կողմից կատարված կամ ապրված գործողություններ, որոնք զգալիորեն 

ազդել են իրենց ինքնության վրա։ Քանի որ ժամանակին չեն մշակվել և խորհրդա-

նշվել, դրանք անգիտակցական եղանակով փոխանցվել են հաջորդող սերունդներին։ 

Այդ սերունդները շարունակում են ապրել ետևից քաշելով այս «խնդիրը», որն այս 

կամ այն տեսքով վերադառնում է իրենց կյանք։ Կարծես, թե գործ ունենք մի դրա-

մայի հետ, որը կայանում է չընդունված մահվան հետ, որը տեղի է ունեցել ընտա-

նեական միջավայրի կենտրոնում անձի ծննդից առաջ։ Դա սովորաբար պատահում 

է, երբ սուգը պարտադրաբար արգեկափակվել է․ այս մահերը չեն ընդունվել, իսկ 

իրենց կողմից ժամանակին պատճառած խորը ցավը չի գտել մշակման համար 

անհրաժեշտ ոչ տարածություն, ոչ էլ ժամանակ։ Խուսափել են դրա մասին խոսել, 

վարվել են այնպես կարծես՝ ոչինչ չի պատահել, և սուգն իր ողջ հուզական բեռով 

ճնշված է մնացել։ 

Բարեկամական կապերը և տրանսմիսիան: 

Դեռահասության ընկալումը որպես միջսուբյեկտային իրավիճակ՝ հնարավոր 

դարձրեց դրա դիտարկումը հոգեկան տրանսմիսիայի տեսանկյունից։ Իրականում 

իրար հաջորդող սերունդների միջև հոգեկան շարունակականությունը, որն արտա-

հայտվում է նույն տոհմածառին պատկանելիությամբ, աշխատանք է պահանջում 

նույն ցանցի մեջ գտնվող սուբյեկտների հետ։ 

Տրանսմիսիան սուբյեկտի վրա իր հետքը կթողնի փոխակերպման և վերագրանց-

ման բարդ գործողությունների միջոցով։ Այս գործողությունները, վերածվելով մի 

ցանցի, պահպանում են ընտանեական միջսուբյեկտային դաշտը։ Այնուամենայնիվ, 

միջսուբյեկտայինի բարդ դաշտը տեսականորեն դիտարկելու համար երկու հենա-

րանները՝ նարցիստիկ երևակայականը և բարեկամական կապը, պետք է լրացվեն 

մղումների հոսքով, որը խաղարկվում է մարմնական զարգացման միջոցով, անց-

նելով էրոտիկ ասպեկտով, որն առանձնացնում է օբյեկտի ընտրությունը հասցնելով 

մինչև մանչուկի մոտ մոր կողմից հրահրվող և էդիպյան դրամայում պայթող ան-

հրաժեշտ էրոգենացմանը (Սիլվիա Գոմել)։ 

Որո՞նք են արձագանքները դեռահասների սուգերում։ 

Պատկերացրեք մի երիտասարդի ռեակցիան, որից սպասում են, որ նա սովորի 

հնազանդվել Օրենքին՝ հրաժարվելով ամենազորությունից և դիտորդի իշխանու-

թյան կիրառումից, ինչպես նաև չձգտել մղումների հաճույքներին, երբ մի կողմից 

չափահաս աշխարհն իրեն մատուցում է Մարդու իրավունքի պաշտպանության 

օրինակներ և մյուս կողմից՝ աջակցում ցեղասպանության ժխտմանը։ Չափահաս-

ների աշխարհի կողմից կիրառվող բազմաբնույթ կեղծավորությունը կարևոր պա-

րագա է հանդիսանում դեռահասի համար, մանավանդ, երբ այն դժվարեցնում է 
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անարդարության ռեֆլեքսիվ մշակումը և հրահրում պահանջատիրական ակտինգ-

աուտների կամ էլ՝ որպես հակառակ ռեակցիա, իր ստեղծարարությունը աղքատեց-

նող կարծր գոյացությունների։ Պիերա Օլանիերը ասում է, որ եթե իրականության 

մեջ, մանուկ ժամանակ կամ ավելի ուշ, ի հայտ է գալիս մի իրադարձություն, որը 

բացառիկ կերպով պարտադրում է ֆանտազմատիզացիայի միայն մեկ տարբերակ, 

ապա տեղի է ունենում այսպես կոչված բախման, տելեսկոպաժի երևույթը 

(télescopage1), որն անհնար է դարձնում երեխայի մոտ ռեպրեսիայի կազմավորումը 

կամ, եթե դա չափահաս է, ձախողում է ֆանտազմատիզացիայի համար անհրա-

ժեշտ մշակման կազմավորումը։  

Այս իրավիճակներում հոգեկան ռեակցիաները վրա են հասնում կախված ընտա-

նեական կամ սոցիալական իրականության սցենայից և ոչ թե սուբյեկտի ցանկու-

թյամբ, ինչը վերջինիս ստիպում է իր ստեղծարարության ծնունդը թույլ տալու փո-

խարեն զբաղեցնել բացառապես հետապնդողի կամ հետապնդվողի դիրքորոշումը։ 

Այսպիսով՝ դեռահասն իր կուռքերի ու իդեալների որոնման ընթացքում հեղափո-

խականի սուրբ դիրքորոշումը որդեգրելու փոխարեն՝ սահմանափակվում է 

ինֆանտիլ դիրքորոշումով և ապահովություն ու երաշխիք փնտրում՝ կառչելով 

ընտանեական նորմերին ու իդեալներին (ծնողներ ու տատիկ-պապիկ – բախում, 

տելեսկոպաժ)։ Գրեթե հակառակ եղանակով նա կարող է նաև ձգտել դեպի կեղծ-

չափահասի սուբյեկտիվության՝ անգիտակցորեն իդենտիֆիկացվելով կյանքը փչաց-

րած կամ կոտորված նույն սեռի ծնողի կամ մեծ ծնողի, կամ նախնիի ծրագրին։ 

Իր կեղծ-տարիքի հետ միասին լիակատար չգիտակցված անտեղյակության մեջ 

գտնվող երիտասարդը խուսափում է իր սեփական ծրագիրը հորինելու հոգեկան 

աշխատանքից, ինչն իրեն տարբեր կդարձներ իր ավագներից։ Բազմաթիվ երիտա-

սարդ հայեր՝ 1915 թ.-ի Ցեղասպանության որբերի թոռներ և ծոռներ, շատ քիչ բան 

գիտեն իրենց տատիկ-պապիկների մասին և չգիտեն՝ ինչպես երևակայել այս դա-

տարկ պատմությունների շուրջ։  

Մարմինը 

Մենք գիտենք, որ մեր ծննդից ի վեր, մարմինը կարծես մի տախտակ լինի, որի 

վրա գրանցվում են ամենաարխաիկ փորձառությունները։ Դրանցից բոլորը չէ, որ 

ենթակա են մշակման։ Դրանք, որոնք կարճ ժամանակի ընթացքում կարող են 

ստեղծել զգալի խթանում, դառնում են տրավմատիկ, ինչպիսին են ժառանգական 

հիվանդությունները կամ այն հիվանդությունները, որոնցով տառապում է մանչուկն 

իր կյանքի առաջին տարիներին՝ առանց կարողանալու դրանք պատմության տես-

քով արտահայտել։ Նույնը կատարվում է ավելի ուշ ապրված փաստերի հետ, որոնք 

                                                            
1 Անձանց հոգեկան ժառանգության մեջ կարևոր է հաշվի առնել տարբերությունը միջսերնդային տրանս-

միսիայի (այն ինչ անմիջականորեն ծնողներից են սովորում) և տրանսսերնդայինի միջև (այն ինչ գալիս է 

երեք սերունդ ի վեր): Տրանսսերնդայինի մեջ է ի հայտ գալիս բախումը՝ տելեսկոպաժը, որը կայանում է 

նախորդ սերունդներում կազմված և հետագա սերնդի ներկայացուցչի մոտ տրամաբանական բացա-

տրություն չունեցող ախտանիշի տեսք ստացած ինֆորմացիայի յուրացման մեջ։ Այդ դեպքում ասում են, 

որ սուբյեկտը կապակցող անգիտակցական իդենտիֆիկացիա է կատարում որևէ նախնիի հետ։ Այդ 

նախնիի և սուբյեկտի միջև գոյություն ունի ժխտման պայմանավորվածություն, որը կնքվել է հենց այդ 

սուբյեկտի կողմից՝ ելնելով ծնողներից մեկի նկատմամբ ունեցած սիրուց, ով ինքն ունի ինչ-որ մի դամ-
բարան (գաղտնիք) և նաև հանդիսանում է ինչ-որ ֆանտազմի ժառանգորդը։ Ախտանիշը կրող սուբյեկտն 

անգիտակցորեն փորձում է բացահայտել մինչ այդ պահպանվող գաղտնիքը և դրանով վերջ տալ 

ընտանեական տառապանքին։ Դժբախտաբար մեծմասամբ դեպքերում այն, ինչի նա կարողանում է 

հասնել, դա պատմության կրկնությունն է՝ իրենից բխող բոլոր դժբախտություններով։  
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այնքան ուժգին և վտանգավոր են եղել, որ անհնար է եղել դրանց մասին խորհել ո՛չ 

սկզբում, ո՛չ ընթացքում, ո՛չ էլ հետո։ Այս փաստերը երբեք սուբյեկտի պատմության 

կամ կենսափորձի մաս չեն կազմում։ Դրանք կցված և զուգորդված են մնում հնչյուն-

ների, հոտերի, զգայական և մարմնական տպավորությունների հետ, որոնք ձեռք են 

բերում հալյուցինատոր բնույթ, երբ կրկնվում են ներկայում։ Այսինքն անգիտակցա-

կանում խոսքերը և դրանց հնչողությունը, որպես լիբիդինալ փոխակերպում, անբա-

ժանելիորեն միացած են մնում մարմնում տեղակայված հաճույքին կամ տառապան-

քին։ Եթե խոսքը գնում է տառապանքի մասին, ապա նրանք համր են մնում։ Դա էր 

անապատներում տարահանումների կամ կոտորածների ընթացքում բազմաթիվ 

ապրումների ճակատագիրը։ Հաշվի առնելով տրավմատիկ հիշողության այս բնու-

թագրերը՝ փայլուն հետազոտություններ, ինչպիսիք են քնի և արթուն վիճակի միջև 

անրջային գիտակցության վիճակները, որոնք հասանելի են դարձնում տրավմատիկ 

կրկնողությունների մեջ առկա հոգեկան ամենավաղ մակարդակները, ինչպես որ 

փրկվածների մոտ է։ 80-ականներին Բուենոս Այրեսի Հայկական կարմիր խաչի 

թոշակառուների տանը (H.O.M.) իրականցվող երրորդ տարիքի հոգեբանական 

խնամքի շրջանակներում հիմնականում Կիլիկիայի կոտորածներից փրկվածների 

հետ իրականացված բազմաթիվ խորհրդատվությունների ընթացքում ես անձամբ 

վկա եմ եղել նման պայծառացումների։  

Ըստ Պ․ Օլանիէյի, դեռահասի հիմնական խնդիրը ինքնակենսագրական հիշո-

ղություն կառուցելն է։ Ինչպես պատմականացնում է իր մանկությունը, նույնպես 

կարևոր է պատմականացնել այն ինչ լսել է ծնողներից և մեծ ծնողներից։ Ուրեմն կա-

րիք կա նրան քաջալերելու և օգնելու, որպիսի չխուսափի տրավմատիկ հիշողու-

թյուններից և պատմություններից, ինչին նա հակված է, չզբաղվի միայն իր անմի-

ջական ներկայով, արժեզրկելով հիշողությունն ու կոլլեկտիվ վերականգնումը, 

ինչպես լռության սոցիալական դավադրությունների դեպքում։ Ժխտումը և լիա-

կատար ռեպրեսիան նույնքանով, որքան անվերջ վերհիշումը, ստերիլ այլընտրանք-

ներ են դառնում, որոնցից հարկավոր է խուսափել երիտասարդների հետ զրույցի 

ժամանակ, ինչպես նաև կոլեկտիվ հիշողության մեջ, որ ավելի շատ ուղղվենք դեպի 

ապագան։ Չափից դուրս ճնշումն աղքատեցնում է կապեր հաստատելու կարո-

ղությունը, հույզերից զուրկ մի անցյալի պատմությունններով։ Հակառակ դեպքում՝ 

ճնշման բացակայությունը տանում է դեպինույն ռացիոնալ ուրվագծի կրկնմանը, 

ինչն էլ խոչընդոտում է որևէ հնարավոր զարգացմանը։ Դա կատարվում է, երբ 

կոնկրետ իրադարձություն չի փակվում և չի կազմավորվում որպես անցած 

իրադարձություն։ Դա բերում է նրան, որ լիբիդինալ կապիտալի մի զգալի մաս 

կցված է մնում նույն բանի կրկնմանը։ Այդ հետևանքը հիմնական հուզական 

նախապաշարմունքներից է, որի պատճառը թուրքական կառավարության և նրան 

աջակցող մարդու իրավունքների պաշտպան որոշ երկրների կողմից առաջ տարվող 

ժխտումն է։ 

Ավանդույթը համատեղում է եզակին հարատևի հետ։ 
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Каждый человек, в отличие от животных, должен на символическом уровне определить свою сексуа-

льную, социальную и политическую субъективность, даже если отправной точкой являются анатомические и 
гормональные параметры. Молодой человек должен проработать эту сложную задачу, начиная с периода 
полового созревания и в течение всего подросткового возраста. В период своего развития он должен, 
соответственно, вернуться к непроработанным трансгенерационным травмам, чтобы они не препятствовали 
его развитию, при этом имея возможность думать о них и делая их частью своей личной истории. В случае 
отрицания геноцида, мы должны принять во внимание “скрытое горевание”, т.е. не только личные, но и 
трансгенерационные травмы, которые происходили в контексте культурных изменений на протяжении всего 
ХХ века. 
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SOCIAL-PSYCHOLOGICAL AND PATHOLOGICAL CONSEQUENCES OF GENOCIDE 
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Unlike animals, each individual must define its sexual, social and political subjectivity within the symbolic 

level, although always depart of the anatomic-hormonal. The youngster will begin this complex task especially 

since puberty and continue throughout adolescence. However, during this development and the future adult will 

also have to return concomitantly not only to the traumas of childhood, but also to the trans-generational 

relationships not prepared so that they will no longer function as obstacles and can think and transform them into 

personal history. As in the case of a genocide denial we will have to take into account the effect of the duels 

entrenched, it is no longer only the personal but the trans-generational relationships, all crimped on cultural 

changes throughout the twentieth century. 
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The Armenian Genocide is a combination of social-political, economic and historical 

factors, and it seems that above mentioned is entirely sufficient to describe massive 

extermination of Western Armenians, but in order to understand political freedoms of 

Armenians and Turks as well as to understand the ideas of Pan-Turkism, first of all, it is 

necessary to explore the metaphysics of these two identities. Thus, who is a Western 

Armenian and who is a Turk? What kind of sprit and soul do these peoples have? What is 

their “starved world”? Let us start our discussion from analysing the mentality of these two 

nations. 

Mentality: When creating the image of the world each nation uses a certain 

epistemological method through which it gives a certain meaning to the signs of reality. 

According to Oshakan, Armenians created the image of the world as an artist which 

suggests cognition of things and phenomena according to their essence. It is no accidental 

that Oshakan emphasizes Armenian music rather than religion as the reflection of 

Armenian identity where the former expresses the emotions and the outlook of people. As 

Nietzsche states “Folk songs are the musical image of the world... And the music is Will 

since in order to express it thoroughly it is necessary to use passion in its all movement 

from whisper to madness.”[1, p. 195-198]. Creation of music, in essence, is the complete 

expression of that people’s emotions. Armenians are emotional and romantic and as 

Oshakan states Armenians are famous for their church Hymns that, to a certain extent, 

express the image of the world given by spiritual cognition. Armenian spirit has been 

vigorous for art - temporal and spiritual music, “imagination of pacifying the Heaven and 

the Earth” and Harmony and aspiration for Peace through this. “Kindness, Gentleness, 

Humility and Belief: these are affective Beauties from abyss of our captivity. And you deny 

our Greatness to serve these Beauties in such harsh conditions. We are those who are close 

to East with our seriousness, our sadness and our Light towards art" [2, p235]. An 

Armenian is idealist and emotional and, in some sense, he bears all universal aesthetic 

perceptions, becoming valuable in spiritual sense, but, at the same time, he is infertile in 

social reality. It seems Oshakan sees Armenian tragedy in its emotional colorfulness and 

abundance mentioning "The perception that our tragedy is ingrained in the depth of our 

sensational abyss is not false at all"[3, p. 87].  
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Oshakan's perspective of the differentiation of the Armenians and the Turks becomes 

complete by Hayk Asatryan who mentions that the Armenians and the Turks are contrasts. 

"An Armenian is worthwhile with his depth; while a Turk is worthwhile with his surface. 

The former is high thanks to his Essence, while the latter is high by the means of his 

expression "[4, p.55]. 

A Turk as opposite to an Armenian is more realistic. He had to appropriate what 

belonged to foreigners during all his history. Thus, a Turkish researcher Ayşe Hür 

mentions that when the ideologies of "Osmanism" and "Islamism" started not to justify 

themselves any more, the idea of "Turkism" took the first place. This means that "the 

revelation of Turkish nation" started. Until the 19th century, the Turk and the Osman were 

indifferentiable terms. Moreover, being a Turk was not honourable at all and it was even 

"something undiscovered and unknown in the history", but "It took a short time for the 

soldiers who considered being a Turk as something reproachable to start shouting out 

loudly "I am proud to be a Turk", thus establishing nationalism which is based on national 

nihilism; that is, forcefully denying others for approval of selves"[5]. The path of denial was 

smooth since as Oshakan truly mentions that being a Turk means to obtain the right by all 

means. And the “New Turk” renewed his consciousness (according to Oshakan’s words, 

renewed his brain) before renewing his culture. 

Coming from general to specific, it should be mentioned that the essential features of 

our identity highlighted by Oshakan, the idealistic perception of world, music, and poetry 

are opposed to the materialistic world perception adopted by the Turks. These two world 

perceptions are determined by the ideals of two nations on nation, state, and homeland. 

The Armenians are not a political nation which assumes a state mindset (rule of public 

interest), existence of diplomacy and political experience as opposite to the Turks who are 

keen here. Although in terms of political skills Armenians lose, they have an obvious 

advantage in term of mental, moral values such as culture, language and religion.  

Moral ideal: Discussion of religion within the framework of identity. Each nation has 

different perceptions on Kindness, Beauty and Truth that are formed due to different 

factors. Religion is one of them. The role of the latter is also important in the national 

identity formation. Christianity and Islam are completely different by their ideologies. Let’s 

turn to perceptions on morality by which the representatives of each religion are 

differentiated, thus trying to discover the identities of both nations. The first difference is 

that there is no concept of original sin in Islam. A human being is not born sinful. 

Committing sin in Islam means to disobey Allah’s will, while in Christianity it implies the 

disruption of connection with God which is reflected in deterioration of a human soul. 

Considering this within the framework of national identity, it turns out that it has a huge 

impact on the outlook formation. It is one thing to be sinful initially and it is another thing 

to be completely free from sin. Allah doesn’t have a transcendent essence in Islam; while in 

Christianity, each individual that is capable of ceaseless self-improvement aspiring to 

perfection is considered as a value. In Christianity, each individual is possessed of free will 

as opposite to Islam in which case everything is initially predetermined. That is, there is 

lack of freedom of such activities that express individual will and outlook that probably 

oppose general will. The whole community is responsible for a sinful person; while this 
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type of perspective is excluded in the Christian doctrine. In our case, everyone is personally 

responsible for his/her deeds.  

A human being is a value himself who has the right for both making mistakes and 

regretting which doesn’t exclude the possibility of starving from moral breakdown to moral 

perfection. In Islam, a human being is integrity of public relations; while in Christianity, he 

is a result of a personal achievement. In Islam, the responsibilities of a person is limited to 

only following Sharia ( true way which is expressed in obeying the laws set up by Allah), 

but in Christianity a person is looking for God all his/her life trying to repent. Allah does 

not communicate with people since he is the Lord and a human being is a servant. Within 

the framework of a human being-God and a human being-a human being relations, the 

idea of Love is differently interpreted. If in Christianity God is Love, in Islam, the most 

important thing is following Allah’s laws. Loving Allah is not essential at all. One should 

not love his/her enemy, but he/she should be eliminated; while in Christianity there is no 

difference between an enemy and a relative. In Christianity, to Love means to love a person 

regardless his/her religious, cultural, linguistic or political characteristics. Moreover, in 

Christianity Love is the power that might change the enemy and make him/her better. As 

truly stated by A. Meyen "Contemplating on them (i. g. the Armenians) I could understand 

their way of resistance to Tyrannies. Their behaviour is not to attack"[6, p.25]. Islam, in 

this sense, manifests intolerance towards other faith adherents, mentioning that when 

meeting another faith adherent one should put to the sword and be brutal to them.  

The next most important consideration is that in Islam, God's will and the will of the 

head of the state are identical which is not the case in Christianity. One of witnesses of 

Armenian slaughters, Sheik Feiz Hussein tells the story of two people, a Turk having killed 

a lot of Armenians and his friend. "Why do you reserve the right to kill people whom Allah 

prohibits to kill?" asks the friend. The murderer answers, "The sultan has ordered and 

sultan's order is Allah's order and it is my duty to follow it"[7, p.53]. In this case, the 

religion becomes unity and it becomes a means to maintain and develop "national 

ideology". One of the essential terms in Islam is obedience. Within the framework of 

religion and belief relationship "Allah requires from humanity obedience rather than 

belief. God is one and it is easy to believe in God, but the difficult thing is to obey" [8, p. 

46].  

Social-political perspective: Armenian slaughters already started in the 19th century 

which is accepted to call Armenian Enlightenment. This period is breakthrough both from 

Armenian identity perspective and from social-economic perspective. Speaking about the 

social-economic and political situation, it should be mentioned that the historical situation 

of the Armenians was hard. Western Armenia was under the rule of Ottoman Turkey, and 

Eastern Armenia was under the rule of Persia. On one hand, it was Turkish despotism; 

while, on the other hand, it was Persian one. In Western Armenia, the Armenians were 

living under the rule of the Ottoman Empire and were derived from even elementary 

rights. The taxes for a villager for the harvest got from cultivated land were too high. They 

were derived from the right to witness in courts. Although the document called 

The Tanzimât was supposed to establish equality among the subject peoples, the Armenians 

were subject to not only economic, but also religious persecutions. This topic is discussed in 

Raffi’s works. Besides paying land taxes the Christian subjects of Ottoman Empire were 
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paying a poll tax. To relieve this situation a group of Armenian students having studied in 

France based on Belgian Constitution compiled a charter related to Armenians ( 

N.Rusikyan, S. Vichenyan, G. Otyan and others) that was called "National Constitution". 

The latter has 150 articles according to which a National Assembly (judicial) and national 

central department (executive body), national religious assembly (regulating religious 

affairs) and political assembly (regulating secular affairs) as well as educational, community 

councils were to be formed. The National Constitution enacted until 1896 not leading to 

considerable changes in Western Armenians' lives. Therefore, in order to relieve the 

burden of the inextricable conditions of Armenian people, some other alternative programs 

were suggested one of which was liberation via revolution. The ideas of revolution were 

differently interpreted by different political parties like revolution via education, 

diplomacy, mentality, and weapons. Khrimyan Hayrik, Raffi, Gr. Artsruni, and M. 

Nalbandyan were sceptic about the promises of big states and urged to start more strict 

actions. A "Paper Ladle” cannot resist the power of an “Iron Ladle”. Therefore, it is required 

not to serve the Turks faithfully, but to get protected, and the only way of protection is 

revolution. Armenians expect assistance from big states; instead, they get political 

uncertainty. "Armenia needs a solution; while England provides a speech".  

In this social-political situation, Armenian Revolutionary Federation (ARF) undertook 

dramatic steps. In 1890, the Armenian Revolutionary Federation Party with its "Droshak" 

official journal was set up which aimed at getting political freedom by a revolution. 

Homeland, political freedom and state - these were the landmarks by which people from 

the Revolutionary Federation were led. As it was presented in national liberation program 

of ARF, they aimed at analyzing the existing situation in order to find out the means of 

elimination of Armenian people's sufferings. The ARF members considered meaningless to 

hope that England, France or Russia will assist Armenia to gain political independence 

since they were oppressors as well and their goals were pragmatic. Therefore, the only 

solution was to fight against Turkish government. After getting rid of Turkish domination, 

the ARF members planned to eliminate economic inequality. They required to create a 

collective ownership, collective work; in other words, "revolution of proletariat". ARF 

aimed to obtain political and economic freedom which suggested freedom of speech, media 

and meetings, presence of means for contributing to people's mental development and 

equality of nations and beliefs before the law as well as an equal distribution of land. In 

order to fulfil these goals ARF implemented tools such as organizing revolutionary groups 

which were supposed to fight against Ottoman governance for the sake of political and 

economic freedoms, by arming these groups, organizing fundraisings, and raising the 

fighting spirit of the people. Basically, the final goal of the Federation members was 

political freedom and economic equality. Leaving aside the social-political and economic 

hardship let us emphasize the program of the Federation in the context of Armenian 

identity. How attractive the ideas of liberation and economic equality would not sound, the 

final result depended on the persuasion and activeness of the implementing subjects. The 

first point missing from the just aims of the Federation members was whether the Turkish 

Armenians were ready for political freedom, and Fayez Hussein negatively answered this 

question mentioning that the Turkish Armenians did not want political freedom since 

obtaining it, their condition would get worsened.  
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The whole history of the 19th century proves this thesis. It is not accidental that the 

enlighteners were trying to change Armenians’ self-consciousness making them 

demanders. It is proved by the lines mentioned in the historiography of ARF. The second 

most important problem was that the Federation didn’t take into account that 

individualism prevailed over collectivism in Armenian identity. Yes, having three or even 

more parties among five Armenians was a necessary condition which this was not an 

exception in the case of the Federation as well. The parties varied not only by their names, 

but also by their political programs and ideals. As a rule, no side was winning during the 

race of parties. The goals of the Hunchakian Party were different and the goals of the 

United Armenians were different and again those of the Federation were different. The 

next point that makes the Federation program rather doubtable is overestimation of moral 

and underestimation of physical power. “We are facing it with our weak physical power, 

but, at the same time, with great moral power. This is how all nations’ history was created”, 

announced the Federation members[9, p.13]. One of the most important preconditions for 

the Federation members was physical power rather than moral power. Besides, the 

perceptions on moral varied as well, especially regarding to religious views. What the 

Federation members considered as great moral power the opponents considered as a 

misery. What we as Armenians consider as tolerance, the opponent may consider lack of 

diplomacy and so on and so forth. And the history of the Federation representatives is one 

of evidences of this. In 1898, while continuing the slaughters, the Turkish government 

called the representatives of the Federation for negotiations. In this case, it is vague what 

Federation members expected; that is, whether or not they expected that slaughters would 

have no continuation.  

The elementary claim of Federation members that Turkish government had to allow the 

Turkish Armenians safely to come back to Eastern Armenia was not fulfilled. Moreover, 

the slaughters continued with a new vigour. In addition, the Federation representatives 

were attacked not only by Turks, but also by Russians and they were fighting against both 

inner and outer enemy. It is not difficult to predict the Federation could not resist in the 

case of strong inner and outer enemies; especially when they were split inside their party as 

well. In 1907, the Federation started completely to become weak. Tsarist Russia which had 

the trust of many Armenians and was praised by Abovian displayed extreme intolerance 

towards the Federation members and required to execute “the strictest and harshest means” 

towards them calling them political criminals. The conclusion that Armenian slaughters 

happened due to revolutionary ideas is not accepted by Christapor Mikaelian. He denies 

this perspective at the end of his book called “Crowd Logic” considering it as an expression 

of crowd logic. According to him, “After this consequently due to this” thesis is not true in 

the case of the Armenian Genocide. Ch. Mikaelian points out such reasons as economic and 

political taking account of which the Turkish government carried out the Armenia 

Genocide. Actually, he considers the activities of the Revolutionary Federation as 

something legal and relevant since only a revolution could break the silence that according 

to him, foresees a moral fall.  

During the same period, the social-political hardship, massive slaughters were going on 

in Turkish Armenia and as a result of this the Armenians were abandoning their places 

leaving their whole property. In this case, another dimension of Armenian slaughters 
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which is robbery with massive possession of the Armenia property should be mentioned as 

well. This dimension is not ignored by Toynbee as well. The latter mentions that the 

Armenians were good merchants and were diligent people. “They were quite rich... They 

left the Turks their whole property being able neither to sell nor take anything with them. 

They had no time for it” [10, p. 43-44]. A. Toynbee’s those considerations that are closely 

related to the 19th century are very typical. Discussing the Armenian Genocide of 1915, 

Toyenbee mentions that it was not based on religion, but it was due to adoption of Western 

liberation ideas by the Armenian people. Besides, being receptive to social changes, the 

Armenian people were appropriating civilization achievements quickly due to which they 

became dangerous for the Turkish people. Comparing the Armenians and the Kurds, 

Toynbee mentions that although they are an old tribe as well, they never became civilized; 

while the Armenians have intellectual abilities, and, at the same time, highlight the role of 

school and are skilled businessmen. Therefore, Toynbee’s considerations render that 

Armenian massive slaughters were due to enlightenment ideas which is not supported H. 

Gevorgyan’s perspective at all. The latter believes that the reason for the Armenian 

Genocide was not adoption of Western values, but the policy and behaviour of the Turkish 

government having been implemented for years.  

The ethical and social-political perspective of the Armenia Genocide has been 

accomplished by H. Asatryan. He writes, “The Turk is the opposite of the Armenian. It is 

biological weakness and hunger of power, untalented spirit and political will, unclean heart 

and attractive language, goofy mind and addiction to discipline, sense of fear and addiction 

to destroying. The Armenia is worthwhile with his depth, while the Turk is worthy with 

his surface. The former is worthy by his essence, while the latter is worthy by his way of 

expression. The Armenian is a magnificent tribe, while the Turk is a low tribe while being 

a wonderful people. What social-political, ethical and historical factors affected the 

extermination of the Turkish Armenians is only the extrinsic side of this phenomenon. 

There is also an intrinsic side which is a combination of religious, mentality and historical 

factors. As in the case of all nations, we have heroes, cowards, traitors as well as devotees, 

and to unite all of them a united ideology should be developed by taking into account all 

advantages and drawbacks of our nation.  

Differentiating ethical, social-political, mentality perspectives in the multidimensional 

fact of the Genocide, it is hard definitely to state that national problems started subverting 

Armenians when they were not ready to resist them morally, physically or with their self-

consciousness. It is hard to accuse the Federation for short-sightedness, some political 

interests or for political bargains that were not transparent. They are only elements in the 

causal chain and not the main reasons. It is necessary scrupulously to analyse the elements 

in order to reveal the causal chain. Now we deal with occurred Genocide which should 

make us reconsider the gaps in our history in a very diplomatic way. The history hides the 

intrinsic essence of events like the body hides the soul. Our task is not only to know, but 

also to feel our history while having ourselves as an object of our observations. Therefore, 

we need not list the facts while making a hermeneutical analysis, but rather 

psychologically and historically to regress the period when it happened. Those peoples who 

are able to overcome themselves live (H. Asatryan). 
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Նանե Մովսիսյան 

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 

փիլիսոփայության պատմության ամբիոնի ասպիրանտ 

Գիտական ղեկավար՝  Սեյրան Զաքարյան 

 

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԵՎ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Հանգուցային բառեր՝ ինքնություն, ցեղասպանություն, բարոյականություն, իսլամ, քրիստոնեություն: 

 

Հոդվածում հայոց ցեղասպանությունը քննարկվում է երկու ազգերի ինքնությունները վերլուծելու 

միջոցով, որն ընդգրկում է հոգեկերտվածքային, բարոյագիտական և սոցիալ-քաղաքական տեսանկյուն-

ներ: Հոգեկերտվածքային վերլուծությունը վեր է հանում երկու ազգերի հոգեկերտվածքային նմանու-

թյուններն ու տարբերությունները: Բարոյագիտական տեսանկյունը ենթադրում է նաև կրոնի վերլուծու-

թյուն: Իսլամը և քրիստոնեությունը երկու տարբեր կրոններ են իրենց սկզբունքներով, ինչը մեծ ազդեցու-

թյուն ունի ազգային ինքնության ձևավորման գործում: Սոցիալ-քաղաքական տեսանկյունը Հայ հեղափո-

խական դաշնակցության ծրագրի վերլուծությունն է՝ հիմքում ունենալով երկու ազգերի բարոյագիտական 

և հոգեկերտվածքային վերլուծությունը: Հեղինակը, վերլուծելով ցեղասպանության բազմաշերտ իրողու-

թյան նշված տեսանկյունները, փորձ է կատարում վեր հանել ցեղասպանության պատճառները: 
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АНАЛИЗ АРМЯНСКОЙ И ТУРЕЦКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН 

 

Ключевые слова: идентичность, геноцид, мораль, ислам, христианство. 

 

В статье рассматривается тема Геноцида армян посредством анализа армянской и турецкой 

идентичности. Анализ включает в себя психологический, этический и социально-политический аспекты. 

Психологический анализ выявляет сходство и различие психологии армян и турок. Этический аспект 

предполагает рассмотрение вопросов религиозного характера. Ислам и христианство - разные по своим 

принципам религии, что накладывает свой отпечаток на формирование национального характера армян и 

турок. Что касается социально-политического аспекта, то в этом плане в статье проанализирована 

программа Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн. При этом за основу принят анализ 

психологического и этического аспектов. Анализируя вышеперечисленные аспекты, автор пытается 

выявить причины Геноцида армян.  



 54

 

 

 

 

Արթուր Կոբելյան 

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 
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ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ 

ԱՆՀԱՆԴՈՒՐԺՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՅՐԱՀԵՂ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄ 

 

Հանգուցային բառեր: ցեղասպանություն, էթնիկական անհանդուրժողականություն, էթնիկ 

բռնություն, հոգեբանական վերագրում, թերարժեքության զգացում, քսենոֆոբիա: 

 

Էթնիկական անհանդուրժողականությունը, հասնելով ներքին զարգացման 

գագաթնակետին, սկսում է հանդես գալ արդեն կոնկրետ վարքային դրսևորումնե-

րով, որոնցից հատկապես սարսափելի է բռնությունը։ Իսկ ինչ է իրենից ներկայաց-

նում բռնությունը։ Բռնությունը վարքի այնպիսի համալիր է, որի մեջ բացակայում է 

բարոյականությունը՝ դիմացինին հավասար ընդունելու կարողությունը։ Այստեղ 

պարադոքսն այն է, որ բարոյականությունը մարդու մենաշնորհն է, «Գեր Ես»-ի 

առանցքն ու պարունակությունը, այնուամենայնիվ, բռնությունը՝ լինելով բարոյա-

կանությունից դուրս, բնորոշ է միայն մարդուն և մարդկային հանրությանը, իսկ կեն-

դանական աշխարհում իշխում է բնազդային անհրաժեշտությունը, որը ոչ մի կերպ 

չի կարելի ամփոփել բարոյականության կատեգորիայի տակ՝ նույնացնելով բռնու-

թյան հետ, այստեղ իրականում ռացիոնալության ոչ մի ընդհանրություն չկա։ Ան-

կասկած, ագրեսիվության նման չարորակ դրսևորումները սոցիալ-հոգեբանական 

կոնկրետ նախադրյալներ ունեն։ Ընդհանուր առմամբ, մարդու կողմից մարդու 

նկատմամբ ագրեսիան կարող է բացատրվել որպես հետընթաց` դեպի հոտային 

բնազդային-ագրեսիվ վարքագծի ավելի վաղ ձևերին։  

Ագրեսիվությունն ու բարոյականությունն իրարամերժ հասկացություններ չեն։ 

Սակայն մյուս կողմից, ինքդ քեզ ու քո նմաններին ուրիշների ագրեսիայից ու բռնու-

թյունից պաշտպանելը կարող է և պետք է ընկալվի որպես զուտ բարոյական նորմ։ 

Միայն այդ դեպքում նման ակտիվությունն ագրեսիա չի անվանվում, թեպետ, խիստ 

ասած, դա նույնպես ագրեսիա է, որն ամրապնդված է անհրաժեշտությամբ և բարո-

յական պարտքով։ 

Սոցիալականությունը քաղաքակիրթ հասարակության գերազանց բնութագիր է, 

որին հասնելու համար անհրաժեշտ է հաղթահարել մարդու հոգեկան զարգացման 

մեջ վայրենության աստիճանը։ Այդ իսկ պատճառով, բռնության, առավել ևս զանգ-

վածային բռնության մեջ, մասնավորապես` ցեղասպանության մեջ երևում է հետըն-

թաց դեպի վայրենություն։ Հենց այս առումով, ամեն հասարակություն և ամեն էթնոս 

չէ, որ կարող է հավակնել սոցիալականության և կոչվել քաղաքակիրթ։ Էթնիկ հան-

րությունը, որն ունակ է ցեղասպանության, տառապում է բարոյական ապուշու-

թյամբ, հայտնվել է բարոյական փակուղու առջև։ Սա խոսում է մասնավորապես 
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ապրումակցող սկզբի բացակայության և, ընդհանուր առմամբ, «homo sapiens» տեսա-

կի հետ նույնականացման ընդունակության բացակայության մասին։ Այս պաթոլո-

գիան շատ ավելի սարսափելի է, քան կարելի է պատկերացնել առաջին հայացքից։ 

Այն դուրս է գալիս ագրեսիայի բնութագրերից, քանզի սա սոսկ ագրեսիա չէ. Այն 

կողմնորոշված է մի ողջ խմբի դեմ, իր նմանի, իր տեսակի դեմ՝ միտում ունենալով 

բնաջնջել ու վերացնել այդ իսկ տեսակը։ 

Կարծում եմ, ցեղասպանությունն այն միակ և ծայրաստիճան երևույթն ու գոր-

ծընթացն է, որը բնորոշ է մարդուն, և բոլոր հիմքերով կարող է կոչվել ամենաան-

մարդկայինը։ Նպատակ ունենալ վերացնել մի ամբողջական էթնոս, մշակույթ, որը 

ձևավորվել է դարերի ընթացքում, և կոչվել մարդկային, կարծում եմ՝ սրանից առա-

վել սարսափելի էլ ոչինչ չի կարող լինել։ 

Նման վարքը, որ կիրառում է միայն մարդը, չի կարող կոչվել մարդկային և բնու-

թագրել բարձրագույն զարգացվածության հասած տեսակին՝ մարդուն։ Նման մարդ-

կային հանրույթը, չնայած մարդկային հանրույթ հասկացությունն այս ենթատեքս-

տում եզրութաբանական ճոխություն է, էլ ինչպես կարելի է կոչել, եթե ոչ՝ հիվանդա-

գին։ Վիրավորած կլինեմ այն համեմատելիներին, եթե նման խմբին համեմատեմ 

կենդանիների կամ այլ, անգամ ցածրագույն էակների հետ, որոնք հայտնի են բնու-

թյանը և կազմում են այն։ Բնությունն այն կատարյալ ու անթերի վիճակն է, ուր յու-

րաքանչյուր դրսևորում իմաստավորված է և բխում է անհրաժեշտության սկզբուն-

քից, որի ամեն մի օղակ իր բնութագրով անփոխարինելի է և անհրաժեշտ ողջ շրջա-

նառության համար։ Այս իդեալական շղթայից, եթե պոկենք ցեղասպանություն իրա-

գործածներին, համոզված եմ, որ բնությունը, այդ թվում նաև մարդկությունը ոչինչ չի 

կորցնի, եթե, իհարկե չշահի: Ցանկացած հիվանդագին (պաթոլոգիկ իմաստով) 

երևույթ անհրաժեշտ է արմատախիլ անել՝ նպատակ ունենալով փրկել մնացած ա-

ռողջ մասերը, որովհետև, ինչպես հայտնի է, հիվանդագին երևույթները տարածվե-

լու միտում ունեն, իսկ այդ միտումը վերացնելը փրկություն է, և դա կարելի է անել 

այն քննադատելով, նրա հանդեպ անհանդուրժողական վերաբերմունք դրսևորելով ու 

վերջիվերջո մարդկությանը՝ որպես բնության իննատիպություն, նման կերպով փրկե-

լով։ 

Ցեղասպանության հիմքում ընկած է նաև վերագրման (պրոյեկցիայի) հոգեբանա-

կան գործընթացը, երբ մեկ այլ խմբի նկատմամբ ատելությունը բացատրվում և ռա-

ցիոնալիզացվում է նրանով, որ վերջինս էլ մեզ է ատում։ 

Այս պարանոյալ ձգտմամբ փորձ է կատարվում շրջանցել սեփական պատաս-

խանատվությունը։ Համաձայն հոգեդինամիկ մոտեցման, ցանկացած ագրեսիայի 

հիմքում ընկած է ինքնաագրեսիայի վախը, վախն առ այն, որ մենք կկործանենք ինք-

ներս մեզ, ոչնչացնելով ուրիշին, մենք դրանով իսկ փորձում ենք ազատվել ինք-

նաոչնչացման ցանկությունից։ Էթնոսի մակարդակում այն դրսևորվում է ապակա-

ռուցողականության, ինքնաոչնչացման անգիտակցական կպչուն վախով։ Սա նշա-

նակում է, որ ինքնասպանության փորձերում թաքնված է ուրիշին սպանելու անգի-

տակցական ցանկությունը։ Ոչնչացնելով ուրիշներին՝ մարդն անգիտակցաբար փոր-

ձում է խուսափել ինքնաոչնչացումից։ Դա դառնում է միջանձնային և էթնիկ ագրե-

սիայի անգիտակցական մեխանիզմ։ 

Խնդրի հոգեբանական վերլուծությունը հանգեցնում է նաև ագրեսիայի ևս մեկ 

մեխանիզմի բացահայտմանը՝ թերարժեքության զգացման։ Թերարժեքությունը վե-
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րապրվում է զգալիորեն ավելի ինտենսիվ, քան որևէ այլ հուզական վիճակ։ Այստեղ 

խնդիրը այն չէ, որ մարդը չի ուզում ազատվել այդ ճնշող զգացումից։ Խնդիրը այն է, 

որ մարդը ոչնչացնում է իր նմանին, քանզի զգում է ուրիշի լիարժեքությունը, և հատ-

կապես այն, որ այդ ուրիշն իր թերարժեքության կենդանի վկան է և, մի գուցե նաև, 

պատճառը։ Մարդը նայում է ուրիշին ու տեսնում սեփական թերարժեքությունը։ 

Նրա մոտ ցանկություն է առաջանում ոչնչացնել այդ սոցիալական հայելին, այն 

նրան մշտապես հիշեցնում է սեփական անպիտանելիությունը։ Այդ իսկ պատճա-

ռով, սեփական անձն ատող պսիխոտիկները ոչնչացնում են հայելիները՝ դրանցում 

նրանք տեսնում են այն, ինչից վախենում են։ Ժամանակակից սոցիալական աշխար-

հը միայն սահմանմամբ է սոցիալական, բայց ամենևին ոչ՝ իր էությամբ։ Մեր ժամա-

նակակից աշխարհը սոցիալական կարելի է անվանել չափազանց լավ զարգացած 

երևակայություն ունենալու դեպքում միայն։ Ի՞նչ ենք մենք հասկանում սոցիալակա-

նություն ասելով։ Շատերն այս կախարդական եզրույթի տակ հասկանում են հասա-

րակություն, որում իրենք ապրում են և որը հանդուրժում են՝ չունենալով լավագույ-

նը։ Սոցիալականությունն ընկալվում է որպես այդ հասարակությունում ապրելու, 

իր նմանների հետ համագործակցելու և մեր աշխարհը գոյություն ունեցողներից լա-

վագույնը համարելու ընդունակություն։ Առավել խիստ ասած` սոցիալականությու-

նը փարիսեցիության /կեղծավորության/ կոսմետիկ տարբերակն է, որի դեպքում բո-

լորն ամեն ինչից գոհ են և մշտապես դժգոհություն են արտահայտում այն ամենի 

նկատմամբ, ինչից գոհ են։ Լինել սոցիալական նշանակում է խաղաղություն և բարիք 

կամենալ շրջապատողներին և շրջապատողներից ևս նման վերաբերմունք ակնկա-

լել։ Նկատենք, որ ուրիշներին բարի կամենալն ամենևին անշահախնդիր չէ, այն 

ձևավորվում է շնորհիվ այն բանի, որ մենք ակնկալում ենք համանման վերաբեր-

մունք նաև մյուսների կողմից։ 

Քրիստոնեական աշխարհընկալման մեջ այդ պայմանն արժեք չունի, այստեղ 

իրական արժեքը ներելն ու ներում ակնկալելն է։ Մենք սոցիալական ենք դառնում, 

որովհետև ապրում ենք սոցիումում, բայց ոչ այն պատճառով, որ մեր մտքերը, 

հույզերը և վարքը միանշանակ գիտակցված են մեր կողմից։ Եվ ամենևին ոչ այն 

պատճառով, որ մենք ազատ ենք էգոիզմից։ Սոցիալական կարող է կոչվել այն մար-

դը կամ հասարակությունը, որում տեղ չունի էգոիզմը, չէ՞ որ հենց էգոիզմն է հանդի-

սանում մարդկային չարիքի արմատը։ Հետևաբար, մենք ապրում ենք, սոցիալական 

չարիքի կամ սոցիալական կեղծավորության տակ քողարկված չարիքի հասարակու-

թյունում։ Մեր, այսպես կոչված, սոցիալական հասարակությունը քիչ բանով է տար-

բերվում նախնադարյանից։ Հոգեբանական վերլուծության տեսանկյունից կարելի է 

համատեղել երկու տարբեր հասկացություններ. սոցիալականություն և վայրենու-

թյուն։ Այդպիսի համատեղելիության փորձերը նվազագույնը շփոթմունք են առա-

ջացնում։ Այս իրավիճակում մենք գործ ունենք երկու տարբեր ուղղվածություններ 

ունեցող սոցիալ-հոգեբանական և պատմահոգեբանական հասկացությունների՝ ին-

վոլյուտիվ վայրենության և էվոլյուտիվ սոցիալականության հետ։ Եթե պատմական 

զարգացման ընթացքում մարդկությունն ապրել է վայրենությունը՝ որպես էվոլյու-

տիվ գործընթացի անհրաժեշտ աստիճան, ապա այսօր նույն վայրենությունը բա-

ցարձակ ինվոլյուտիվ է՝ ուղղված է սոցիալական էվոլյուցիայի դեմ։ Հոգեկանի՝ հե-

ռավոր անցյալից ներմուծված զարգացման աստիճանը ժամանակակից աշխարհում 

կրում է հակասոցիալական և հակամարդկային բնույթ։ Պատմական վայրենությու-
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նը մինչսոցիալական է, մինչդեռ ժամանակակիցը՝ հակասոցիալական և ժամանա-

կավրեպ։ Դանդաղորեն էվոլյուցիայի ենթարկված սոցիալականության աստիճան-

ները դարերի ընթացքում անգնահատելի հնարավորություն են ընձեռել մշակույթի և 

վարքի փոխհանդուրժող ձևերի համար։ «Homo sapiens»-ի պատմական զարգացումը, 

անցնելով փուլային ինքնաիրականացման ուղին, փուլ առ փուլ՝ ֆետիշիստական 

աշխարհիմաստավորումից, իրականության տոտեմական ընկալումից աստիճանա-

բար, աշխարհի մոնոթեիստական պատկերի ընդունման միջոցով հանգել է սո-

ցիալականորեն կազմակերպված հանդուրժող մարդկային հանրության ձևավոր-

ման անհրաժեշտությանը։ Մարդու պատմական զարգացումն ընթանում է նրա հո-

գեկան զարգացման հետ միասին, և ավելին, հենց հոգեկան էվոլյուցիան է ուղղվա-

ծություն հաղորդում մարդու պատմական զարգացմանը։ Խնդիրը այն է, որ մարդու 

հոգեկան և պատմական զարգացումներն ընթանում են տարբեր տեմպերով։ Մարդ-

կության հոգեկան էվոլյուցիայում, ինչպես և պատմական զարգացման մեջ, առկա է 

փուլայնության սկզբունքը։ Ընդհանուր առմամբ, զարգացման այս երկու ճյուղերը 

իմաստային միասնություն են կազմում։ Հոգեկան զարգացման փուլայնությունն ար-

տահայտվում է գիտակցության զարգացման առանձնահատկություններով, իսկ 

ավելի կոնկրետ՝ մարդկային հոգեկանը ողջ էվոլյուցիայի ընթացքում անցնում է ան-

հատական գիտակցությունը խմբայինից տարբերակելու ուղին, որը հատուկ է հատ-

կապես մինչսոցիալական վայրենության շրջանին։ Վայրենու հոգեկանը կոլեկտի-

վայնության դրոշմն է կրում և առանձնացված չէ խմբային հոգեկանից։ Վայրենու 

համար խմբի տարբեր անդամների միջև հոգեկան տարբերություններ չկան ո՛չ վար-

քում, ո՛չ էլ նույնիսկ հույզերում, իսկ առավել ևս մտածողությունում, որը նույն՝ խմ-

բային բնույթն է կրում։ Մարդիկ հոգեպես միավորված են մտածողությամբ, հույզե-

րում և վարքում։ Այստեղ առայժմ անձնային գիտակցություն չկա, քանզի առայժմ 

չկա անհատականը, մյուսներից տարբերվող Ես-գիտակցումը։ Հույզերի, մտածողու-

թյան և վարքի սոցիալականությունը աշխարհի նախնադարյան իմաստավորման 

մեջ դեռևս գտնվում են պոտենցիալ բացահայտման շրջանում։ Նախնադարյան վայ-

րենու վարքում գերիշխում է հուզականությունը, այլ ոչ թե ռացիոնալությունը։ Սա-

կայն հուզական վայրենությունը շատ ավելի սոցիալական է ժամանակակից մարդու 

ռացիոնալ վայրենությունից։ Աշխարհը նախնադարյան մտածողության համար իր 

մեջ պարունակում էր կյանքի համար համընդհանուր վտանգ հանդիսացող գերբնա-

կան ուժերի անհասկանալի քաոս։ Նախնադարյան մարդու գերհուզականությունը 

չբացահայտված միջավայրին հարմարվելու անհրաժեշտ փուլ էր, և նախնադարյան 

մարդու կողմից դրսևորվող ագրեսիան իր հոգեբանական նշանակությամբ չի կարե-

լի համարել ապակառուցողական։ Երևույթների անկանխատեսելիությունն հոգեկա-

նի համար առաջին հերթին նշանակում է առաջին հայացքից ոչ համապատասխան 

հույզերի բուռն բռնկում։ Ամենից առաջ այն պատճառով, որ մարդը չգիտի, թե կոնկ-

րետ ինչ կարելի է սպասել հանգամանքների ցանկացած ընթացքից։ Մարդու կյանքի 

յուրաքանչյուր իրավիճակ իր մեջ պարունակում է հուզական արձագանքի և կան-

խատեսելիության որոշակի մակարդակ, և այդ մակարդակը տարբեր իրավիճակնե-

րի համար տարբեր է։ Դա համընդհանուր օրենք է. որքան ավելի բարձր է ապագայի 

նկատմամբ մարդու կանխատեսման մակարդակը, այնքան ավելի հարմարված են 

նրա գործողությունները։ Ողբերգություն ապրած յուրաքանչյուր մարդ ոչ ադեկվատ 

է կանխատեսում իր ապագան, նա կյանքի ոչ ադեկվատ պատկեր ունի։ Նույն օրեն-
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քը տարածվում է նաև էթնոսի վրա. որքան ավելի հեռու է մնում էթնոսն իրականու-

թյան ճիշտ ընկալումից, այնքան ավելի անհամապատասխան է դառնում նրա վար-

քը։ Որքան ավելի երկար է էթնոսն ապրում իրականության երևակայական սխե-

մայով, այնքան ավելի շատ է նա դժբախտությունների ենթարկվում։ Ըստ էության 

դա կարելի է պատկերացնել նաև փոքր-ինչ այլ կերպ. որքան ավելի շատ է գործի 

դրված վերագրման մեխանիզմը էթնիկ հոգեկանում, այնքան մեծ է հավանականու-

թյունը, որ տվյալ էթնոսի ճակատագիրը կենթարկվի սոցիալական ցնցումների։ 

Արևմտյան Հայաստանի հայերը ցեղասպանության մասին միտք անգամ թույլ չէին 

տալիս իրենց, նրանք թուրքերին բոլորովին այլ նպատակներ էին վերագրում և վճա-

րեցին իրականության՝ իրենց աղավաղված ընկալման համար։ Նույնը վերաբերում է 

նաև հրեաներին։  

 Մարդու կյանքում գոյություն չունեն այնպիսի իրավիճակներ, որոնց մարդը հու-

զականորեն չի արձագանքում։ Հույզի մակարդակն ու որակն ամենից առաջ արտա-

ցոլում են այն հոգեկան լարվածությունը, որը մարդն ապրում է անհասկանալի և 

չկանխատեսվող իրավիճակի հետ բախվելիս։ Իրավիճակների անկանխատեսելիու-

թյունն առաջին հերթին դրանց էքստրեմալությունն է։ Նման էքստրեմալության 

նկատմամբ հարմարումը կամա թե ակամա հանգեցնում են մարդուն ապագա իրա-

դարձությունների կանխատեսման քիչ թե շատ համապատասխան մակարդակի 

ձևավորման անհրաժեշտությանը։  

Սոցիալական իրականության որոշակի գծեր վերագրելով շրջապատողներին` 

մարդը փորձում է նրանց գործողություններում կանխատեսելիություն մտցնել։ 

Մարդը չի կարող պահպանել իր գոյությունը անկանխատեսելի աշխարհում, այդ 

իսկ պատճառով նա պետք է անընդհատ ինչ-որ կոնկրետ որակներ վերագրի շրջա-

պատող աշխարհին։ Բնական է, որ այս գործընթացում դիտարկվում է հենց վերա-

գրման մեխանիզմը. արտաքին աշխարհը, շրջապատող մարդկանց մենք օժտում 

ենք որակներով, որոնք ինքներս ենք կրում մեր մեջ։ Մարդու էվոլյուցիան, մտածո-

ղության և ռացիոնալության զարգացումը չեն ոչնչացնում հուզական աշխարհը։ 

Ռացիոնալ մտածողության զարգացումը սկսում է գեներացնել սոցիալական հույզե-

րի ձևավորման գործընթացը։ Մի կողմից, հույզերն այսպես թե այնպես սոցիալական 

են, մյուս կողմից, մարդը հաճախ նախընտրում է գահավիժել զարգացման նախորդ 

շրջաններ, աշխարհզգայության բնազդային շրջաններ։ Նա չի կարող այդքան հեշ-

տությամբ ազատվել բնազդային անպատժելի ամենաթողությունից, բնազդային հա-

ճույքներից։ Այնուամենայնիվ, զարգացումը պահանջում է սոցիլականության ներ-

մուծում հոգեկան ակտիվության բոլոր ոլորտներ, այդ թվում նաև հուզական աշ-

խարհում։ Մարդու հույզերը պետք է սոցիալականացված լինեն. հենց սա է մարդու 

զարգացման հիմնաքարը։ Հուզական վայրենությունը բարոյական ապուշություն է 

ձևավորում։ Իսկ եթե մենք այս մոտեցումը կիրառենք նաև էթնիկ ագրեսիան հասկա-

նալու հարցում, ապա կարող ենք հանգել պարզ և ճշմարիտ եզրակացության. այլ 

էթնոսների նկատմամբ ատելություն և ագրեսիա դրսևորող էթնոսները բնութագր-

վում են սոցիալական հույզերի ցածր մակարդակով։ Սոցիալականացված հույզերը 

չեն կարող ատելություն ծնել իրեն նմանների հանդեպ կամ առհասարակ ատելու-

թյուն՝ որպես այդպիսին։ Այսպիսով, մարդկային ագրեսիվության խնդիրը կարող է 

սահմանվել որպես հոգեկան զարգացման ռիգիդության խնդիր։ Մարդու, էթնոսի 

կողմից մեկ այլ մարդու կամ էթնոսի հանդեպ ագրեսիվության, ատելության 
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ակունքները թաքնված են աշխարհի հոգեկան յուրացման և իմաստավորման էվո-

լյուցիոն շարքում։  

Շատ հաճախ քաղաքագետների շրջանում կարելի է հանդիպել պնդման, որ ազ-

գամիջյան ագրեսիան, պատերազմները կարող են գնահատվել որպես քաղաքական 

պայքարի միջոցներ։ Եթե մենք փորձենք կիրառել այս մոտեցումը ցեղասպանության 

հարցում, ապա կհայտնվենք բացարձակ աբսուրդի և համընդհանուր բարոյազրկ-

ման դաշտում։ Թեպետ, դեռևս ոչ ոք չի փորձել մարդու քաղաքական ակտիվությանը 

բարոյականություն վերագրել։ Մարդու հանդեպ բռնություն պարունակող և անձնա-

կան նպատակներ հետապնդող ցանկացած գործողություն հանդիսանում է հանցա-

գործություն մարդու հանդեպ, ցանկացած բռնի գործողություններ էթնոսի հանդեպ 

հանցագործություն են հանդիսանում մարդկության հանդեպ։ Ցանկացած հանցա-

գործություն կարող է դիտարկվել որպես անձի խղճի կամ «Գեր Ես»-ի պաթոլոգիա, 

որպես պատասխանատվության պաթոլոգիա։ Զանգվածային բնույթ կրող հանցա-

գործությունները վկայում են պատասխանատվության բացակայության մասին։ Այն-

տեղ, որտեղ չկա անձնական պատասխանատվություն, չի կարող լինել նաև անձնա-

կան բարոյականություն։ Դեռևս Գ. Լեբոնը և Գ. Թարդը հոյակապ ցուցադրել են 

զանգվածների խելագարությունն ու անբարոյականությունը (2,4)։ Ծրագրած հանցա-

գործությունը զանգվածային մակարդակ տեղափոխելու ձգտումը հանդիսանում է 

անձնական պատասխանատվությունից խուսափելու միջոց։ Ժամանակակից աշ-

խարհում կրկնվող վայրենության աստիճանը կրում է բացահայտ դեստրուկտիվ 

բնույթ, մարդու նկատմամբ անթաքույց ատելության բնույթ։ Մենք չենք կարող վայ-

րենուն մեղադրել անբարոյականության համար, նա առայժմ բարոյական չէ, 

մինչբարոյական է, քանզի բարոյական գիտակցությունը ձևավորվում է «Գեր Ես»-ի 

զարգացմանը զուգընթաց, մինչդեռ վայրենության աստիճանը կրկնող ժամանակա-

կից մարդն արդեն անբարոյական է։ Իր նմաններին ոչնչացնող վայրենին նրանց 

նկատմամբ էթնիկ կամ ցեղային ատելությամբ չի առաջնորդվում, նա պարզապես 

փորձում է հաստատել կենսաբանական գոյության իր իրավունքը։ Ժամանակակից 

մարդասպանները, ովքեր ծրագրում են այլ էթնոսի ոչնչացումը, փորձում են ազատ-

վել սեփական էթնիկ անլիարժեքության ծանր զգացումից։ Վայրենին անձնական 

պատասխանատվություն չի կրում իր արարքների համար, քանզի նա չունի Ես գի-

տակցություն, վայրենուն հիմնավոր կերպով ներշնչել են, որ նա աստվածների 

կամքն է կատարում, իսկ սեփական արարքների համար պատասխանատվությունը 

թողնում է ցեղի առաջնորդին։ Զանգվածային սպանությունների, ցեղասպանության 

ծրագրեր մշակող ժամանակակից ցեղային առաջնորդը շատ լավ գիտի, որ իր ծրագ-

րերը կգտնեն իրենց կատարողին՝ ի դեմս կենդանական բնազդներով կազմավորված 

և ուղղորդված ամբոխի։ Ժամանակակից առաջնորդը ապակառուցողական ուժեր է 

ծնում ամբոխի մեջ, և ամբոխն սկսում է շնորհակալ լինել անպատժելիորեն հանցա-

գործություն կատարելու հնարավորության համար։ Ամբոխի հուզական «անգրագի-

տությունը» հոյակապ և բերրի դաշտ է հանդիսանում, որի վրա աճեցվում է մարդու 

նկատմամբ ատելությունը։ Ուրիշի կամքի կույր կատարողն առաջին հերթին իր սե-

փական ապակառուցողական պահանջմունքների ետևից վազող մարդն է, բարոյա-

կանությունից զրկված մարդը։ Եվ իր այդ որակով նա ավելի վտանգավոր է հասա-

րակության համար, քան բացահայտ և գիտակցորեն ագրեսիայի միտված հանցա-

գործը։ Ցեղի առաջնորդի կամքին կույր ենթարկվելը բխում է արխայիկ մտածողու-
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թյան առանձնահատկություններից, որի հատկությունները կարելի է ներկայացնել 

հետևյալ կերպ. «Առաջին հատկությունը բնության հետ անհատի միաձուլման 

բարձր աստիճանն է, որտեղ ցեղի առաջնորդը հանդիսանում է միակ միջնորդը բ-

նության և մարդու միջև» (1, стр. 152)։ Մենք չենք կարող միմյանց հավասարեցնել 

վայրենու արդարացված ագրեսիան և ժամանակակից մարդու գիտակցված ապա-

կառուցողական ակտիվությունը։ Վայրենու և զանգվածային սպանություններ կազ-

մակերպողի միջև բարոյական ակնհայտ սահման կա. վայրենին տարերայնորեն 

բարոյական է, երբ պայքանրում է իր գոյության համար, իսկ մարդկանց սպանու-

թյուններ և ոչնչացում ծրագրող ժամանակակից «առաջնորդը» տառապում է բարո-

յական ապուշությամբ։ Վայրենու կյանքի խնդրահարույց պայմանները, նրա մշտա-

կան կախվածությունը շրջապատող միջավայրի դժվար կանխատեսելի երևույթնե-

րից, ստիպում են նրան միավորվել ցեղերով և համայնքներով, դրդում է հնազանդ-

վել առաջնորդի կամքին՝ որպես կյանքի երաշխիք։ Կյանքի պայմանների նկատմամբ 

հարմարման կենսաբանորեն ցածր մակարդակը հոտային սոցիալականության 

ձևավորում է պահանջում։ Մինչդեռ ժամանակակից մարդասպանը սոցիալականու-

թյունը վերածում է հոտի։ Վայրենին փորձում է հոտը վերածել սոցիալականության, 

մարդասպանների ժամանակակից ապակառուցողական ամբոխն անում է հակա-

ռակը. նա սոցիալականությունը վերափոխում է հոտի։ Սակայն ժամանակակից աշ-

խարհում նույն հոտայնության դրսևորումը, հնազանդությունը «առաջնորդի» չար 

կամքին՝ հանդիսանում է անբարոյականության և հակասոցիալականության վառ 

արտահայտում։ «Չնայած, որ մարդկության մտավոր կարողությունները կենսաբա-

նորեն անփոփոխ են մնում հազարավոր սերունդների կյանքի ընթացքում, երկար 

էվոլյուցիոն գործընթաց է անհրաժեշտ օբյեկտիվության հասնելու համար, այսինքն, 

ձեռք բերելու ընդունակություն՝ տեսնելու աշխարհը, բնությունը, այլ մարդկանց և 

իրենք իրենց՝ այնպիսին, ինչպիսին կան, չաղավաղելով դրանք մեր ցանկություննե-

րով ու վախերով։ Որքան շատ է մարդը մոտենում այդպիսի օբյեկտիվության, այն-

քան սերտ է նրա կապը իրականության հետ, այնքան ավելի հասուն է նա դառնում, 

և այնքան ավելի լավ նա կարող է կառուցել իր համար որպես տուն ծառայող մարդ-

կային աշխարհը» (5, стр. 325)։ 

Հոգեկան էվոլյուցիան ստիպում է մարդուն հրաժարվել ամենաթող բնազդայնու-

թյան դրախտից, այն այլ մարդուն՝որպես իր նմանին ընդունելու կոչ է անում։ Այս 

էվոլյուցիոն խնդրի լուծման համար ասպարեզ են նետվում մշակույթի, կրոնի և ար-

վեստի սուբլիմացված հզոր ուժերը։ Ամբողջը միասին վերցրած, պետք է ապահովի 

միջէթնիկ հաղորդակցման մեջ հանդուրժողականության ձևավորումը։ Միաժամա-

նակ, մարդկային կամքի բոլոր ջանքերն ուղղվում են իր կարգավիճակի, տիտղոսի, 

սոցիալական դերի հետ՝ անհատի ֆիլոգենետիկ նույնականացմանը դիմադրելուն։  

Մարդը ճանաչում է աշխարհը բարդ և ամբողջական հոգեկան կառուցվածքի օգ-

նությամբ։ Դա նշանակում է, որ նրա վարքը ենթարկվում է ոչ միայն գիտակցության 

և անձնական անգիտակցության ազդեցությանը, այլև կոլեկտիվ անգիտակցականի 

անտեսանելի ազդեցությանը։ Իր ֆիլոգենետիկ հիշողության մեջ մարդը վերապրում 

է իրեն որպես ամենակարող արարած, իսկ դա նշանակում է, որ մադու վերաբեր-

մունքը աշխարհի և մարդկանց նկատմամբ ներառում է որոշակի նույնականացում 

աստվածակերպ վիճակի հետ։ Մարդը դուրս է գալիս իր անձնական Ես-ի սահման-

ներից, նա փքվում է կոլեկտիվ անգիտակցականի ապրումներից, մինչև ամենակա-
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րող Աստծո կերպարը։ Սակայն Աստծո նկատմամբ հավատը բնութագրում է ոչ թե 

Աստծուն, այլ մարդուն։ Մեր ինքնահաստատման համար մենք մեր իշխանության 

հետ նույնականացվելու կարիք ունենք։ Հոգեկանի այսպիսի ընդարձակման, ավելի 

ճիշտ` փքման արդյունքում մարդը սկսում է իրեն գերմարդ զգալ, նա Աստծո հետ 

նույն աստիճանին է կանգնում իր կոլեկտիվ անգիտակցականում։ Հոգեկանի հենց 

այդ վիճակն է Կ. Յունգն անվանել հոգեկան ինֆլյացիա։ Սակայն հոգեկան ինֆլյա-

ցիայի վիճակը կարող է ապրել ոչ միայն առանձին մարդ, այլև ռասաներ, ազգեր, ժո-

ղովուրդներ։ Ժողովուրդները, որոնք գտնվում են հոգեկան ինֆլյացիայի կամ իրենց 

պատրանքային ամենակարողության փքված վիճակում, ներշնչված ընտրյալության 

և անմեղության վիճակում, որպես կանոն, տարբերվում են սոցիալական մտածողու-

թյան ցածր մակարդակով։ Հոգեկան ինֆլյացիայի վիճակում գտնվող էթնոխմբերն 

իրենց իրավունք են վերապահում տնօրինելու այլ էթնոխմբերի, ընդ որում՝ կիրառե-

լով ներգործության բռնի և դեստրուկտիվ մեթոդներ։ 

Իշխանությունն իր հոգեբանական բնույթով հզոր ձգողական ուժ ունի յուրաքան-

չյուր անհատի համար, այն ընդունակ է արհեստականորեն բազմիցս բարձրացնել 

ինքնագնահատականը, այն թույլ է տալիս ազատություն տալ բնազդային դեստ-

րուկտիվությանը, դնել այդ դեստրուկտիվությունը սոցիալապես ընդունելի ենթա-

տեքստում։ Մարդը սկսում է թաքնվել իշխանության, դեստրուկտիվության ետևում, 

նա փորձում է սոցիալական վարագույրի օգնությամբ իր նմաններից վեր բարձրա-

նալ։ Իշխանությունն անհատի համար ակնհայտ առավելություն ունի, այն թույլ է 

տալիս փոխհատուցել մարդուն մշտապես հետապնդող թերարժեքության զգացու-

մը, որը ծնվում է մարդու հետ և բխում է բոլորից ու ամեն ինչից ունեցած համընդհա-

նուր կախվածությունից։ «Մյուս կողմից, իշխանությունը խոչընդոտում է անձի զար-

գացմանը, և հետևաբար, մեծացնում է անձնական թերարժեքության զգացումը» (3, 

стр. 31)։ Անձնական թերարժեքության բացասական ապրումից ազատվելու անգի-

տակցական ցանկությամբ պայմանավորված իշխանության հասնելու ձգտումը 

իրականում զարգացման վախ է նշանակում և իրենցի ներկայացնում է փախուստ 

հոգեկան էվոլյուցիայից դեպի ինվոլյուտիվ հոտայնություն։ 

Ըստ Կ. Յունգի, այդ ինքնաստվածեցման ետևում թաքնված է թերարժեքության 

բացասական ապրումը, որից անհատն ուզում է ազատվել։ «Բացի այդ, անձի թերար-

ժեքության զգացումը հանգեցնում է իշխանությունը կորցնելու վախի, ինչն էլ իր 

հերթին զարգացնում է պարանոիդ կասկածամտություն հակառակորդների հնարա-

վորությունների նկատմամբ։ Այս ամենը կարող է իր փոխհատուցումը գտնել սեփա-

կան իշխատության էլ ավելի եռանդուն հաստատման մեջ։ Արդյունքում մենք գործ 

ենք ունենում քաղաքական բռնապետության, իսկ երբեմն էլ՝ ամբողջատիրության 

հետ»։ 

Հենց այդ կերպ է մարդն սկսում ապրել իր պատրանքային նշանակալիությունը։ 

Զանգվածային սպանության և ցեղասպանության ելքը պատմական ասպարեզ պայ-

մանավորված է մի շարք սոցիալ-հոգեբանական պատճառներով։ «Ցանկացած հան-

ցագործ ունի իր սեփական բավարար դրդապատճառները, որոնք ստիպում են նրան 

գործել, հակառակ դեպքում հանցագործությունը երբեք չէր կատարվի» (3, стр. 33)։ 

Ցանկացած հանցագործ ունի իր դրդապատճառները, որոնք բավարար են հենց իր 

համար, հանցագործության կատարման համար։ Դրանք այն դրդապատճառներն են, 

որոնք ինքը՝ հանցագործը բավարար է համարել ոչ միայն իր համար, այլև ուրիշնե-



 62

րի համար։ Հենց այդ կերպ է նա հասարակությանը պարտադրում իր թերարժեքու-

թյունն ընդունելու պահանջը։ Այդ իսկ պատճառով, իրեն քաղաքակիրթ համարող 

հասարակությունը պետք է պատասխանատվություն ստանձնի այն հոգեկան վի-

ճակների համար, որն աճեցնում է սոցիալականության դաշտում։ Հոգեկան էվոլյու-

ցիան սոցիալական իրականություն է ձևավորում, ձևավորում է սոցիալական 

պատասխանատվություն սեփական կյանքի և իր նմանների կյանքի համար։ 

Պատասխանատվությունը ընդունակություն է, որը մարդկությունը ձևավորել է 

հազարամյակների ընթացքում։ 

Այսպիսով, այդ ընդունակության բացակայությունը դառնում է էվոլյուցիոն 

խնդիր։ Այլ էթնոսներին՝ որպես իր նմանների ընդունման պարգևը չկլանած էթնոսը 

էվոլյուցիոն թերարժեքություն է ապրում։ Եթե առանձին անձի՝ հանցագործի մա-

կարդակում մենք ամրագրում ենք անձնական թերարժեքությունը որպես դեստրուկ-

տիվ վարքի դրդապատճառ, ապա էթնոսի մակարդակում մենք գործ ունենք արդեն 

էվոլյուցիոն թերարժեքության հետ։ Էվոլյուցիոն անլիարժեքությունը դրսևորվում է 

էթնոսի գիտակցական սկզբի ոչ բավարար մշակվածությամբ։ Եթե էթնոսին հատուկ 

է զանգվածային հուզական ապրումների մեջ ընկնելը, ապա դա վկայում է այն մա-

սին, որ տվյալ էթնոսի պատասխանատվության զգացումը ձևավորված չէ, այդ զգա-

ցումը դեռևս սաղմնային վիճակում է։ 

Մարդկության սոցիալական էվոլյուցիան չի ոչնչացրել բարբարոսական բնազդ-

ները, ավիրելու և ապակառուցելու բնազդները։ Այն դրանք ընդամենն արտամղել է 

դեպի հետին պլան։ Ըստ էության, մարդկային հոգեկանում չկա սոցիալականությու-

նը բարբարոսությունից բաժանող հուսալի պաշտպանիչ պատնեշ։ Այդ երկու մա-

կարդակների միջև առկա սահմանները թափանցիկ են ու երերուն։ Մարդու Ես-ը, 

ինչպես հոգեկան էվոլյուցիայի նորածին, ի վիճակի չէ վերահսկել կոլեկտիվ անգի-

տակցականի ավերիչ միտումները։ Կոլեկտիվ անգիտակցականի տարրերը հեշտու-

թյամբ կարող են քայքայել թույլ Ես-ը և անհատական մարդուն վերածել զանգվա-

ծային Մենք-ի։ «Բոլոր այդ տարրերը պահպանելով իրենց սկզբնական ձևը, շարու-

նակում են ապրել մեր մեջ և ցանկացած պահի կարող են դուրս պրծնել՝ ավիրելով 

ամեն ինչ իրենց ճանապարհին, արտահայտվելով զանգվածային փսիխոզի տեսքով, 

որի դեմ անհատն անպաշտպան է» (3, стр. 46) ։ 

Էթնիկ կամ սոցիալական պատկանելության հիմքի վրա կազմակերպվող զանգ-

վածային սպանությունները թելադրված են ոչ միայն կազմակերպիչների պսիխո-

զով. զանգվածները՝ մարդասպանները, որսում են իրենց առաջնորդների փսիխոզը, 

քանզի այդ առաջնորդները նույն այդ զանգվածի ծնունդն են և չեն տարբերվում մի-

մյանցից։ Առաջնորդները ծնում են ամբոխի գազանային սկիզբը, որը մշտապես 

երազում է ազատվել բոլոր տաբուներից, արգելքներից։ 

 Ցեղասպանության մտահղացումն ու իրականացումն անկասկած փսիխոտիկ 

աշխարհայացքի և աշխարհընկալման հետևանք է։  

Մարդը ռացիոնալ է, բայց այդ ռացիոնալությունն իր սահմանն ունի, որը ձեռք է 

բերվել մարդու երկարատև էվոլյուցիայի արդյունքում։ Խորհրդանշային կերպով 

ասած, մարդկությունն իր ողջ պատմության ընթացքում փորձել է և մինչ օրս 

փորձում է տարածք առգրավել հույզերից։ Այս գործընթացը կանխատեսելի ավարտ 

չունի, այն ընթանում է մշտապես՝ փոփոխական հաջողությամբ։ Այնքան ժամանակ, 

քանի դեռ ագրեսիան ընդունվում է որպես կոնֆլիկտների լուծման մեխանիզմ, մենք 
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մեր անգիտակցականի գերին ենք մնալու։ Մարդկությունը մինչ օրս տառապում է 

անհանդուժողականության նևորզով։ Հոգեկան և սոցիալական խանգարումները 

ձևավորվում են այն պարզ պատճառով, որ դրանք բնորոշ են համայն մարդկությա-

նը։ Սոցիալական խանգարումներով տառապող էթնոսները դրանց լուծումը տես-

նում են քաղաքական ագրեսիայում, քսենոֆոբիայում։ Մարդկության ստվերային 

էներգիայի մակարդակը մշտապես համալրվում է, քանզի հազարամյակների ըն-

թացքում արտամղվում է կոլեկտիվ անգիտակցական։ Էթնոսի քաղաքական նևրոզը 

չի կարող լուծվել քաղաքական ոլորտում, այն պետք է հաղթահարվի էթնոսի հոգե-

կանում։ Քաղաքական և սոցիալական ագրեսիայում որպես շարժիչ ուժ են հանդես 

գալիս բնազդներն ու բարդույթները։ Էթնոսի անգիտակցական մղումները քսենոֆո-

բիա են ծնում, և եթե այդ քսենոֆոբիան ընդգրկում է ամբողջ էթնոսը, այն դառնում է 

քաղաքական քայլ և լի անդառնալի հետևանքներով։ Իրականում քսենոֆոբիայում 

որևէ քաղաքական իրականություն գոյություն չունի։ Անձի ստվերային կողմերը մշ-

տապես վերագրվում են շրջապատի վրա, իսկ էթնոսի ստվերային կողմերը հանգեց-

նում են սոցիալական աղետի՝ պատերազմներ, մարդկանց զանգվածային բնաջըն-

ջում, ցեղասպանություն։ Քաղաքականությունն այլոց հանդեպ ատելության բավա-
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Прошлое существует для того, чтоб быть уроком для будущего. Иначе уроки прошлого остаются 

бумажными истинами. Вместе с каждым ребенком вновь рождается память предков, каждый новорож-

денный несет в себе историю своего народа, перенимает моральный облик своего народа. И эта память 

предков имеет реальную власть над индивидом, даже если индивид рожден в цивилизованном, а не в 

варварском мире, даже если индивид воспитан на идеях толерантности. Осмысление истории народа не 

может основываться на сухих исторических датах и событиях. История народа представляет собой живой 

организм, хранящий в себе все пережитые травмы. И, очевидно, это единственные травмы, вытеснять 

которые преступно. Это единственные травмы, которые должны быть осознаны в любом случае. 

Рожденный человек получает в семье первые познания, родители передают ребенку свое мировоззрение, 

свое отношение к миру и к людям. Вместе с этим процессом социализации в действие вступает 

наследственная программа личности, в которой особое место занимает этническая принадлежность, 
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история собственного этноса. От этой наследственной программы очень сложно избавится, она 

сопровождает человека всю жизнь, формирует его отношение к миру. 
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GENOCIDE AS AN EXTREME MANIFESTATION OF ETHNIC INTOLERANCE 
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xenophobia. 

  

The past exists in order to be a lesson for the future. Otherwise, the lessons of the past remain paper truths. 

With each child is born again the memory of our ancestors, every newborn carries the history of his people, takes 

over the moral image of its people. And the memory of our ancestors has real power over the individual, even if 

the individual is born in a civilized, not in a barbarous world, even if the individual is brought up on the ideas of 

tolerance. Comprehending the history of the people can not be based on dry historical dates and events. The 

history of the people is a living organism that contains all the experienced traumas. And, obviously, these are the 

only traumas displacing which is criminal. This are the only traumas which must be realized in any way. Born 

person gets in the family his first cognition, parents pass the child their worldview, their attitude to the world and 

to the people. Along with this socialization process the action takes genetic program of personality, in which 

special place occupies ethnicity, the history of their own ethnic group. It is very difficult to get rid of this genetic 

program, which accompanies the person all his life, forms his attitude toward the world. 
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Հանգուցային բառեր՝ իրականության զգացում, ինքնաճանաչում, պատմական փաստի 

հանդեպ վերաբերմունք, մետաֆիզիկական մեղք:  

 

«Արդյո՞ք մարդկության բոլոր վսեմ խնդիրները լուծված են:  

Սպանելուց բացի այլ մտահոգություն չունե՞նք:  

Բոլորն էլ գիտեն, որ բազում գործեր կան,  

ուրեմն ինչու՞ վերջ չենք տալիս կապկային այդ զբաղմունքին»: 

 

Վիլյամ Սարոյան, «Հայաստանի Անդրանիկը» 

 

Մեծ գրողի խոսքերն արտահայտում են այն երկատվածությունը, որը հատուկ է 

մարդկությանը. մի կողմից վսեմության և կատարելության ձգտումն է, մյուս կողմից՝ 

ավերման և սպանելու մոլուցքը: Մարդկությունը կարծես դատապարտված է մո-

լորյալ թափառելու անելանելի բավիղում՝ անդադար տատանվելով փոխբացառող 

բևեռների միջև: Ի՞նչն է խանգարում նրան ազատվել ինքնակործան դրսևորումնե-

րից: Արդյո՞ք մարդկության ճակատագիրն ընտրություն կատարելու անկարողու-

թյունն է:  

Ռոբերտո Ասաջիոլին նշում է, որ մարդը, չճանաչելով և չհասկանալով իր 

էությունը, չի կարող ինքնակառավարել: Նա անընդհատ պտտվում է սեփական 

սխալների և թերությունների շրջանում [2, ст. 14-15]: Դա նշանակում է, որ արատա-

վոր շրջանից դուրս գալու միակ ուղին ինքնաճանաչումն է: Սակայն, դեռևս վաղ 

անցյալում ընդունելով այս ճշմարտությունը, մարդկությունը շարունակում է ընթա-

նալ իր իսկ հետագծով՝ սեփական խնդիրների պատրանքային հանգուցալուծման 

արդյունքում նոր, առավել դժվարալուծելի խնդիրներ ստեղծելով: 

Ի՞նչն է խանգարում ինքնաճանաչմանը: Միակ բանն, ինչը չի բավականացնում 

ինքնաճանաչման համար սեփական էության ստվերային կողմին հանդիպելու և այն 

ընդունելու քաջությունն է: Գիտատեխնիկական ակնհայտ նվաճումներով հպար-

տացող մարդկությունը դեռևս չի հասել հասունության այն մակարդակին, որտեղ 

պատասխանատու կլիներ իր ինքնակործան դրսևորումների համար: Նա ամեն գնով 

փորձում է խուսափել սեփական էության ճանաչումից՝ ստեղծելով պատրանքային 

ինքնանկար, հորինված կենսագրություն, որտեղ ամենայն բացասականը, մութն ու 

ստվերայինը վերագրվում են «ուրիշին»: Եթե անհատի նման ռազմավարությունը 
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նկատելի է, ապա համամարդկային կտրվածքում այն դառնում է անտեսանելի: 

Համայնքը «բուժում» է բոլոր հոգեախտաբանական երևույթները, քանի որ այն, ինչն 

անհատի մակարդակում դիտարկվում է որպես շեղում, խմբային մակարդակում 

վերածվում է նորմայի:  

Քաղաքակրթության ճանապարհին պարբերաբար հանդիպող որոշ իրադարձու-

թյուններ անհամատեղելի են մարդկության իդեալական պատկերի հետ: Պատե-

րազմներ, քաղաքական ճնշումներ, ինկվիզիցիա, ահաբերկչություն, կրոնական 

արշավանքներ, ցեղասպանություններ ու այլ բազմաթիվ մարդասպան դրսևորում-

ներ դարձել են մարդկության անբաժան ուղեկիցները: Հարկ է նշել, որ դրանք ունեն 

երկակի նշանակություն՝ մի կողմից հանդես գալով որպես ախտանիշ, մյուս կողմից՝ 

որպես հոգեախտածին գործոն: Որպես ախտանիշ այդ իրադարձությունները 

բացահայտում են մարդու էության ինքնակործան կողմը, իրենցով նշանակում են 

սեփական մոլուցքները կառավարելու մարդկության անկարողությունը, մարդկային 

բանականության անօգնականությունը: Մյուս կողմից դրանք հանգեցնում են 

իդեալականի և իրականի միջև ընդհարման, առճակատման, իրականության զգաց-

ման կորուստի, ինչը չի կարող հետևանքներ չունենալ մարդու հետագա զարգաց-

ման ընթացքում: Բախվելով իրականությանը՝ մարդկությունն ամեն անգամ գործի է 

դնում ինքնախաբեության մեքենան՝ սկսելով շրջանաձև շարժման մի նոր պար-

բերություն: 

Անցյալում տեղ գտած պատմական իրադարձության ազդեցությունը շարունակ-

վում է դրա հանդեպ հետագա սերունդների ունեցած վերաբերմունքի միջոցով: 

Պատմական իրականությունը վեր է ածվում գաղափարական իրականության: Վեր-

ջինիս նշանակությունը, շատ դեպքերում առավել որոշիչ է, քանի-որ այն անհամե-

մատ ավելի երկարակյաց է: Լինելով անցյալի ներկայացուցիչը՝ այն մասնակցում է 

բազմաթիվ սերունդների ներկայի և ապագայի ձևավորմանը:  

Պատմական իրականության և ընդհանրապես իրականության մասին պատկե-

րացումներն ունեն մի կարևոր յուրահատկություն: Գտնելով իրենց հիմքն իրադար-

ձության մեջ, ձևավորվելուց անմիջապես հետո դրանք հեռանում են հիմքից՝ ձեռք 

բերելով ինքնուրույն գոյության իրավունք: Սկզբունքորեն անհնար է պարզել պատ-

կերացումների ճշմարտացիությունը՝ այն համեմատելով օբյեկտիվ փաստի հետ, 

քանի որ վերջինս, ամեն դեպքում, ներկայանում է միջնորդավորված ձևով: Այս ամե-

նը, սակայն, չի խանգարում խոսել իրականության զգացումի, իրականության 

նկատմամբ վերաբերմունքի, ինքնախաբեության մասին: Ինքն իրեն խաբում է ոչ թե 

նա, ով չգիտի ճշմարտությունը կամ ունի ընդամենը մեկ ճշմարտություն, այլ նա, ով 

ունի առնվազն երկու ճշմարտություն, և ընդունելով դրանցից մեկը՝ մերժում է 

մյուսը: Հենց այսպիսի վիճակում է գտնվում մարդը, ով մի կողմից հիանում է իր 

իդեալական կերպարով, մյուս կողմից՝ սարսափում սեփական ավերիչ դրսևորում-

ներից: Որպես կանոն՝ չգտնելով այլ հնարավոր լուծում, նա ընտրում է առաջինը՝ 

զգալով, որ հեռանում է իրականությունից, կորցնելով իրականության զգացումը: 

Եթե այս ամենին նայենք հոգեբանության տեսանկյունից, ապա պետք է նշենք, որ 

իրականության զգացման կորուստը, բոլոր դեպքերում, ուղեկցվում է հոգեշեղում-

ներով: Ֆրոյդյան հոգեվերլուծության մեջ հոգեշեղումը խզում է իրականության հետ 

հիվանդի հարաբերությունները, այն փախուստ է իրականությունից [6, ст. 539-543]: 

Գլասերի իրողության հոգեթերապիայում իրականության թույլ զգացումն առաջ է 
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բերում հոգեշեղումներ [11, p. 16-63]: Բերված տեսակետները ցույց են տալիս, որ 

հոգեախտաբանական գոյացություններն, ամեն դեպքում, ուղեկցում են իրականու-

թյան զգացման թուլացմանը, իրականության հետ կապի խզմանը՝ մի դեպքում 

որպես հետևանք, մյուս դեպքում՝ որպես պատճառ:  

Սակայն կենսական ոչ բոլոր իրադարձություններն են մարդուն ստիպում դիմել 

փախուստի, հրաժարվել իրականությունից: Դա նշանակում է, որ եթե արտահայտ-

ված է իրադարձությունից փախչելու, այն մերժելու հակումը, ապա այդ իրադար-

ձությունն իր մեջ պարունակում է հոգեախտածին հետևանքներ ունենալու հնարա-

վորություն: Եվ հակառակը, իրադարձության հոգեախտածին հետևանքներ ունենա-

լու հնարավորության մասին կարելի է դատել, եթե ակնհայտ է այդ իսկ իրականու-

թյունից փախչելու հակումը:  

Եթե փորձենք այս տեսանկյունից դիտարկել ցեղասպանությունը, ապա պետք է 

նշենք, որ այն օժտված է մարդուն իրականությունից հեռացնելու կարողությամբ: 

Բանն այն է, որ ցեղասպանության փաստի նկատմամբ դիրքորոշումները, որքան էլ 

որ դրանք տարբերվում են, եթե ոչ ուղղակիորեն, ապա անուղղակի կերպով միտված 

են ցեղասպանության փաստի մերժմանը: Միգուցե տարօրինակ թվա, սակայն 

նույնիսկ այն դեպքում, երբ մենք դատապարտում ենք ցեղասպանությունը, մենք 

անուղղակիորեն խոչընդոտում ենք դրա ճանաչմանը: Այս երևույթի հիմքում ընկած 

են հոգեբանական այնպիսի մեխանիզմներ, որոնց աշխատանքը, շատ դեպքերում, 

հանգեցնում է ախտաբանական հետևանքների: 

Ասվածն ավելի պարզեցնելու նպատակով դիտարկենք ցեղասպանության նկատ-

մամբ հնարավոր դիրքորոշումների օրինակներ: Ընդհանուր առմամբ կարելի է 

առանձնացնել դրանց հետևյալ տարբերակները՝ ա) խուսափողական դիրքորոշում. 

մենք ընդունում ենք, որ ցեղասպանության փաստը ոչ մի կերպ չի առնչվում մեզ, այդ 

խնդիրը մեզ ընդհանրապես չի հետաքրքրում, բ) բացարձակ դատապարտման 

դիրքորոշում. մենք անվերապահորեն դատապարտում ենք ցեղասպանությունը, գ) 

մասնակի արդարացման դիրքորոշում. մենք փորձում ենք արդարանալ՝ ցեղասպա-

նության փաստի մեջ մեղադրելով մեր հոգեկանում առկա կենդանական բնազդների 

դրսևորումները, դ) բացարձակ արդարացման դիրքորոշում. մենք արդարացնում 

ենք ցեղասպանությունը՝ հիմնվելով կրոնական և ազգային արժեքների վրա, 

ե)մերժողական դիրքորոշում. մենք ընդհանրապես մերժում ենք ցեղասպանության 

փաստը: 

Ցեղասպանության նկատմամբ դիրքորոշումների շարքին կարելի է ավելացնել 

այլ տարբերակներ ևս: Սակայն առանձնացված օրինակները լիովին բավարարում 

են ցեղասպանության, որպես իրադարձության և դրա հանդեպ վերաբերմունքի 

ախտածին բնույթի պարզաբանման համար:  

Անտարբերության դիրքորոշում: Ցեղասպանություն: Դժվար է պատկերացնել 

առավել զարհուրելի արհավիրք: Դժվար է պատմական վկայությունների, վիճակա-

գրական տվյալների մեջ տեսնել այն ամբողջ սարսափը, այն ամբողջ ցավն ու 

կսկիծը, որն իր հետ բերում է ցեղասպանությունը: Ակամայից մտածում ես, թե որ-

քան երջանիկ ես, քանի որ միայն խոսում ես այդ մասին, մշակում պատմական տըվ-

յալներ, հավաքում ես ապացույցներ, կատարում հետազոտություններ: Ուրախ ես, 

որ անմիջական առնչություն չես ունեցել եղեռնի հետ, որ ցեղասպանություն չես 

ապրել, որ քո ուսերին չկա ցեղասպանության կազմակերպման և իրականացման 
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պատասխանատվություն: Կարող ես մտածել, որ ցեղասպանությունը հեռու է 

քեզանից, և՛ տարածական, և՛ ժամանակային առումներով: Սպանվում են այլոք, և 

քեզ թվում է, թե նրանց ողբը քոնը չէ, սպանում են ուրիշները, և քեզ թվում է, թե 

նրանց մեղքը քոնը չէ: 

Չե՞ս սխալվում արդյո՞ք այս կերպ մտածելով: Ուրիշինն է արդյո՞ք այդ ցավը, 

ուրիշինն է արդյո՞ք այդ մեղքը: Մի՞թե այդ արհավիրքը երկու ազգերի սեփականու-

թյունն է միայն: Մի՞թե մյուսներին ոչինչ չի հասնում այդ արհավիրքից:  

Դեռևս Պլոտինոսն այն կարծիքին էր, որ կյանքը Տիեզերքում միտված է ոչ թե 

դեպի անհատականությունը, այլ դեպի ամբողջականությունը: Ավելին, մտածողն 

Ամբողջի գաղափարն օժտում է միասնական հոգով, որն իր մեջ ներառում է բոլոր 

կենդանի էակներին, և որտեղ յուրաքանչյուր առանձին անդամ ցուցաբերում է իր 

մասնակցությունն Ամբողջի դրսևորումներին [3, ст. 181-184]: Յունգյան կոլեկտիվ 

անգիտակցականի, Վերնադսկու նոոսֆերայի, ժամանակակից տրանսպերսոնալ 

հոգեբանության սահմաններ չճանաչող աշխարհի գաղափարները թույլ են տալիս 

ենթադրել, որ հնագույն մտածողի կարծիքն ամենևին հնացած չէ:  

Փաստորեն հնարավոր չէ մեկուսանալ մարդկային պատմության ընթացքում 

տեղ գտած իրադարձություններից, հնարավոր չէ թաքնվելով ազատվել դրա ազդե-

ցությունից: Եթե անգամ ցեղասպանության փոթորիկն անցել է մեզանից բազում 

տարիներ առաջ, կամ շատ հեռու, մենք, այնուամենայնիվ, կրում ենք դրա անուղղա-

կի ազդեցությունը: Բոլոր դեպքերում մեր ներկան և ապագան պայմանավորված է 

դրանով, քանի որ մենք տարածական և ժամանակային ամբողջի մասն ենք: Ուրեմն 

սխալմունք չէ՞ արդյոք մտածելը, թե ցեղասպանության փաստը ոչ մի կերպ չի 

առնչվում մեզ, եթե այն կատարվել է այլ վայրում կամ այլ ժամանակաշրջանում:  

Այն, որ արհավիրքի հոսանքն օրերից մի օր հասնելու է հենց մեզ՝ ժամանակի 

խնդիր է: Խուսափելով անմիջականորեն մեզ չառնչվող խնդիրներից՝ մենք հիմք են 

ստեղծում առավել ազդեցիկ խնդրի առաջացման համար: Մենք առճակատման մեջ 

ենք մտնում մեր իսկ իրականության հետ՝ կորցնելով ամբողջի մաս լինելու մեր 

իրավունքն ու հրաժարվելով այդ պարտականությունից: Մենք մեկուսանում ենք, 

սահմանափակվելով անհատական Ես-ի շրջանակներում, մերժելով միասնական 

ամբողջի գոյությունը: 

Բացարձակ դատապարտման դիրքորոշում: Ինչպես նշվեց, ցեղասպանությունը, 

որպես պատմական իրողություն, անմիջականորեն ազդում է մարդկային ցեղի 

յուրաքանչյուր անդամի վրա: Ինչ-որ իմաստով կարելի է ասել, որ մենք բոլորս 

ապրել ենք այդ ոճրագործությունը, մենք մասնակից ենք դրան: Ընդ որում, թե՛ որ-

պես կազմակերպիչ և թե՛ որպես զոհ: Հետաքրքրական է այն է, որ զոհի դերն առա-

վել հեշտությամբ է ընդունվում: Ի տարբերություն դրան, ոչ ոք չի ցանկանում իր 

վրա վերցնել «ուրիշի» մեղքը՝ նույնիսկ ոճրագործության հեղինակների անմիջական 

հետնորդները: Ապրումակցելով և կարեկցելով ցեղասպանության զոհերին՝ մենք 

դատապարտում ենք ցեղասպանությունը՝ նկատի ունենալով այն կազմակերպող 

առանձին անհատների, խմբերի, ազգությունների ու պետությունների:  

Անվերապահ դատապարտումը ենթադրում է մեղադրյալի և մեղադրողի առ-

կայություն: Մեղադրյալը փորձում է պաշտպանվել ներկայացվող մեղադրանքնե-

րից, դիմադրում է հնարավոր բոլոր միջոցներով: Իսկ ի՞նչ է անում մեղադրողը: 

Կարող է տարօրինակ թվալ, բայց նա նույնպես պաշտպանվում է: Դատապարտե-
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լով՝ նա անուղղակի կերպով ազատում է իրեն իր բաժին պատասխանատվությու-

նից: Իր վարքով նա ցույց է տալիս, որ երբեք մասնակից չի լինի այդ մեղքին, որ 

մարդասպան դրսևորումները հատուկ չեն իրեն: Կարճ ասած՝ նա դատում է, 

որպեսզի չդատվի:  

Այստեղ տեղին է հիշատակել էկզիստենցիալիզմի յասպերսյան տարբերակում 

հանդիպող «մետաֆիզիկական մեղքի» գաղափարը: Առանձնացնելով մեղքի քրեա-

կան, քաղաքական, բարոյական և մետաֆիզիկական տարատեսակները՝ Յասպերսը 

նշում է, որ վերջինս տարածվում է համայն մարդկության վրա, դա հենց մարդկային 

կեցությունն է, նրա խորքերում թաքնված չարը, որը ժամանակ առ ժամանակ 

դրսևորվում է տարբեր դիմակներով, աշխարհի տարբեր վայրերում: Այդ դրսևո-

րումների համար պատասխանատու ենք բոլորս [12, p. 26-27]: 

Կարելի է, իհարկե, մետաֆիզիկական մեղքի գաղափարը դիտարկել որպես 

ընդամենը փիլիսփայական հայեցման արդյունք: Աստվածաշնչում, սակայն, հան-

դիպում ենք նույն գաղափարին՝ «Երկիրը քո պատճառով անիծյալ լինի» [Ծննդոց, 3, 

17]: Եվ մարդկության նախահոր մեղքը փոխանցվում է նրա սերունդներին: Հնա-

րավոր է արդյո՞ք, որ հին իմաստությունը ոչ մի առնչություն չունենա իրականու-

թյան հետ: Մենք սովոր ենք մեղքը վերագրել ուրիշներին՝ ամեն գնով ազատելով մեզ 

պատասխանատվությունից: Մենք պաշտպանվում ենք, դատում ենք ուրիշներին, 

որպեսզի ինքներս չդատվենք: «Ավելի քան տհաճ է ինքն իրեն հանդիպելը, և խուսա-

փում են դրանից, քանի դեռ կարող են ամբողջ բացասականն արտապատկերել 

շրջապատի վրա», - գրում է Յունգը [9, ст. 267]: 

Անվերապահ դատապարտման արդյունքում առաջ է գալիս դիմադրության 

երևույթը: Պաշտպանվող կողմը փորձում է ամեն գնով ազատվել պատասխանա-

տվությունից, աղավաղելով իրականությունը: Խոսելով անցանկալի պատկերա-

ցումների գիտակցման հնարավորության մասին՝ Ֆրոյդը նշում է՝ «Եթե դիմադրու-

թյունը հավասարվում է զրոյի կամ աննշան է, ապա մոռացվածն, առանց որևէ 

աղավաղման, հայտնվում է գիտակցության սահմաններում, իսկ եթե դիմադրու-

թյունը զգալի է, արտամղվածն աղավաղվում է այնքան ավելի շատ, որքան մեծ է 

գիտակցման դեմ ուղղված դիմադրությունը» [5, ст. 23]: 

Ինչպես տեսնում ենք բացարձակ դատապարտման դիրքորոշումը հղի է հո-

գեախտածին վտանգներով: Այն կասեցնում է ինքնաճանաչման միջոցով սեփական 

մեղքի ընդունման, գիտակցման գործընթացը, հանգեցնում է իրականության 

աղավաղման: Պաշտպանվող կողմը, որոշ դեպքերում ստիպված է լինում վկայա-

կոչել կրոնական, ազգային արժեքներ, որպեսզի ստեղծի ամբողջից առանձնացվող 

մեկ այլ ամբողջ, որտեղ կարդարացվեն նրա արարքները:  

Հարաբերական արդարացման դիրքորոշում: Այս դիրքորոշումը հենվում է այն 

լայնորեն տարածված տեսակետի վրա, համաձայն որի մարդը կույր բնազդներով 

օժտված կենդանի է: Մարդը մարդուն գայլ է, և դա բխում է նրա բնույթից: Հետևա-

բար սպանողը գայլն է, այլ ոչ թե մարդը:  

Սակայն կենդանական աշխարհում հանդիպող դաժանություններից ամենա-

սարսափելին անգամ չի կարող համեմատվել մարդկային կործանարար դրսևո-

րումների հետ: Ֆրոմի կարծիքով՝ մարդը միակն է կաթնասուններից, որն ընդունակ 

է սադիզմի և լայնածավալ սպանությունների [8, ст. 132]: Ընդ որում, միայն մարդն է, 

որ առանց որևէ կենսաբանական կամ տնտեսական պատճառի խոշտանգում և 
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սպանում է իր ցեղակիցներին և նույնիսկ հաճույք է ստանում դրանից [8, ст. 21]: 

Ուրեմն տեղին չեն մարդու կենդանական կողմի հասցեին հնչեցված մեղադրանք-

ները: Ինքնակործան վարքագիծը հատուկ է հենց մարդուն, ավերիչ վարքի 

ակունքները թաքնված են նրա էության մեջ և կենդանականը որպես քավության 

նոխազ օգտագործելն ընդամենն ինքնախաբերություն է, որի արդյունքում մարդը 

կարծես երկատվում է՝ մի կողմում կենդանական բնազդներն են, մյուս կողմում՝ 

միայն մարդուն հատուկ գիտակցությունն ու կամքը: Դա տալիս է ինքնաարդարաց-

ման հնարավորություն. բոլոր անընդունելի դսրևորումների մեջ մեղադրվում է 

մարդու կենդանական կողմը: 

Այս ռազմավարությունն անհատական մակարդակում հանգեցնում է հոգեախ-

տաբանական հետևանքների: Վերլուծական հոգեբանության տեսանկյունից՝ մարդը, 

մերժելով իր էության ստվերային կողմը, ստեղծում է դիմակ և թաքնվում է դրա 

ետևում: Դիմակն ունի մյուսների վրա որոշակի տպավորություն գործելու, անհատի 

իրական բնույթը թաքցնելու նշանակություն: Սակայն դիմակի չարաշահումն 

առաջացնում է դրան նույնանալու վտանգ: Նույնացման արդյունքում անհատին 

կարող է թվալ, թե ինքն ընդամենն այն դիմակն է, որով ներկայանում է [10, ст. 193-

194]: Արդյունքում անձն արժեզրկվում է՝ կորցնելով սեփական ամբողջականու-

թյունը:  

Ակնհայտ է, որ նման պարագայում ինքնաճանաչողություն, որպես այդպիսին, 

սկզբունքորեն անհնար է: Ավելի ճիշտ, ինքնաճանաչման արդյունքում կարող է ճա-

նաչվել ընդամենն անձի այն կողմը, որով նա սովորաբար ներկայանում է մյուս-

ներին: Եվ, եթե դիմակի կիրառումն անհատական մակարդակում որոշակիորեն 

արդարացված է, քանի որ անհրաժեշտ է դրական կողմերով ներկայանալ մյուսնե-

րին, ապա համամարդկային մակարդակում մյուսներ սկզբունքորեն գոյություն 

չունեն: 21-րդ դարի մարդկությունը հաշվետու է միայն իրեն: Սեփական դրսևորում-

ների դատավարության ընթացքում նա միևնույն ժամանակ և՛ դատախազ է, և՛ 

դատապաշտպան, և՛ դատավոր: Այս դերերը կատարող աստվածությունները վա-

ղուց իրենց տեղը զիջել են իրավական և բարոյական ատյաններին, որոնք ենթական 

են մարդուն և հաճախ իրականացնում են նրա իրական բնույթը թաքցնելու, այն 

ճնշելու գործառույթ: 

Բացարձակ արդարացման դիրքորոշում: Խուսափելով պատասխանատվությու-

նից՝ մարդը երբեմն փորձում է արդարացնել իր ոճրագործությունները՝ դրանց տա-

լով կրոնական կամ ազգային մեկնաբանություն: Խաչակրաց արշավանքների, 

իսլամական ջիհադի, հոլոքոստի, Հայոց Մեծ եղեռնի հիմքերում ընկած են նույն 

հոգեբանական մեխանիզմները: Մարդը խուսափում է իր կործանիչ արարքների 

համար պատասխանատվությունից՝ դրանց արդարացումը փնտրելով կրոնական, 

ազգային կամ պետական շահերի բազմության մեջ: Յուրաքանչյուր խումբ ստեղծում 

է կրոնական իդեալների և նպատակների իր յուրահատուկ համալիրը: Շատ 

դեպքերում դրանք այնքան են տարբերվում իրարից, որ մտնում են ակնհայտ 

հակամարտության մեջ:  

Այնուամենայնիվ, կրոնական փորձի բազմազանությունն իր հիմքում ունի դրանց 

միասնականությունը: Ինչպես նշում է Քեն Ուիլբերը՝ բարձրագույն նույնականաց-

ման ապրումները ցույց են տալիս, որ բոլոր կրոններն իրենց էությամբ նույնն են, 

դրանց հիմքը մեկն է, ինչը թույլ է տալիս խոսել «կրոնների տրանսցենդենտալ 
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միասնականության» մասին [4, ст. 17]: Այս տեսանկյունից սեփական դաժանության 

հիմքերը կրոնական ոլորտում փնտրելն աղավաղում է իրականությունը: Մենք 

փորձում ենք հիմնավորել մեր արարքների կենսական անհրաժեշտությունը՝ 

բխեցնելով այն ազգային կամ կրոնական ընդհանուրի շահերից: Սա, ըստ ամենայ-

նի, բխում է դատապարտված լինելու վտանգից: Պատասխանատվությունն ընկնում 

է ճակատագրական ուժերի, աստվածությունների վրա: Մենք ընդամենը ծառայում 

ենք նրանց, կատարում նրանց կամքը: Եվ, եթե մեր իսկ դավանած կրոնի դրույթները 

նույնպես մեղադրում են մեր կողմից կատարված ոճրագործությունները, մենք 

փորձում ենք արդարանալ աստվածների առջև՝ ցույց տալով, որ մեր արարքներն 

ամբողջությամբ ծառայում են նրանց: Արդյունքում աղավաղվում է հավատի առաջ-

նային իմաստը՝ այն վերածվում է սեփական արարքներն արդարացնելու միջոցի: 

Մարդկությունը պառակտվում է՝ ստեղծելով առանձին, իրարամերժ կրոնական 

համակարգեր:  

Մերժողական դիրքորոշում: Երբ արդարացման ոչ մի միջոց չի օգնում ազատվել 

մեղադրանքներից, գործի է դրվում մերժման մեխանիզմը: Մարդը սկսում է հավա-

տալ և համոզել այլոց, որ մեղսագործություն ընդհանրապես չի եղել: Նա հիշողու-

թյունից արտամղում է անընդունելի իրադարձությունը՝ ենթադրելով, թե այդ ձևով 

հաղթում է «դատավարությունը»: Իրականում ամեն ինչ ճիշտ հակառակ կերպ է 

դասավորվում:  

Ես-ն, ըստ հոգեվերլուծության, արտամղման միջոցով արգելափակում է անըն-

դունելի պատկերացման գիտակցումը: Սակայն վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 

այդ պատկերացումը պահպանվում է որպես անգիտակցական բովանդակություն [7, 

ст. 247]: Ընդ որում, եթե անհատական մակարդակում հնարավոր է պատկերացման 

լիարժեք արտամղում, ապա համամարդկային մակարդակում դա սկզբունքորեն 

անհնարին է: Մարդկությունը, որպես մեկ ամբողջություն, միաձայն չի մերժում 

ցեղասպանության փաստը: Արտամղումն այստեղ կրում է մասնակի բնույթ: Իսկ 

չհաջողված, մասնակի արտամղումը, որպես արդյունք, հանգեցնում է հոգեշեղման՝ 

նեվրոզի [6, ст. 539]: Այս տեսանկյունից ցեղասպանության մերժումը հանգեցնում է 

համամարդկային նևրոզի, որը դրսևորվում է վերը քննարկված դիրքորոշումների 

ձևով: Մենք կամ խուսափում ենք ցեղասպանության փաստի քննարկումից, կամ 

հարաբերականորեն արդարացնում ենք այն, անվերապահորեն դատապարտում 

կամ լիովին արդարացնում ենք ցեղասպանությունը: Բոլոր դեպքերում այդ 

դրսևորումներից յուրաքանչյուրը զրկում է մեզ ինքնաճանաչման հնարավորու-

թյունից, հեռացնում մեր իսկ իրականությունից: 

Այսպիսով, ցեղասպանությունը, որպես պատմական իրադարձություն, նպաս-

տում է համամարդկային մակարդակում հոգեախտաբանական երևույթների առա-

ջացմանը: Ոչ ոք, անկախ բնակության վայրից և ապրած ժամանակաշրջանից, 

անկախ իր սեփական հայացքներից ու կենսակերպից չի կարող ապահովագրված 

լինել այդ երևույթների ազդեցությունից: Հարկ է հիշել, որ ցեղասպանությունը մի 

օղակ է մարդկության ինքնակործան դրսևորումների պարբերական շարքում: 

Ազատվել այդ դրսևորումներից հնարավոր է միայն պարզելով ցեղասպանության 

ընդհանուր պատճառները, ուրվագծելով այն հետևանքները, որոնցով հղի է այդ 

արհավիրքը: Դրա պատասխանատվությունն ընկած է բոլորիս ուսերին, մեղադրե-

լով և դատապարտելով ուրիշների, հնարավոր չէ լուծել համայն մարդկության առջև 
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ծառացած այս ճակատագրական խնդիրը: Պետք է հավատալ, որ մարդն ի զորու է 

հաղթահարելու զարգացման ճանապարհին կանգնած բոլոր արգելքները, ընտրելու 

արարման ուղին, անցնելու կատարելության նոր մակարդակի: Թումանյանի 

խոսքերով՝  

 

Բերանն արնոտ Մարդակերը էն անբան 

Հազար դարում հազիվ դառավ Մարդասպան. 

Ձեռքերն արնոտ գնում է նա դեռ կամկար, 

Ու հեռու է մինչև Մարդը իր ճամփան:  

 

Դեպի Մարդն ընկած ճանապարհին յուրաքանչյուր մարդասպան դրսևորում 

ծառայում է որպես ահազանգ, որ կա այդ ճանապարհից շեղվելու հնարավորու-

թյուն: Անհրաժեշտ է ոչ թե ծածկել սեփական թերությունները, այլ պարզել դրանց 

բնույթը, ճանաչել և ընդունել դրանք: Թվում է, թե սա պայքարի միակ ձևն է, միայն 

այս կերպ է հնարավոր գալիք սերունդներին ազատել մարդկության ուսերին 

ծանրացած սարսափելի բեռից՝ ինքնասպանության մոլուցքից: Հարկ է գիտակցել, որ 

մենք բոլորս ենք պատասխանատու մեր ապագայի համար: Ցեղասպանության 

մերժման փաստը հղի է բազմաթիվ հոգեախտածին հետևանքներով, այն հնարա-

վորություն է ստեղծում չարիքի հետագա դրսևորումների համար: Դա կանխելու 

նպատակով անհրաժեշտ է մշակել քաղաքական և իրավական այնպիսի մոտե-

ցումներ, որոնք առավելապես կնվազեցնեն սեփական մեղքը ճանաչելու դիմադրու-

թյունը: Հարկ է ընդունել, որ համայն մարդկությունն է ներդաշնակ գոյատևմանը 

խանգարող չարիքի սեփականատերը: Հարկ է, ճանաչելով կանխել սեփական 

էության բացասական կողմերի դրսևորումները: Սա ամենակարևոր, բայցև 

ամենադժվար քայլն է դեպի ինքնաբացահայտում, դեպի կատարելություն:  
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Ключевые слова: чувство реальности, самопознание, отношение к историческому факту, метафизи-

ческое чувство вины. 

 

В статье делается попытка выявления психопатогенных последствий геноцида, как на индивидуальном 

так и на общечеловеческом уровне. Показано, что геноцид, как историческое событие, кроме не-

посредственного воздействия имеет еще и опосредствованное воздействие на следующие поколения, на 

человека вообще, вне зависимости от времени и места его проживания. Такое воздействие обусловлено 

отношением человека к факту геноцида. Анализируя некоторые возможные варианты отношений к 

геноциду, показано, что геноцид, как исторический факт, приводит к искажению реальности, препятствует 

самопознаию, способен спровоцировать патогенные изменения в психике человека.  

 

 

Gagik Petrosyan 

Faculty of Philosophy and Psychology, YSU 

Lecturer of the Department of Social Psychology 

 

PSYCHOPATHOGENIC CONSEQUENCES OF GENOCIDE 

 

Key words: sense of reality, self-perception, attitude toward historical fact, metaphysical guilt. 

 

We made an attempt to identify pathopsychological consequences of Genocide on the individual and human 

levels. Genocide, as a historical event, in addition to the direct impact has also indirect impact on the next 

generation, on people in general, regardless of the time and place of its generation. This impact is people's relation 

to the fact of genocide. Analyzing some possible relationship to genocide, it is shown that the historical fact of 

genocide leads to a distortion of reality, prevents self-knowledge, provokes pathogenic changes in the human 

mind. 
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ԱԶԳԱՅԻՆ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՎՐԱ 

 

Հանգուցային բառեր` ազգային մտածելակերպ, էթնոմշակութային գործոն, էթնո-

պաշտպան գործառույթ, եկեղեցի, ազգային հոգեկերտվածք: 

  

Աշխարհաքաղաքական ներկա զարգացումների համատեքստում հայ ժողովրդի 

և պետության առջև ծառացած հիմնահարցերի լուծման ռազմավարությունը պետք է 

խարսխվի համազգային շահերի գերակայությունից բխող ներքին ու արտաքին 

ճկուն քաղաքականության գործադրման վրա: Նման գործելակերպի որդեգրումը 

թելադրվում է ազգային ինքնության պահպանման, ազգային պետության զարգաց-

ման, համաշխարհային գործընթացներին ինտեգրվելու հրամայականներով, որի 

արդյունավետությունը մեծապես կախված է նաև ազգային հոգեբանության մեջ 

պատմականորեն ձևավորված, ազգային մտածելակերպի և հոգեկերտվածքին 

բնորոշ յուրահատկությունների ճանաչումից: 

Այսպես, պատմականորեն Արևելքը և Արմուտքը միացնող առևտրական ճանա-

պարհները անցնում էին Հայաստանով, ինչը շեշտում էր նրա կարևորությունը 

միջազգային քաղաքականության մեջ: Հայաստանի ռազմավարական դիրքը պատ-

ճառ է հանդիսացել Արևելք-Արևմուտք առճակատման համար: Սկսած IV-րդ դարից, 

երբ Հայասատանն ընդունեց քրիստոնեությունը, Արևելքի ու Արևմուտքի միջև 

մշտապես առկա մշակութային և քաղաքական հակասություներն առավել սրվեցին, 

իսկ պետականազուրկ հայ ժողովրդի դրությունն առավել ծանրացավ 19-րդ դարի 

վերջին և 20-րդ դարի սկզբին՝ Օսմանյան կայսրության վարած հայահալած քաղա-

քականության հետևանքով, որի բարձրակետը եղավ 1915-16 թթ. երիտթուրքերի 

կողմից արևմտահայության նկատմամբ իրագործած ցեղասպանության դիվային 

ծրագիրը: 

Ընդհանուր առմամբ, հայ ժողովրդի հոգեկերտվածքի ձևավորման վրա իրենց 

բացասական ազդեցություն են ունեցել պատմական երկարատև ժամանակա-

հատվածներում պետականությունից զրկված լինելը, զավթիչների իշխանության 

ներքո գտնվելը, իսկ ցեղասպանության հետևանքով նաև հայրենիքի մեծ մասից 

զրկվելը: Ինչպես Հեգելն է նշում. «Ժողովրդի ոգին, նրա պատմությունը, կրոնը, 

քաղաքական ազատության աստիճանը ներքնապես միահյուսված են և գտնվում են 

փոխազդեցության մեջ: Եվ եթե առանձին մարդու բարոյականությունը ձևավորելը 

մասնավոր կրոնի, ծնողների, սեփական ջանքերի ու հանգամանքների գործն է, 
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ապա ժողովրդի ոգին ձևավորելը մասամբ ժողովրդական կրոնի, մասամբ էլ 

քաղաքական պայմանների գործն է» [2, стр. 78]: 

Պատմության հոլովույթով հայի գիտակցության ու հոգեբանության միջից դուրս է 

մղվել պետականության գաղափարը, ազգային-պետական-քաղաքական մտածելա-

կերպը, իսպառ ջնջվել է արժանապատիվ ապրելու գիտակցությունը և փոխարենը 

սերմանվել է գոյատևելու կենսափիլիսոփայությունը: Ազգային մտածելակերպի 

ձևավորման վրա վճռորոշ է եղել ինչպես պատմաքաղաքական պայմանների, այն-

պես էլ կրոնաբարոյականի ազդեցությունը: Դարեր շարունակ պետականության 

բացակայության պայմաններում հայ ժողովրդի հավաքական գիտակցությունը 

խարսխվել է եկեղեցու, որպես ազգային բարձրագույն արժեքի վրա: Պատմական 

հանգամանքների բերումով, օժտվելով ազգային կառույցի դերով և վերածվելով 

ազգային շահերի միակ արտահայտչի ու պաշտպանի, ազգային գիտակցության և 

ինքնագիտակցության ձևավորման հիմք, սնուցման աղբյուր դարձած կրոնաեկեղե-

ցական մտածելակերպը, արտամղելով ազգային-պետականը, գոյապայքար-գոյա-

տևումը վերածվել է կենսագործունեության որոշիչ տարրի: Եվ գոյապահպանու-

թյունը հայի համար դարձել է գերխնդիր-գերնպատակ:  

Օբյեկտիվորեն պետականության գաղափարին փոխարինել է եկեղեցու գաղա-

փարը. ահա թե ինչու, այսօր էլ, հայը ավելի շատ եկեղեցասեր է, քան թե պետա-

կանասեր, մինչդեռ վաղուց անցել են եկեղեցիով պաշտպանվելու, եկեղեցիով 

ապրելու ժամանակները, դա հեռավոր անցյալին է պատկանում: Այսօր նույնիսկ 

արտերկրում Հայ եկեղեցին ազգապահպան իր գործառույթը լիովին կատարել չի 

կարող, որովհետև արմատապես փոխվել են ժամանակները: Կրոնական կառույցը, 

տվյալ պարագայում Հայ եկեղեցին, սոցիալ-քաղաքական կամ ազգային իդեալի 

քարոզիչ չէ և չի կարող լինել: Անշուշտ, Հայ եկեղեցին իբրև էթնոհոգեբանական 

խորհրդանիշ, խտացնում և մարմնավորում է որոշակի բովանդակություն. այն 

դադարել է հայի համար զուտ դավանանք լինելուց և վերածվել է կրոնի. «Հայ եկեղե-

ցին մեր կրոնն է», ասում է նաև այսօրվա հայը. «Հայ քրիստոնյա» արտահայտու-

թյունը (ազգայինի և կոսմոպոլիտիզմի համադրում) հակասություն է ինքնին, բայց և 

միաժամանակ էթնոհոգեբանական իրողություն՝ քրիստոնեությունը դավանող ոչ մի 

ժողովուրդ իրեն նման որակում չի տալիս (օր.՝ ֆրանսիացի քրիստոնյա, իսպանացի 

քրիստոնյա և այլն):  

Նման մտայնությունը ձևավորվել է պատմաքաղաքական իրողությունների և 

եկեղեցական գաղափարախոսության ազդեցության ներքո: Ազգային և կրոնական 

արժեքների նույնացման, ազգային պատկանելիությունը կրոնական պատկանելիու-

թյամբ փոխարինելու բարոյահոգեբանական, պատմական հիմքը ազգային գիտակ-

ցության մեջ դավանական /կրոնական/ և ազգային պատկանելիության նույնացումն 

է, որի հիման վրա էլ ձևավորվել է ազգային միասնության գիտակցությունը: 

Պատմական հանգամանքների բերումով, այն է՝ պետականության բացակայության 

պայմաններում հայ եկեղեցին, ստանձնելով կրոնական կազմակերպությանը ոչ 

բնորոշ՝ մշակութային, սոցիալ-քաղաքական, դիվանագիտական գործառույթներ, 

վերածվում է էթնոմշակութային կառույցի և միաժամանակ, իրականացնելով 

էթնոտարբերիչ ու էթնոպաշտպան գործառույթ, դառնում է ազգային միասնության 

խորհրդանիշ, որը և, ի վերջո, նպաստում է ազգային հոգեբանության մեջ եկեղեցու, 



 76

որպես ազգային կառույցի պաշտամունքի ձևավորմանը: Ո՞վ ենք մենք հիմա. ազգ, 

ժողովուրդ, թե՞ համայնք: 

Խոսելով էթնոգենեզի գործընթացում քրիստոնեական եկեղեցու պարտվողական 

ռազմավարության մասին՝ Ա.Նալչաջայնը, մասնավորապես, նշում է. «Եթե անգամ 

նույնիսկ էթնոգենեզը շարունակվում է, ապա միայն դեպի մի ամբողջ խումբ բացա-

սական, ինքնաքայքայող գծերի, այդ թվում, վախկոտության կամ գերզգուշավորու-

թյան, հարմարվողականության և ստրկամտության, մազոխիզմի, արտամղված 

ագրեսիայի ուղղությամբ, որը տեղափոխվում է թույլերի վրա (քավության նոխազ)» 

[3, էջ 155]: 

Հայ ազգային մտածելակեպի մեջ նկատելի են ծայրահեղություններին միտված 

հակասական գծեր, որոնց մասին խոսել է նաև սփյուռքահայ մտածող Հ. 

Ասատրանը: Այսպես, տալով հայ մարդու հոգեբանական բնութագիրը, նա նշում է, 

որ, օրինակ, հայ մարդու էության մեջ համատեղվում, գոյակցում են հայրենասիրու-

թյունը և անձնապաշտությունը, ոգեղենի պաշտամունքն ու դրամատենչությունը:  

«Հայ ժողովրդի ողբերգությունը նրանում է,- գրում է Ասատրյանը, - որ արև է 

երգում, բայց քնամոլ է, իդեալիստ է, բայց դրամատենչ, հայրենասեր է, բայց անձնա-

պաշտ, ուժի պաշտամունք ունի, բայց ոչ հզորության կամք, <...> մշակութային տենչ 

ունի, բայց ոչ քաղաքական կորով, արդարամիտ է, բայց ոչ ճշմարտասեր, ցեղ է, բայց 

գերադասում է ժողովրդի բարոյականը: Զգացմունքների շփոթ է հայ ժողովուրդը, 

շուռ եկած էություն»[1, էջ 54]: 

Անշուշտ, համազգային միասնական կամքը չի կարող դրսևորվել մտախառն-

վածքի նման բևեռացման պայմաններում: Այդ խառնաշփոթը տիրում է նաև պե-

տական մակարդակում, քանի որ քաղաքական միավորումների դիրքորոշումները 

չեն արտահայտում համապետական և համազգային շահերից ելնող երկրի 

զարգացման միտումները: Ասպարեզում գործող քաղաքական ուժերը առավելապես 

մտահոգված են կամ իշխանության վերարտադրման և մերթ ընդ մերթ արտաքին 

ճնշումներին թույլ հակազդելու, կամ լիովին, անվերապահորեն դրանց ենթարկը-

վելու, տնտեսական, իրավական և քաղաքական ոլորտներում մասնակի բարեփո-

խումներ կատարելու գործընթացներով: Մի՞թե պետական մտածելակերպի բացա-

կայության մասին չի վկայում, օրինակ, առաջին հայացքից աննշան թվացող այն 

իրողությունը, որ նույնիսկ պետական այրերի բառապաշարում՝ նախարարներ, 

մարզպետներ ու քաղաքապետեր, պետական կառույցների ղեկավարներ, հազվա-

դեպ կհանդիպեք «Հայաստանի քաղաքացի» արտահայտությանը, փոխարենը 

հաճախ է գործածվում «Հայաստանի բնակչություն կամ ազգաբնակչություն», «հայ 

ժողովուրդ» բառակապակցությունները: Վերջիններս համայնքի, բայց ոչ պետա-

կանորեն կազմակերպված հանրության բնութագրություններ են: Անհրաժեշտ է 

ընդունել, որ ազգային հոգեբանությանը ներհատուկ բարդույթների (ազգային 

արժանապատվությունը վիրավորող հոգևոր ստրկամտություն, թերարժեքության 

զգացում սերմանող «գոյատևման» կենսափիլիսոփայություն, բարոյական հաղթա-

նակներով սնվելու սոցիալ-հոգեբանական դիրքորոշում և այլն) հաղթահամանը 

հնարավոր է հասնել պետական-քաղաքական և սոցիալ-մշակութային արժեքներով 

կենսագործելու պարագայում:  

Այսօր, միջազգային հանրության կողմից Հայոց Ցեղասպանության պաշտոնա-

կան ճանաչման բացակայության պայմաններում, պատմական արդարության 
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զգացումի անբավարարվածությունը հայ մարդու մոտ ստեղծում է հոգեկան 

անպաշտպան վիճակ, որը և շարունակում է բացասաբար ազդել ազգային մտածե-

լակերպի վրա: Քանի որ միայն պետականության զգացում ունեցող քաղաքացին 

կարող է պահանջել և լսելի դարձնել իր ձայնը միջազագային ասպարեզում, ուստի և 

Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը նոր մեկնակետ պետք է լինի հայ 

հասարակական գիտակցության մեջ պետական-քաղաքական մտածելակերպի 

ձևավորման, պետականության զգացումի, պետության և օրենքի «պաշտամունքի» 
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По мнению современных ученых, геноцидом считаются массовые убийства и 

депортации, осуществленные правящими кругами Турции по отношению к армянам. 

Организованное и планомерно осуществленное младотурецкими правителями 

уничтожение 1,5 - 2 млн. армян в течение 1915-23 г. в Западной Армении и других 

частях Османской империи явилось первым геноцидом ХХ века. При этом, многие 

исследователи отмечают, что гонения и депортации начались задолго до 1915 г. [1, 

5,6]. 

До сих пор геноцид является одним из наиболее обсуждаемых вопросов в СМИ 

Республики Армения (каждую неделю в газетах публикуется не менее двух статей, 

так или иначе касающихся этой темы) и среди армян, независимо от того, живут ли 

они в Армении или в других странах. Факт его непризнания со стороны Турции 

обостряет психологические переживания нескольких поколений армян. Очевидно, 

что данная проблема до сих пор оказывает огромное влияние на самосознание армян. 

Предположительно, память о геноциде выступает в роли психологического 

передатчика травмы сквозь поколения, оказывая трансформационное воздействие на 

идентичность армян [3; 7; 8; 10; 11; 12].  

Вместе с тем следует отметить, что эмпирические исследования этой темы ранее 

не проводились, хотя проблема передачи информации через поколения, которая 

оказывает влияние на ее носителей, уже поднималась в мировой науке. Так, 

существуют исследования влияния холокоста на социальную идентичность евреев [2; 
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4], и изучение трансформации идентичности испанцев под влиянием воспоминаний 

о событиях гражданской войны [8]. 

Наличие в истории народа факта подобного насилия, предполагает, что потомки 

вынуждены жить в неопределенной ситуации: с одной стороны, все произошедшее 

было не с ними и виноваты в этом не современники, но, с другой стороны, эти 

ужасающие воспоминания не могут просто «уйти», так как они не проработаны, тем 

более, что обвиняемая сторона не признает факт геноцида. Возможно, подобное 

положение формирует в сознании армян «комплекс жертвы», который влияет на 

развитие неадаптивных компенсаторных механизмов.  

По мнению М. Карагащян (2006), в настоящее время проявления психической 

травмы, оставленной геноцидом, представлено неоднозначно. Так, у молодого 

поколения проявление памяти об этом факте менее заметны, скорее эпизодичны, они 

как бы вытеснены постоянными ежедневными заботами и проблемами. У старшего 

поколения, особенно у пожилых людей, симптомы травмы проявляются более 

отчетливо. Это можно заметить во время семейных бесед, когда они рассказывают о 

прошлом. Часто грусть, печаль и гнев, исходящие из этих воспоминаний, превра-

щаются в возмущение по поводу того, что почти спустя век Турция, США и неко-

торые другие страны мира не признают геноцид как исторический факт и руко-

водствуются политическими и экономическими интересами при обсуждении этой 

проблематики [3].  

Для анализа особенностей проявления исторической памяти современных 

представителей армянского народа о факте геноцида 1915-1923 гг. и взаимосвязи с 

этнической идентичностью было проведено эмпирическое исследование.  

Объектом исследования явились представители армянского этноса, проживающие 

на территории Российской Федерации (г.Москва). 

Предметом исследования явились показатели этнической идентичности армян и 

их взаимосвязь с исторической памятью о геноциде. 

Целью исследования - изучение особенностей этнической идентичности армян в 

условии сохранения ими исторической памяти о геноциде. 

Основными задачами исследования явились: 

1. Теоретический анализ современных подходов в отечественной и зарубежной 

психологии по исследованию исторической памяти и этнической идентичности. 

2. Проведение эмпирического исследования, позволяющего установить взаи-

мосвязь исторической памяти и этнической идентичности современных армян. 

В качестве методов исследования использованы: авторский опросник, госпиталь-

ная шкала тревоги и депрессии HADS [13], статистический анализ данных. 

Авторский опросник включает три основные части: в первой части – восприятие 

своего этноса (типичного армянина), во второй – восприятие другого этноса (типич-

ного турка), в третьей – само-восприятие. Восприятие турок изучается в данном 

исследовании в силу прямого отношения Турции к геноциду армян, кроме того 

результаты пилотажного исследования прошлого года выявили явное негативное 

отношение к Турции тенденцию обвинять в геноциде не только турецкое правите-

льство, но и турецкий народ. 
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Опросник содержит четвертую часть, которая отвечает намерению сбора инфор-

мации о респонденте: пол, возраст, национальность, семейное положение, наличие 

детей.  

Три основные части опросника составлены на основе семантического дифферен-

циала, состоящего из 19 семи балльных шкал (от минус трех до трех): созидательный 

– разрушительный, хитрый – наивный, сложный – примитивный, трусливый – сме-

лый, религиозный – светский, ленивый – трудолюбивый, адаптивный – косный, кон-

сервативный – новаторский, эмоциональный – сдержанный, глупый – умный, 

скромный – вульгарный, неверный – преданный, гордый – стыдливый, пессимистич-

ный – оптимистичный, искренний – лицемерный, завистливый – доброжелательный, 

активный – пассивный, враждебный – дружелюбный, творческий – заурядный.  

В качестве основной гипотезы было выдвинуто предположение о наличии специ-

фической взаимосвязи между исторической памятью и этнической идентичностью, 

особенностями которой являются выраженность этнической идентичности и 

повышенный уровень тревоги и депрессии.  

Базовыми теоретическими положениями в исследовании выступили: 

1. Концепт исторической памяти – память, которая подчеркивает особенности 

социальной группы, отличает ее от всех других, являясь этнодифференцирующим 

признаком. В центре общей системы воспоминаний о геноциде заключены представ-

ления армян о себе, как об особой, отличной от других общности, следовательно, 

память о данном историческом событии играет огромную роль в процессе формиро-

вания идентичности армян. 

Историческую память армян о геноциде в процессе операционализации было 

решено представить как совокупность следующих компонентов: 

 аффективный, который отражается в отношении к проблеме геноцида, к тур-

кам, к Турции и т.д.; 

 когнитивный, который отражается в осведомленности по проблеме геноцида - 

причины, исторические события, источник данной информации и т.п. 

Разделение это можно назвать весьма условным, так как граница между эмоциями 

и знанием в вопросах, касающихся такой сложной проблемы, как геноцид, весьма 

тонкая.  

2. Этническая идентичность рассматривается не только как основа межгрупповых 

отношений в социальной группе единого этноса, но и как определенная призма 

индивидуального восприятия деятельности, истории и культуры сообщества, которое 

человек признает своим. К этнической идентичности чаще всего обращаются, когда 

изучают вопрос о влиянии общественных изменений на самосознание личности, пос-

кольку этот элемент социальной идентичности в наибольшей степени зависит от 

политической обстановки и ситуации в стране в целом. 

Эмпирическими показателями понятия «этническая идентичность» выступили 

следующие компоненты ее структуры:  

 когнитивный компонент (осведомленность), который будет отражен в знаниях 

людей о культуре, традициях, а также в содержании авто- и гетеро- стереотипов; 

 аффективный компонент, который будет выражен в оценке качеств собствен-

ной этнической группы, отношении к членству к ней и оценке ее значимости, а также 
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в соотношении самовосприятия и авто- и гетеро- стереотипов; 

 поведенческий компонент, который отражается в проявлении себя как члена 

определенного этноса. 

Выборку составляли испытуемые в возрасте от 15 до 63 лет, проживающие в 

Москве. Средний возраст респондентов – 34 года. Объем выборки – 297 человек. 

Результаты эмпирического исследования. 

При подсчете t-критерия для зависимых выборок в парном сравнении оценки 

качеств армян и турок было выявлено, что различия по оценкам почти всех шкал 

значимы (р=0,001), при этом по светскости (которая тяготеет к полюсу религиозности) 

и эмоциональности различия невысокие (р=0,03 и р=0,02, соответственно). Нова-

торство (тяготеющее к полюсу консерватизм) и оптимизм в оценке достаточно схожи, 

значимых различий нет.  

При восприятии своей и чужой групп респонденты выделяют сходные стереотип-

ные качества. И армяне, и турки характеризуются как эмоциональные, адаптивные и 

религиозные. При этом армяне оцениваются, как более эмоциональные, консерватив-

ные и адаптивные, но менее религиозные и хитрые. Большее количество шкал в оцен-

ке турок приобрели негативный полюс. Все качества, которые нельзя назвать негатив-

ными, признаваемые за ними (активный, адаптивный, сложный, умный, опти-

мистичный, трудолюбивый, эмоциональный, гордый), оцениваются в среднем ниже, 

чем те же качества в описании армян.  

Более всего противопоставляется при восприятии армян и турок шкала «разруши-

тельный – созидательный». Армянский народ в целом видится, явно, как народ со-

зидатель (6, 05 – средняя оценка), а турецкий, наоборот, как разрушитель (3, 04 – 

средняя оценка по созидательности). Причина такого четкого противопоставления, 

безусловно, – в истории взаимоотношения двух народов в том, что турки имеют непо-

средственное отношение к геноциду армян. Респонденты стремились, во-первых, 

противопоставить себя народу, который они считают повинным в геноциде, а, во-

вторых, объединиться вокруг положительной характеристики своего этноса, которая 

позволяла бы гордиться им. Так, свой этнос начинает восприниматься как народ-

созидатель. Это же причины выдвигает на первый план такие качества, как ум и 

адаптивность, которые позволили армянам выжить и приспособиться к жизни в 

новых условиях.  

При использовании статистического t-критерий Стьюдента для парного сравнения 

характеристик, данных туркам, и оценок, данных респондентами самим себе, нез-на-

чимые различия обнаружились только по шкалам светскости (полюс религиозности) 

и эмоциональности. Все остальные различия значимы (р=0,001). Это говорит о 

практически полном отчуждении респондентами себя от турок, что, впрочем, можно 

было предположить заранее, учитывая отношения между Турцией и Арменией. 

В среднем самих себя респонденты воспринимали как умных, адаптивных и 

эмоциональных (более 6-ти баллов), а также как хитрых, светских и религиозных 

(менее 3-х баллов по обратному полюсу).  

В целом в оценке себя и своего этноса у респондентов прослеживаются схожие 

тенденции, различие наблюдается только по шкале «консервативный-новаторский». 

Армян оценивают как консерваторов, тогда как самих себя, скорее, как новаторов. 
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Анализ парного сравнения (t-критерий Стьюдента) также показывает, что различие в 

оценке этих качеств значимы (p=0,001). Возможно, это происходит потому, что в 

оценке народа респонденты попытались подчеркнуть его древность, культурные тра-

диции и оценили его как консервативный, в то время как положительная современ-

ная оценка себя требует подчеркивания своего умения идти в ногу со временем. 

Также значимые различия показало парное сравнение оценок по следующим ка-

чествам: оптимизм, искренность, доброжелательность, дружелюбие (уровень значи-

мости p=0,001). Свой этнос оценивается в среднем по этим шкалам также с положи-

тельными значениями, но в оценке себя эти качества подчеркиваются выразительнее. 

Возможно, причина этого в том, что сравнивая свою этническую группу, ее 

усредненного представителя и себя, для респондентов было важно подчеркнуть свои 

собственные душевные качества, вписывая себя в положительный образ своего 

народа, но в еще более выгодном свете.  

В целом, можно сказать, что этническая идентичность респондентов позитивная, 

так как своему этносу респонденты приписывают положительные качества и при 

этом те же самые себе. Можно сказать, что оценивая свой этнос достаточно высоко по 

таким шкалам, как «умный», «активный», «адаптивный», «творческий», « трудолюби-

вый» респонденты проявляют эгоморфизм и групповой фаворитизм, одновременно с 

тенденцией к аутгрупповой враждебности по отношению к туркам, оцениваемым 

намного ниже по этим же качествам. Нельзя сказать, что наблюдается явная 

враждебность, но присутствует четкая тенденция к прямому противопоставлению. 

Очевидно, что исторический и политический расклад влияет на восприятие своей и 

чужой этнических групп. 

Далее была проведен анализ полученных данных в зависимости от пола, возраста 

и семейного положения респондентов. 

Выборка была условно разделена на две части по параметру «образование»: люди 

со средним, средним специальным и неоконченным высшим – первая группа; люди с 

оконченным высшим образованием – вторая группа.  

Выборка была также разделена по количеству лет, которые семья респондента 

проживает в России: до 19 (первая группа), от 20 до 40 (вторая группа), более 40 

(третья группа). Разделение было проведено с опорой на понятие поколения (сколько 

поколений семьи прожили в России), так как таблица сопряженности с возрастом 

показала, что группа, которую можно отнести к тем, кто находится на стадии 

адаптации (до 10 лет) – это группа молодежи, приехавшей в Россию в раннем воз-

расте. Следовательно, фактор адаптации не представляет интереса и не следует 

выделять людей, чьи семьи прожили в России менее 10 лет, в отдельную категорию.  

Конкретное числовое выражение показателя выраженности этнической идентич-

ности или исторической памяти не обладает диагностическим смыслом, это лишь 

отображение общих тенденций. Тем не менее, для подсчета и анализа некоторых 

данных представлялось необходимым разделить результаты по показателю выражен-

ности идентичности на результатах частотного анализа на группы: 30% самых низких 

показателей (1-ая группа), 40% средних (2-ая группа) и 30% самых высоких (3-ая 

группа). 
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Применяя статистический критерий Колмогорова-Смирнова, мы проверили дан-

ные на нормальность. Нормальным распределением обладает показатель выражен-

ности идентичности, остальные данные им не обладают. Сразу стоит отметить, что 

при дальнейших подсчетах зачастую используется Т-критерий Стьюдента, даже в 

случае ненормальности распределения. Результаты, полученные данным статисти-

ческим критерием, подтверждались каждый раз непараметрическим критерием 

Манна-Уитни, но для интерпретации и анализа удобнее пользоваться сравнением 

средних (Т-критерий), а не рангов (Манна-Уитни).  

Далее был проведен корреляционный анализ Спирмена выраженностей всех 

основных показателей: аффективного компонента исторической памяти, аффектив-

ного, когнитивного и поведенческого компонентов идентичности, выраженности 

тревоги и депрессии. Следует отметить, что когнитивный компонент исторической 

памяти более сложен для анализа, нежели аффективный, шкальное суммирование не 

дает содержательной информации, анализ этого компонента был проведен отдельно.  

Значимая связь наблюдается между выраженностью тревоги и депрессии и 

аффективным компонентом идентичности (р=0,003, r=0,22; р=0,001, r=0,916 - 

соответственно), когнитивным компонентом идентичности (р=0,038, r=0,15; р=0,023, 

r=0,165), поведенческим компонентом идентичности (р=0,03, r=0,59; р=0,013, r=0,18) и 

выраженностью аффективного содержания исторической памяти (р=0,001, r=0,25; 

р=0,001, r=0,247). Наличие связи между аффективным содержанием исторической 

памяти о геноциде и выраженностью тревоги и депрессии подтверждает гипотезу о 

наличии положительной взаимосвязи между выраженностью аффективного компо-

нента исторической памяти о геноциде и наличным уровнем тревоги и депрессии. 

Действительно, чем более выражены переживания человека по поводу геноцида, тем 

выше его уровень депрессии и тревоги, что еще раз подчеркивает травматический 

характер исторической памяти о геноциде.  

Интересен тот факт, что выраженность этнической идентичности по всем трем 

компонентам взаимосвязана с уровнем тревоги и депрессии. То есть, чем ближе чело-

век к этноцентризму, тем более у него выражена тревога и депрессия. Возможно, это 

обусловлено тем, что данные респонденты живут в стране с другой культурой, для 

них иметь выраженную этническую идентичность – значит меньше ассимилиро-

ваться с окружающей средой, быть отделенным от подавляющего большинства, что не 

может не сопровождаться негативными проявлениями.  

Взаимосвязь компонентов идентичности и выраженности аффективной составляю-

щей исторической памяти оказалась не значима, хотя близка к значимости (р=0,07), то 

есть некоторая тенденция все же есть. Возможно, при увеличении выборки получ-

ились бы более значимые взаимосвязи. Но в данном случае мы можем говорить об 

отвержении гипотезы о существовании взаимосвязи между выраженностью аффек-

тивного компонента исторической памяти о геноциде и выраженностью этнической 

идентичности. 

Наличие близких и дальних родственников среди жертв никак не влияет на 

аффективную составляющую исторической памяти о геноциде (корреляция не значи-

ма) и выраженность тревоги и депрессии. Следовательно, гипотезы о существовании 

положительной взаимосвязи между наличием близких и дальних родственников 
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среди жертв геноцида и уровнем тревоги и депрессии и о существование положите-

льной связи между наличием близких и дальних родственников среди жертв гено-

цида и выраженностью аффективного компонента исторической памяти не нашли 

своего подтверждения. Именно отсутствие взаимосвязи подчеркивает историческую 

составляющую памяти. Сила эмоционального фона по отношению к геноциду никак 

не зависит у людей от того, был ли геноцид личной травмой их семьи, на него влияет 

само переживание своей этнической принадлежности.  

Наличие жертв среди близких и дальних родственников имеет значимую взаи-

мосвязь только с одним из компонентов идентичности – когнитивным (р=0,028; 

r=0,159), следовательно, предположение о существовании взаимосвязи между нали-

чием/отсутствием близких и дальних родственников среди жертв геноцида и выра-

женностью этнической идентичности получает лишь частичное подтверждение. На 

наш взгляд, это объясняется тем, что те семьи, где были жертвы, больше обсуждали 

тему геноцида со своими детьми, которые в ходе семейных рассказов, впитывали 

информацию не только о трагедии, но и о традициях, обычаях своего народа. Это 

привело к тому, что субъективно они оценивают свою осведомленность об армянской 

культуре как высокую.  
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The article analyzes the features of the manifestation of historical memory of modern Armenians regarding to 

the genocide of 1915-1923. On the research results of Armenians, living in the territory of the Russian Federation, 

it is identified the components of Armenians ethnic identity. The results of empirical study allow us to establish 

the relationship of historical memory and ethnic identity of modern Armenians in cognitive, affective and 

behavioral components of its structure. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ АРМЯН В УСЛОВИИ 

СОХРАНЕНИЯ ИМИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ГЕНОЦИДЕ 
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Целью исследования является анализ особенностей проявления исторической 

памяти современных представителей армянского народа относительно факта гено-

цида 1915-1923 гг., а также взаимосвязь с этнической идентичностью. Согласно мно-

гим авторам, память о геноциде выступает в роли психологического передатчика 

травмы сквозь поколения, оказывая трансформационное воздействие на идентичность 

армян [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].  

 Объектом исследования явились представители армянского этноса, проживающие 

на территории Российской Федерации, в г.Москва. 

Предметом исследования были показатели этнической идентичности армян и их 

взаимосвязь с исторической памятью о геноциде, целью исследования – изучение 

особенностей этнической идентичности армян в условии сохранения ими истори-

ческой памяти о геноциде. 

В качестве методов исследования использованы: авторский опросник, госпита-

льная шкала тревоги и депрессии HADS [9], статистический анализ данных. 

Для содержательного анализа когнитивной составляющей исторической памяти о 

геноциде был проведен факторный анализ ответов на вопросы. Максимальное коли-

чество выделяемых факторов – три (покрывают 30,3% полной объясненной диспер-

сии), при этом достаточно размытых.  

В первый фактор, покрывающий 14,1% общей дисперсии, вошли оценки всех 

причин геноцида армян: «армяне мешали туркам жить» (0,449), вина армян (0,592), 

«армяне жили лучше турок» (0,572), «Первая Мировая война» (0,399), «неправильная 
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политика армянских политических партий» (0,662), «предательство армян» (0,654), 

«предательство России» (0,679), «предательство Европы» (0,592), «кровожадная 

природа турок» (0,394), «некоторые внутренние армянские проблемы» (0,745), «распад 

Османской империи» (0,351), «отсутствие жизненного пространства для турок» 

(0,329), «идеология младотурков» (0,403). Этот фактор назван «причины геноцида», и 

это основание для категоризации респондентами проблемы геноцида является 

субъективно самым значимым.  

Во второй фактор, покрывающий 8,3% общей дисперсии, вошли следующие 

компоненты: «обсуждение с бабушками и дедушками» (-0,4), «информация в учебни-

ках» (0,833), «на уроках в школе» (0,8330, «на лекциях в институте» (0,447). Это фактор 

был назван «внешние источники информации». Отрицательная связь с обсуждением 

«с бабушками и дедушками», которое явно воспринимается как «семейный источник 

информации», говорит о том, что информация, полученная вне семьи, противо-

поставляется той, которая полученной внутри нее. 

В третий фактор, покрывающий 7,8% общей дисперсии, вошли следующие компо-

ненты: «знания о геноциде от родственников» (0,239), «осуществлен геноцид турец-

ким правительством или народами Турции» (0,278), «обсуждение с родителями» 

(0,530), «обсуждение с учителями» (-0,331), «обсуждение с друзьями» (-0,282), «воз-

раст, когда узнал о геноциде» (0,236), «научная литература» (-0,306), «СМИ» (0,18), 

«общение с родственниками» (0,707) . Это фактор был назван «внутренние источники 

информации» и является противоположностью второму фактору. Компоненты по-

лярно связаны с показателями таких источников информации, как учителя, друзья и 

научная литература, которые явно являются внешними источниками. То, что СМИ 

как источник информации также попал в этот фактор, можно объяснить тем, что 

знакомство с публикациями газет, журналов, Интернета и т.д. происходит дома. 

Содержание этого фактора также указывает на то, что первое знакомство, что 

естественно, с историей геноцида происходило у респондентов в семье.  

Для оценки взаимосвязи между особенностями когнитивного компонента 

исторической памяти о геноциде и выраженностью этнической идентичности было 

решено, как уже было отмечено выше, разбить показатель выраженности идентич-

ности на три уровня, каждый из которых проанализировать через призму вопросов, 

касающихся когнитивной составляющей исторической памяти о геноциде. Вначале 

был проведен корреляционный анализ выраженности идентичности с факторами, 

выделенными в когнитивном содержании исторической памяти, который не показал 

значимых результатов и было решено посмотреть каждый вопрос, оценивающий 

когнитивное содержание исторической памяти, подробнее.  

Значимые различия показали взаимосвязи уровней идентичности с результатами 

по некоторым вопросам. Между первым и вторым уровнем: более высокая 

субъективная оценка полноты информации о геноциде, полученной в обсуждении с 

учителями (р=0,018), при менее высокой оценке «некоторых проблем внутри армян» в 

качестве причины геноцида (р=0,01). Между первым и третьим уровнями: меньшая 

субъективная оценка значимости уроков в школе как источника информации о 

геноциде (р=0,002), «неправильной политики армянских политических партий» 

(р=0,003), «предательства Европы» (р=0,026), «кровожадной природы турок» (р=0,01) 
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как причин геноцида, при этом «распад Османской империи» (р=0,029) оценен как 

более значимая причина. Между вторым и третьим уровнем идентичности 

следующие различия: меньшая субъективная оценка полноты таких источников 

информации о геноциде, как школьные учебники (р=0,026), уроки в школе (р=0,03), 

лекции в институте (р=0,037) на фоне более высокой оценки «распада Османской 

империи» (р=0,002) как причины геноцида. В целом, наблюдалась следующая 

тенденция: чем больше выражена идентичность, тем больше внимания респондент 

уделяет различным источникам информации о геноциде, при этом взгляд на при-

чины геноцида более эмоционально окрашен (предательства, кровожадная природа 

турок и т.д.). Безусловно, ощущение большей связи со своим этносом порождает 

большее внимание к трагедии народа, ведущее к «аффектизации» даже когнитивных 

компонентов. Это подтверждает нашу гипотезу о существовании взаимосвязи между 

особенностями когнитивного компонента исторической памяти о геноциде и 

выраженностью этнической идентичности. Действительно, можно заключить, что 

выраженность этнической идентичности влияет на анализ респондентом источников 

информации о геноциде и причин его совершения.  

Для исследования взаимосвязи между особенностями когнитивного компонента 

исторической памяти о геноциде армян и уровнем тревоги и депрессии был проведен 

корреляционный анализ Пирсона,что выявило следующее:  

1) корреляции шкал тревоги и депрессии статистически значимы со всеми выде-

ленными факторами когнитивного содержания исторической памяти о геноциде;  

2) тревога и депрессия коррелируют с оценкой значимости таких причин гено-

цида, как «армяне жили лучше турок» (r=0,151, р=0,038; r=0, 179, р=0,014), «предате-

льство России» (r=0,144, р=0,048; r=0,152, р=0,036), «кровожадная природа турок» 

(r=0,276, р=0,001; r=0,259, р=0,001), «отсутствие жизненного пространства для турок» 

(r=0,158, р=0,030; r=0,179, р=0,014). Интересно, что именно такое видение причин 

связано с негативным эмоциональным фоном человека, по-видимому, именно такие 

причины оцениваются респондентами как наиболее ужасные, невыносимые для 

осознания;  

3) есть значимые корреляции выраженности тревоги, депрессии и оценкой пол-

ноты информации о геноциде, представленной в различных источниках: «в школьных 

учебниках» (r=0,198, р=0,018; r=0,263, р=0,001), «на уроках в школе» (r=0,198, р=0,006; 

r=0,263, р=0,001), «на лекциях в институте» (r=0,205, р=0,005; r=0,217, р=0,003), в СМИ 

(r=0,101, р=0,02; r=0,313, р=0,001).  

В целом, можно сказать, что чем выше субъективная оценка полноты информации 

о геноциде в разных источниках, тем выше уровень тревоги и депрессии. Высокая 

субъективная оценка полноты изложенной информации, скорее всего, говорит о том, 

что человек хорошо знаком с информацией, которую можно получить из данного ис-

точника, и уделял много времени ее изучению, а пристальное знакомство с возмож-

ной информацией о геноциде (фактами убийств, гонений и т.д.) не может не влиять 

на эмоциональный фон человека. Интересно, что субъективная полнота информации, 

полученной во время общения с родственниками и друзьями, сильнее всего корре-

лирует с выраженностью тревоги (r=0,220, р=0,002; r=0,269, р=0,001) и депрессии 

(r=0,313, р=0,001; r=0,362, р=0,001). То есть близость душевная с источником информа-
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ции, скорее всего, увеличивает уровень тревоги и депрессии, что понятно, так как ин-

формация, полученная из этих источников, более аффективно окрашена, а, следова-

тельно, больше влияет на психологическое состояние человека. Стоит отметить, что 

уровень депрессии отрицательно коррелирует с субъективной оценкой полноты 

информации о геноциде, представленной в научной литературе (r=-0,193, р=0,008). 

Это объясняется тем, что знакомство с проблемой через литературу, отличающуюся 

эмоциональной отстраненностью, позволяет человеку историоризировать для себя 

событие, и, как следствие, отстраниться от него, что снижает негативный эмоциона-

льный фон.  

Для изучения взаимосвязи между особенностями когнитивного компонента 

исторической памяти о геноциде и наличием близких и дальних родственников сре-

ди жертв геноцида был проведен корреляционный анализ Пирсона, который показал 

только одну значимую корреляцию: между наличием близких и дальних родственни-

ков среди жертв геноцида и объяснением геноцида через причину «армяне мешали 

туркам жить» (r=0,3; р=0,001). Это можно объяснить механизмом психологическая 

защиты у людей, которые получили более сильную травму (реальные жертвы среди 

членов семьи), они берут вину как бы на себя, делая свою жертву менее бессмыслен-

ной. Корреляция с выделенными факторами по особенностям когнитивного компо-

нента исторической памяти о геноциде значима только с первым фактором, который 

также отображает «причины геноцида» (r= 1,48; р=0,43). Можно заключить, что гипо-

теза нашла свое подтверждение лишь в малой степени и подлежит дальнейшей про-

верке на большей выборке.  

Для исследования взаимосвязи между тем, с кем обсуждается в большей степени 

тема геноцида, и выраженностью этнической идентичности, а также взаимосвязи 

между тем, с кем обсуждается в большей степени тема геноцида, и уровнем тревоги и 

депрессии был проведен корреляционный анализ Пирсона, который не выявил 

значимых различий. Стоит отметить, что подобный результат неожидан с учетом 

анализа взаимосвязи субъективной оценки полноты источников информации о 

геноциде и уровнем тревоги и депрессии. Данные противоречат также концепции 

Хальбвакса, согласно которой содержание исторической памяти зависит о того, с кем 

обсуждается ее проблематика.  

Проверка влияния пола на значение выраженности идентичности, компонентов 

исторической памяти, а также тревоги и депрессии с использованием и Т-критерия и 

критерия Манна-Уитни показала, что пол не играет роли в формировании этих пока-

зателей, что подтверждает гипотезу об отсутствии вклада в формирование иден-

тичности и исторической памяти о геноциде такого показателя, как пол. Это не 

представляется удивительным, так как такой фактор, как пол, имеет значение, когда 

речь идет о каких-то психологических ролях, чертах характера и т.д., но он не должен 

быть разделяющим в таких параметрах, как переживаемая боль, отношения к тра-

гичным для народа событиям. Проблематика геноцида затрагивает общечеловеческие 

ценности, они не должны иметь значимых различий в зависимости от пола. Что 

касается выраженности идентичности, то если предположить, что историческая 

память о геноциде является составляющей, формирующей армянскую идентичность, 

то и в ее выраженности пол не должен играть роли.  
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В силу того, что при составлении методики не использовалась экспертная оценка 

соотнесения вопросов с различными компонентами исторической памяти и, как уже 

упоминалось выше, это авторское разделение, зыбкость границы которого очевидна 

(иногда трудно разделить влияние эмоций и знаний, как и в компонентах идентич-

ности), то представляется интересным посмотреть результаты некоторых вопросов 

отдельно от классификации, в зависимости от распределения респондентов по 

уровню образования.  

Нами было рассмотрено, какое влияние оказывает уровень образования человека в 

качестве фактора, формирующего его способность размышлять и рефлексировать, на 

то, как он анализирует источники, в которых можно получить доступ к информации о 

геноциде. Проверка статистическим критерием Манна-Уитни показала, что значимые 

различия наблюдаются в том, как люди видят, насколько полная информация о гено-

циде представлена в таких источниках, как школьные учебники (р=0,005), на уроках в 

школе (р=0,007) и на лекциях в институте (р=0,41). Люди с высшим образованием 

оценивают эти источники как более полные. При этом в образе того, как много 

транслируемой информации должно быть посвящено проблеме геноцида, значимых 

различий нет. Возможно, это говорит о том, что люди, получившие высшее образова-

ние, больше внимания уделяли урокам в школе и учебникам, соответственно, изло-

женную информацию рассматривают как более полную.  

Различия показателей выраженности идентичности и особенностей исторической 

памяти по количеству лет, которые семья респондента прожила в России с использо-

ванием непараметрического критерия Крускала-Уоллеса, показало, что при сравне-

нии первой (до 19 лет в России) и второй (0т 20 до 40 лет) групп, значимых различий 

нет.  

При сравнении первой (до 19 лет в России) и третьей групп (более 40 лет в России) 

следующие различия значимы: в выраженности аффективного (р=0,021) и когнитив-

ного (р=0,001) компонентов идентичности. Чем дольше семья проживает в России, 

тем меньше они выражены. В случае поведенческого компонента различия не значи-

мы, но близки к этому (р=0,07). Действительно, семьи, прожившие в России большее 

количество лет, должны были больше ассимилироваться и раствориться в культуре 

страны, в которой они живут, поэтому неудивительно, что выраженность идентич-

ности падает с годами, проведенными в России. Интересно, что на силу исторической 

памяти не влияет (значимых различий нет) фактор длительности проживания в 

другой стране. Здесь, по всей видимости, картина та же, что и с фактором пола: речь 

идет об общечеловеческих ценностях, поэтому время проживания в другой стране не 

должно иметь большого значения. 

Сравнение второй и третьей групп показало значимые различия в выраженности 

когнитивного компонента идентичности (р=0,001). Не стоит забывать, что когнитив-

ный компонент в данном случае субъективен по своему содержанию, так как де-

монстрирует, как респонденты оценивают свою осведомленность в особенностях 

культуры своего этноса. Это говорит о том, что респонденты 2-й группы не столько 

осведомлены о традициях и обычаях своего народа, сколько им важно демонстри-

ровать свое отличие. 
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Анализ взаимосвязей по вопросам, касающихся источников информации о гено-

циде с распределением респондентов по возрасту с использованием критерия Круска-

ла-Уоллеса демонстрирует достаточно ожидаемые различия: чем моложе человек, тем 

больше ему кажется, что в учебника (р=0,001), на уроках в школе (р=0,001) и СМИ 

(р=0,002) полнее освещена проблема геноцида. Молодые респонденты в большей 

степени, чем люди старшего возраста, полагают, что в Интернете должно быть больше 

информации о проблеме геноцида. Это показывает очевидную близость более 

молодых поколений к современным способам трансляции информации. В целом 

наблюдается тенденция молодого поколения оценивать информацию о геноциде в 

разных источниках информации, как более полную. Следует заметить, что с разви-

тием современных способов передачи информации, общественный интерес к проб-

леме геноцида вырос, она может обсуждаться не только с узким кругом семьи и 

знакомых, но в больших информационных пространствах.  

Итак, можно заключить, что вклад в формирование идентичности и исторической 

памяти о геноциде таких показателей, как образование и возраст человека, отно-

сящего себя к армянскому этносу, и времени, которое его семья проживает в России, 

значим. Люди, чьи семьи прожили в России свыше 40 лет, уже достаточно сильно 

ассимилировались, аффективный и когнитивный компоненты идентичности у них 

намного меньше выражены, и это лишь частично влияет на их историческую память о 

геноциде.  

При рассмотрении выраженности идентичности в зависимости от возраста 

респондентов и семейного положения определено: из 190 респондентов 86 – женаты 

(или замужем) и 104 – холосты. Из группы женатых у 71 человека супруг его (ее) 

национальности, у 15 – другой национальности (12 из них в возрасте до 24 лет). Из 

104 неженатых/незамужних респондентов только 27 (все из них люди в возрасте до 24 

лет) заявили, что не хотели бы вступать в брак с людьми своей национальности. 

Наблюдается некоторая тенденция к снижению этноценризма в отношении брака. 

Респонденты в возрасте до 24 лет большую часть жизни прожили в России, поэтому 

вполне естественна их лояльность в отношении браков с представителями других 

национальностей и постепенное ослабление аффективного компонента идентич-

ности. Эта тенденция видна и при анализе влияния количества прожитых семьей лет 

в России.  

При сравнении ответов на вопросы разных возрастных групп, выявляются 

некоторые различия между первой и второй возрастными группами: первая группа 

говорит меньше на армянском языке дома (р=0,001) и, соответственно, больше на 

русском (р=0,001), хуже понимает, говорит и пишет на армянском (0,001), но оцени-

вает выше качество письма на русском (р=0,008), выше оценивает свое согласие с 

утверждением «я ощущаю себя частью российской культуры» (р=0,035), ниже оцени-

вает свою осведомленность об армянских традициях (р=0,04) и следование им 

(р=0,001). Это говорит о том, что выраженность идентичности ниже, а уровень асси-

миляции выше у первой возрастной группы, что понятно, так как представляющим ее 

респондентам менее 24 лет, они либо родились в России, либо переехали в раннем 

возрасте. Интересны различия в содержании исторической памяти у первой и второй 

возрастных групп: первая группа оценивает ниже уровень испытываемой скорби 
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(р=0,01) и гнева (р=0,001), но выше уровень подавленности (р=0,02), что говорит о том, 

что у молодого поколения эмоциональный фон приобретает другой оттенок. 

При сравнении первой и третьей возрастных групп также наблюдаются некоторые 

различия. У первой группы также снижена оценка когнитивного компонента иден-

тичности: респонденты меньше говорят на армянском языке с друзьями (р=0,001) и, 

соответственно, больше на русском (р=0,002); уровень оценки чтения и письма на 

армянском языке ниже (р=0,001; р=0,001), при более высокой оценке качества 

понимания, письма и разговора на русском (р=0,032; 0,018; р=0,032). Данные 

результаты представляются вполне ожидаемыми, как и в случае с различиями между 

первой и второй возрастными группами. Выявлены различия в аффективном 

компоненте: утверждению «я счастлив быть армянином» респонденты первой воз-

растной группы давали более высокие баллы (р=0,01), что представляет интерес на 

фоне общей картины того, что чем моложе человек, тем менее выражена иден-

тичность. Уже отмечалось, что в целом можно заметить общую тенденцию к этно-

центризму респондентов. Поэтому молодые люди, чья идентичность сформировалась 

относительно недавно, могут больше отмечать для себя и окружающих радость 

принадлежности к своему этносу. 

Интересно, что респонденты первой возрастной группы ставили более высокие 

баллы утверждениям о том, что основаниями для объединения армян в один народ 

служат: территория (р=0,02), церковь (р=0,043), государство (р=0,021). Возможно, что 

это ощущение отдаленности от этноса, от страны своей культуры рождает мнение, 

что основание для объединения народа в нечто единое должно быть более реальным, 

чем просто самоопределение его представителей.  

Стоит заметить, что накал эмоционального фона содержания исторической памяти 

у первой возрастной группы выше, чем у третьей. Они испытывают в среднем 

большее желание помочь потомкам семей пострадавших (р=0,002), большее желание 

отомстить за геноцид (р=0,023), испытывают большую ненависть к туркам в 

настоящее время (р=0,014), мысль о примирении вызывает более сильное возмущение 

(р=0,005) и злобу (р=0,01) и даже причины геноцида для них более аффективно 

окрашены («армяне жили лучше турок» более яркая причина, при р=0,012; «идеология 

младотурков» и «предательство Европы» оцениваются ниже, при р=0,005 и р=0,041). 

Более яркий эмоциональный фон исторической памяти о геноциде наблюдается у 2-й 

возрастной группы и при сравнении с третьей. И это несмотря на то, что у второй 

группы был выявлен более низкий уровень выраженности когнитивного компонента 

идентичности. Респонденты второй возрастной группы демонстрируют более 

высокую оценку таких эмоций по отношению к геноциду, как ощущение унижен-

ности (р=0,035), желание отомстить (р=0,007), скорбь (р=0,003), гнев (р=0,001), подав-

ленность (р=0,023), грусть (р=0,028), ненависть к туркам (р=0,027) и злоба при мысли, 

что армяне могут простить турок за геноцид (р=0,010). 

Проблема геноцида получает сейчас большое информационное освещение. Это 

приводит к тому, что молодое поколение, которому интересны события в мире, по-

стоянно «в теме» геноцида, что обостряет эмоциональное содержание исторической 

памяти, а, как уже упоминалось выше, это ведет к обострению тревожных пере-

живаний. Следовательно, это еще раз подчеркивает важность проработки проблемы 
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геноцида для решения наслаивающихся психологических проблем не только со 

старшим поколением, но и с молодым. 

Анализ ответов на вопросы с учетом количества поколений, которые семья рес-

пондента прожила в России, показывает различия на уровне статистической зна-

чимости в ответах на те же вопросы, что и при учете возраста респондентов. Тенден-

ция при этом немного другая, но хорошо согласующаяся с общей картиной: чем 

меньше поколений семья человека прожила в России, тем выше выраженность его 

идентичности и выше выраженность аффективного компонента исторической памяти 

о геноциде. 

Чтобы еще раз проанализировать вклад таких показателей, как пол, возраст, обра-

зование и поколения, которые семья прожила в России, в формирование идентич-

ности, был проведен регрессионный анализ с принудительным включением. Его 

результаты говорят о том, что на формирование идентичности оказывают влияние 

такие факторы, как возраст (р=0,001), количество лет, которые семья прожила в 

России (р=0,001), и не оказывают пол (р=0,607) и образование (р=0,053). Влияние 

фактора образования находится близко к статистической значимости и, возможно, это 

говорит о том, что стоит проверить влияние образования в следующих исследованиях 

более внимательно и при большей выборке.  

Итак, можно сказать, что в формирование и выраженность идентичности пол не 

вносит свой вклад, но вносит возраст человека, при этом количество лет, проведенных 

семьей в России, также влияет на выраженность идентичности (чем больше лет, тем 

менее она выражена), то есть количество лет, проведенное в России семьей респон-

дента, усиливают влияние фактора возраста. Хотя были выявлены некоторые тенден-

ции, которые отражают влияние вышеперечисленных факторов на особенности 

исторической памяти, это влияние прослеживается лишь в отдельных аспектах, а не в 

целом. Можно заключить, что гипотеза об отсутствие вклада в формирование иден-

тичности и исторической памяти о геноциде такого показателя, как пол получила 

свое подтверждение, в то время как гипотеза о вкладе в формирование идентичности 

и исторической памяти о геноциде таких показателей, как образование и возраст 

человека, относящего себя к армянскому этносу, и того времени, которое его семья 

проживает в России, получила подтверждение лишь частично.  

Следует отметить, что гипотеза исследования о наличии специфической взаи-

мосвязи между исторической памятью и этнической идентичностью, особенностями 

которой являются: выраженность этнической идентичности и повышенный уровень 

тревоги и депрессии получила подтверждение.  

Таким образом, в качестве выводов эмпирического исследования можно отметить 

следующее: 

1. Анализ идентичности респондентов, относящих себя к армянскому этносу, 

показал высокий уровень этноцентризма, негативного отношения к туркам (как 

народу, имеющему прямое отношение к геноциду армян) и позитивную этническую 

идентичность.  

2. Подтверждена взаимосвязь когнитивного компонента исторической памяти о 

геноциде и выраженностью этнической идентичности армян. Вместе с тем, взаи-

мосвязь выраженности аффективного компонента исторической памяти о геноциде с 
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выраженностью этнической идентичности не показала статистической значимости.  

3. Установлена положительная взаимосвязь между наличием/отсутствием близ-

ких и дальних родственников среди жертв геноцида и выраженностью этнической 

идентичности, аффективного компонента и когнитивного компонентов исторической 

памяти и низкий уровень взаимосвязи с уровнем тревоги и депрессии. Показатели 

когнитивного и аффективного компонента исторической памяти о геноциде армян 

показали положительную взаимосвязь с уровнем тревоги и депрессии. 

4. На формирование этнической идентичности и исторической памяти о 

геноциде оказывают значимое влияние образование и возраст человека, относящего 

себя к армянскому этносу, и того времени, которое его семья проживает в России. 
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THE CHARACTERISTICS OF ARMENIAN’S ETHNIC IDENTITY IN THE CONDITION OF MAINTAINING 

HISTORICAL MEMORY OF GENOCIDE 

 

Key words: Armenian Genocide, historical memory, ethnical identity. 

 

The article describes the analysis of the characteristics of manifestations of the historical memory of modern 

Armenians and investigated the relationship of the genocide of 1915-1923 with ethnic identity. The results 

showed a high level of ethnocentrism in the subjects; the relationship of the cognitive component of the historical 

memory about Genocide with the intensity of ethnic identity of Armenians. It is established a positive correlation 

between the level of anxiety and depression to cognitive and affective components of the historical memory of the 

Armenian Genocide. It is showed the role of education, age, and length of stay in Russia in the formation of ethnic 

identity and historical memory. 
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АРМЕНИЯ И ЕЕ СУПОСТАТ 
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Наиболее близкая национальная идентичность армян связана с христианством. 

Сам язык указывает нам на это: на протяжении веков ни одно словосочетание так 

легко не ассоциировалось с армянами, как «армянин-христианин» («հայ-քրիստոն-

յա»); христианство, по словам историка V века Егише, для Армении цвет кожи. При 

этом, сюда не добавлялось «халкидонит», «монофизит» или «церковь», потому что 

первая ассоциация (согласно психологии, она наиболее релевантная) связана с 

внутренним переживанием души, а не с богословскими спорами, церковными ритуа-

лами, соборными постановлениями, которые по отдельности и вместе закрывают 

доступ во внутреннее души. Одеть это внутреннее в одеяния церемониала или 

догматики сродни насаждению порхающей бабочки на булавку, и или ты сохраняешь 

внутренний импульс живым, продвигаясь индивидуальными путями, или, 

погрузившись в атрибутику внешнего христианства и суррогатную религиозность, 

умерщвляешь его.  

 Давний призыв Константинопольского патриарха армянского происхождения 

Фотия к армянам звучал так: «Только Единая, Святая, Соборная и Апостольская 

Церковь» (из письма византийского патриарха Фотия к царю Ашоту). Под единством 

Фотий подразумевал дружное покорение постановлениям вселенского собора 451 г. в 

Халкидоне. Сегодня под «единством» следует подразумевать нечто совершенно 

другое, поскольку само понятие «единство» претерпело ряд изменений. Душа 

современного человека уже отошла от внешнего конфессионального единства, но еще 

не приобрела индивидуальное переживание Христа, через которое должно прийти 

уже к подлинному и незыблемому единству. Между этим «уже не единство в старом 

духе» и «еще не единство в новом духе» сегодня христианство приобретает свои 

формы. Но еще при жизни Фотия это «единство» приобрело другой смысл, и прежде 

всего для самого Фотия, за что Константинопольский собор 869 года, постановления 

которого не признают ни православные, ни армяне, предал анафеме его самого.  

Хотя с позиций современного мышления нелегко понять основной нерв 

тогдашних богословских споров, тем ни менее попытаемся вникнуть в некоторые 

импульсы, которые двигали персонажами этого исторического собора. Итак, имело 
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место десять заседаний (от октября до февраля), в которых разве что черт ногу не 

сломал. Долго и нудно разбиралось: как посмел Фотий в обход католичеству через 

Константина (в последующем Кирилл) и Мефодия распространить свое влияние на 

Болгарию; кто из епископов ведет дружбу с Фотием, осмелившимся указать католи-

ческой церкви на поклонение золотому тельцу; кто из священников был посвящен 

Фотием, кто Игнатием; служили ли они литургию вместе с папой или не служили; 

принимали ли участие в издевательских над церковью игрищах; одеты ли были в 

священнические одежды или нет и пр. Многоречивость соответствовала сентенции 

дзен-буддизма: «Чем больше мы об этом говорим, тем меньше это понимаем». Тем не 

менее, сторонники Фотия: не теряя нити рассуждений, яростно защищались. Один из 

них, Евсхимон, митрополит Кесарии Каппадокийской, попросил у императора 

позволения защищаться беспрепятственно, без перерывов и помех, очевидно для того, 

чтобы тяжелые и запутанные языковые хитросплетения не затуманивали бы ум и не 

поглотили сознание. «Я с Божьей помощью докажу, - заявил он, - что все документы и 

речи, здесь произнесенные, составляют пустяки («Chartashaset disputation»). Вскоре 

оказалось, однако, что фотиан вызвали на собор не спорить или защищаться, а 

довольствоваться слушанием писем папы Николая I, и более того, что игнатианские 

епископы не проводили настоящего расследования, а опирались на провокаторов и 

доносчиков. 

На одно из заседаний был приглашен сам Фотий, который из-за отказа был 

приведен насильно. «Когда Фотий вошел в собрание собора, легаты спросили 

императорских сановников: «Кто это стоит здесь на последнем месте?» 

- Это Фотий, - был ответ. 

- Так это Фотий, - воскликнули легаты, в первый раз видевшие это лицо, - тот 

Фотий, который дольше семи лет причинял столько страданий Римской Церкви, 

который глубоко взволновал Церковь Константинопольскую и сделал столько 

беспокойства прочим восточным Церквам? 

- Он самый, - отвечали сановники. 

 После этого легаты предложили Фотию целый ряд вопросов: принимает ли он 

правила святых отцов, предписания римских пап, признает ли определения папы 

Николая, желает ли принять то, что постановил преемник Николая - Адриан? Фотий 

молчал. Тогда легаты сказали: «А мы слышали, что он человек очень красноречивый. 

Впрочем, с другой стороны, мы знаем, что он законопреступник и «прелюбодей» (т. е. 

человек, занявший епископскую кафедру при жизни епископа, которому она 

принадлежала). Так пусть он говорит и защищается». «Бог слышит мой голос, если я и 

молчу» – ответил Фотий. «Твое молчание не спасет тебя от осуждения», - заметили 

легаты. «Но также и Иисус, - сказал Фотий, - молчанием не избегнул осуждения» (1).  

Вот так поворот! Фотий, стоявший у истоков защиты догматики, обличивший 

армянскую церковь за несогласие с Халкидонским собором молчит, предпочитая 

говорить с Христом внутри себя, т.е. сложив со своей души одеяние внешне цер-

                                                            
 «Eсли кто дерзает бесславить Халкидонский Собор и следующие за ним Соборы, пятый, шестой и седь-

мой,… то таковой проклинает себя» (из письма Патриарха Фотия к Захарии – католикосу Великой Арме-

нии). 
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ковного христианства и обратившись к центру собственной души. Нет сомнений, что 

под влиянием тяжелой муки публичного обличения, христианство в душе Фотия пре-

терпевает метаморфозу: от христианства как носителя церковно-институциональной 

системы к христианству как носителю самого Христа.  

Прозванный «другим» 8-ой Константинопольский собор Собор 869 года был 

примечателен не только злобой дня – низложением византийского Патриарха Фотия 

и провозглашением неподсудности Папы вселенскому собору. Под шумок обличений 

фотиевых епископов, сбивчивых выступлений сановников, легатов и патриархов, 

собор провел небывалую авантюру. По распоряжению папы Николая I и при 

попустительстве императора Людвига II епископы-католики ввели догму о том, что 

человек состоит не из духа, души и тела, а только из тела и души, объявив еретичес-

ким учение о «трихотомии». Дух, как непознаваемая человеческими органами чувств 

субстанция, была оставлена в сфере исключительно «божественного» и пронесена 

мимо человека, чтобы он даже не подозревал о его существовании в себе самом. 

Исключив из сознания и, следовательно, познания человека дух, католичество 

ввергло это познание в хаос, а дальнейшие исторические события можно классифи-

цировать как последовавший за собором отвратительный послед.  

Через немногим более трех сотен лет после собора в Константинополе папа Луций 

III и император Фридрих I Барбаросса установят строгий порядок розыска еписко-

пами еретиков. Пройдет еще столько же, и 220-ый папа римский Павел III, используя 

опыт испанской инквизиции, учредит Священную Римскую Вселенскую Инквизи-

цию, а также утвердит иезуитский орден. Пройдут еще три-четыре столетия, и расс-

ледования и сыск с аналогичными методами, психологией и мировоззрением уже 

подхватят в России учредители ВЧК (1917 год), а потом и КГБ (1954 год), тяжесть 

которого мы латентно, но ощутимо несем по сегодня. Во всех этих событиях можно 

заметить одинаковый почерк. Достаточно сравнить тайные инструкции ЧК и КГБ о 

допросах и «Руководство для инквизиторов о допросе с пристрастием» от 1323 года, 

чтобы понять схожесть почерка темных сил во всех подробностях и в главном: 

контроль за мыслью и духом в мысли, в точном соответствии с романом Дж. Оруэлла 

«1984», где государство устанавливает тщательный контроль за мыслями, чтобы 

исключить даже «мыслепреступление» - малейший намек на расхождение индивида с 

политикой правительства (или церкви), паразитирующего на послушной серости. 

С момента провозглашения принципа трихотомии ересью мысль постепенно 

теряет свою первородность - заложенный в ней дух, вследствие чего бездуховная 

мысль проскальзывает в науку, в которой начинает безраздельно царствовать материа-

лизм. Больнее всего он отразился на науке о душе - тысячелетием позже возникшая 

психология, за невозможностью обратиться в своих изысканиях к духу, упразднила 

также душу, и на заре своего становления выдвинула лозунг: «Психология без души». 

Даже сейчас, когда развиваются обратившиеся к духу направления – трансперсона-

льная, христианская, пасторальная и православная психология и психотерапия, тень 

от первоначальных исследований души, проводимых исключительно на территории 

тела и поведения, вводит науку психологии в глубокий методологический кризис. С 

другой стороны, пропитанная материализмом эволюционная теория, могущая 

возникнуть только при условии бездействия духа в сознании, проскользнула в 
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социально-экономическую жизнь, установив в ней незыблемый закон конкуренции 

(conquer – побеждать, покорять, подавлять), подмявший под себя все некоммерческое 

в межличностных отношениях.  

Так удар по христианству в Константинополе, пройдя через ужасы европейских 

пожарищ, отголоском донесся до наших дней. Если дух в человеке не осознаваем, то 

человек не сможет счесть своих потерь, и, в первую очередь, потерю в собственной 

душе побуждения к индивидуальному мышлению, вследствие которого можно 

принимать ответственность за все внутри и вне себя. Стратегия упразднения духа 

проста: сначала упраздняется способность личностного понимания себя и жизни 

через дух, потом – сама личность и сама жизнь. Правда, взамен этого человек 

лишается трудностей выбора между добром и злом и освобождается от сложнейших 

исканий того, что невозможно увидеть глазами и пощупать руками. Не подозревая в 

себе дух, человек все менее осознает в себе Бога, которого ищет и не находит в 

небесных высях. Потому что, не обратившись к «небу» внутри себя, т.е. высшей своей 

сущности, он вынужден постоянно иметь дело со своим нисшим «я». По слову Ангела 

Силезского, «тем будешь вечно ты, к чему ты обратишься; ты с Богом будешь Бог, с 

змием змий явишься» [2].  

 

2 

  

Парадоксально складываются судьбы христианства: самый антихристианский 

собор состоялся в самом святом христианском соборе того времени – св. Софии (Ая-

София). Примечательные размышления об Ая-Софии принадлежат Д.Мережковкому: 

«Когда входишь внутрь храма и видишь его весь сразу (в этом его особенность, что 

видишь его сразу, с первого взора весь), душе делается понятным его величие: душа 

хочет крыльев. Ничего, кроме светлого, безмерно огромного, небу подобного, свода. 

Чувствуешь, что здание построено для этого свода. Все для него, все от него, все в 

нем. Он покрывает, соединяет, согласует, просветляет все. Никогда на земле не было 

более совершенного образа вечности, и почти невозможно поверить, что это создание 

рук человеческих». Далее поразительная догадка о тайном смысле судьбы самого 

собора: «В самом деле, возможно ли, что это лишь случайность? Храм Софии, 

Божественной Мудрости, воплощение, созданное человеческими руками на земле, 

постижение людьми этой Мудрости пал, отнят у создавших и постигнувших, отдан во 

власть пришедшему с Востока чуждому племени, людям, не знающим и не могущим 

узнать? Они остались, какими пришли, со своим неподвижным, бессыновным, 

бездейственным Отцом. Потому что ведь и к Отцу, как к Отцу, можно прийти только 

через Сына. Религия мусульманская - религия косности, недвижности. И поскольку 

она соприкасается с жизнью, — она ее задерживает. Религия чистого, каменного 

созерцания. Обращаясь к действию, к культуре, к знанию, к какому-либо движению, 

магометанин тем самым отвертывается от магометанства, выходит из религии. Эта 

религия жизни без жизни». А все потому, что «Византия, построив храм Троице, 

забыла Троицу. Не умом. Одним умом, теоретически, схоластично, буквенно она ее 

помнила. Жизнью забыла, в биении крови забыла, остановившись в Христе, не 

проходя вечно через, сквозь него, к Отцу и Духу, … поэтому «религия христианства 
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— сделалась такой же косной и бессильной, одиноко созерцательной, без-

действенной, как ныне еврейская и магометанская» [3, стр. 79 – 90].  

Но если религия, обеспечивающая внешние отправления веры, способна сделаться 

косной, то «святая святых» души человека коснеть не может по определению, ибо, 

если честно мыслить, то уже в самом мышлении действуют силы, ищущие и находя-

щие спиритуальное в психическом, возвращающие духу право на жизнь в душе. 

Косность, бездействие и «одиноко созерцательная» лень возникает на путях бездум-

ного, неличного и трусливого христианства. Поэтому говорит Ангел Силезский:  

«Во Вифлиеме Бог хотя стократ родится, 

А не в твоей душе; твой дух не просветится. 

Хоть крест Спасителев на высоте стоит:  

Но не в тебе сей крест; он блага не дарит» [4].  

Дух, свободно опознанный и принятый в собственное сердце, - так первоначально 

приняли христианство армяне (как и греки, копты и сирийские христиане). Именно 

это подвигло святителя Афанасия Великого (около 318 года) свидетельствовать о 

явленном триумфе Христа, которому покорился народ недоступной области, какой 

является Армения. Дальнейшее тяжелейшее противостояние насильственной ислами-

зации казалось бы должно было бы углубить выбранный путь не только внешне, но и 

внутренне, т.е. привести к работе внутри себя, вошедшей в «биение крови», подвиг-

нуть к поиску ответов на такие вопросы как: каким образом мои мысли соотносятся с 

мировым разумом, мои чувства с любовью, желания с божественной волей, поступки 

с мировым космическим порядком и т.д. Но не тут-то было. Вечный страх за 

существование выхолостил эти запросы из психологии, а то, что должно было вести к 

индивидуальному познанию Христа, а от него - к установлению социального хрис-

тианства, потонуло в материальном накопительстве и обособленном интересе.  

Прежде, чем сформировать социальное христианство, необходимо было укрепи-

ться в личном христианстве, но ввиду геополитических условий армяне были отбро-

шены с первоначального пути личного, индивидуального христианства, венцом кото-

рого на все века остается Г. Нарекаци, в индивидуализм. Иначе говоря, они укрепи-

лись в своем «Я» больше, чем это допустимо при условии следования духу хрис-

тианства. Подобно тому, как еда действует оздоровляюще до тех пор, пока не 

превышен порог насыщения, после чего «ядеть» означает принимать яд, пре-

вышающее порог индивидуальное начало превращается в индивидуализм, за-

темняющий несомый христианством cвет («Я есмь Свет Миру») и накидывающий на 

внешнюю активность и мировоззрение человека покрывало, закрывающее понимание 

его последствий для сколько-либо обозримого будущего.  

Сегодня, однако, вырисовывается другая картина: индивидуализм, приведший к 

кризисам, которыми кишит социальная и политическая жизнь Армении, сам испыты-

вает кризис, дающий о себе знать на каждом шагу. Становится очевидным, что все, 

достигнутое в силу индивидуализма и эгоизма, трещит по швам: олигарх не застрахо-

ван от нищеты, если вокруг него никто от нее не застрахован, власть имущий не мо-

жет насладиться сладостью власти, если остальным от его власти горько, лгун нахо-

дится под страхом обмана со стороны более наглого лгуна, вор постоянно тревожится 

о том, что его обворует более профессиональный вор, интеллектуальный и хитрый 
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боится быть обдуренным более рафинированно-хитрым и более юридически подна-

торевшим и пр. Сознательно или бессознательно переживаемое ощущение зыбкости 

сопровождает сегодня удачливого и неудачника, лидера и пария, образованного и 

невежду, бедного и богатого. Причем, при тщательном сопротивлении этому ощу-

щению, индивидуализм только усиливается, поскольку это ощущение тревоги есть 

одновременно его порождение и последствие. Так, если олигарх ощущает неуверен-

ность и беспокойство, он увеличивает свои доходы за счет обеднения тысяч и 

поглощения конкурентов, что рикошетом удваивает тревожность и так многократно. 

В итоге, все вместе обворовывают будущее, а всех вместе наказывает судьба. 

Если горе-социализм искусственно сдерживал индивидуализм армян, создавая 

видимость социальности, то нынешний дикий капитализм его раскрыл, накрыв 

нацию с головой. Часть из нас, не будучи индивидуалистами, спит в отношении этих 

реальностей, располагаясь в пространстве между инерционно-механической обыден-

ностью и любым аддиктивным опьянением - работа, казино, наркотики, патриотизм, 

кутюрье, столы, секс, должность и пр. Те же, кто не спит и не замечает за собой 

индивидуализма, испытывает боль за нереализованную социальность, и от бессилия 

что-либо изменить пробует себя вне родины или заключает дохлый компромисс с 

индивидуалистами, на стороне которых сила, власть, капитал и ловкость. Но именно 

для нации с подчеркнутым индивидуальным началом необходимо талантливое госу-

дарственное управление, которое могло бы «технически» не допустить разрастания 

индивидуальности в индивидуализм, потому что труднее всего быть индивидуаль-

ным, т.е. иметь крепкое «Я», находится на вершине своей личности и одновременно 

не быть эгоистичным. История же Армении демонстрирует порочный круг: из-за 

индивидуального начала или государственности нет вообще, или номинально есть, 

но поглощена этим же началом.  

По непреложному закону, однако, маятник должен качнуться в противоположную 

сторону, поэтому уже зреет стремление к справедливости, равенству, культуре, 

экологической ответственности, гражданственности, к очеловечиванию отношений, 

доверию к другому и будущему. Для привнесения этих стремлений в социальную 

жизнь предлагаются некие идеологические подпорки, однако опять же настоянные 

на индивидуализме и материализме, без преодоления которых не могут быть обозна-

чены пути борьбы с их последствиями. Необходим возвратный ход психологии нации 

от той точки, где индивидуальное христианство перешло в одержимый демоном 

эгоизма индивидуализм, в индивидуальное христианство на новом, самосознающем и 

самопознающем уровне. А уже переход от него в социальное христианство не 

представляет трудностей и вытекает как «из рукава» («Где двое или трое во имя мое, 

там Я посреди них»). Остальные пути интеграции - от лукавого. Если это живое 

внутренне чувство не объединит армян как народ, то не объединит ничто, даже 

геноцид и Карабах, как бы ни разворачивались события, как бы ни давили сильные 

мира в угоду своим интересам. Потому что именно этот импульс приведет к 

осознанию цели и обрисует эскизы будущего.  

Речь, конечно, не о собрании людей в тесных квартирах на манер сектантов. 

Сектантство, как, впрочем, и глобализм - самые печальные карикатуры на социальное 

христианство. Не случайно, что именно сектанты, глобалисты и фундаменталисты 
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вернее всех групп разобщают людей и категоричнее всех отклоняют дух. Петь песен-

ки и утопать в умилении от себя и собственной веры в Бога, размывать все печати 

культур в муторном чувстве безродного космополитизма, превращать нежнейшее 

психологическое содержание веры в бетонный фанатизм – верный признак полной 

деградации личностных смыслов человека. Но если сектанты отмежеваны от каких-

либо социально-политических задач, то построение политиканских, оторванных от 

действительности планов всемирно-исторического значения входит в задачу полити-

ков-глобалистов. Необходимо тщательное познание и самопознание, т.е. следование 

призыву апостола Павла пробудиться, означающему расширение и просветление 

сознания в его постоянных метаморфозах, чтобы не попасть в капкан объединений 

без смыслов единства. Могут возникнуть два возражения. Первое: в наш век бешеных 

оборотов на такого рода деятельность нет времени, и второе: сначала надо решить 

вопрос насущного хлеба, а потом заниматься саморефлексией. Но если у многих 

хватает времени на сомнительные развлечения или скуку, то найдется время и на это, 

и если вопрос хлеба, как видно всем, не решается без саморефлексии, может он 

решится вследствие нее? Со всей же определенностью вместе с саморефлексией 

решится другое: психологически достойная жизнь, ибо жить в недостойных условиях 

и быть недостойным человеком, т.е. лишенным достоинства и сознания своего 

достоинства - вещи разные. А. Маслоу утверждал: потребности высших уровней 

(духовные потребности) также инстинктивны, т.е. жизненно вживлены в природу 

человека, как и потребности низших уровней (витальные). Иначе говоря, для жизни 

на земле дух и духовное познание необходимы не меньше, чем тело и душа. 

Следовательно, необходимы идеалы, которые сами по себе духовны и не подчинены 

рынку, как это происходит с современной культурой, включая церковь. Все дело в 

том, чтобы быть призванным, как говорил филиппинский правозащитник Никанор 

Перлас, «к мужеству взять на себя риск действовать исходя из наших самых высоких 

идеалов и глубочайших источников убеждений» [5]. И это отсутствие идеалов 

ощущается сегодня как насущная потребность, которая может, к примеру, принять 

форму национальной идеологии. Единственное же, что сегодня нам предлагается, как 

сказали бы коммунисты, «на идеологическом фронте» - это т.н. «этновера» или 

«родорелигия» (ցեղակրոն), что, скажем прямо, «не густо».  

 

3 

 

Бесспорно, что род, нация, религия и церковь пребывают в глубинных пластах 

бессознательного, как бы кто не пытался отмахиваться от них. Даже те эмигранты, 

которые намеренно поставили цель отмежеваться от национального и ассимилиро-

ваться без остатка, носят в глубинах бессознательного неискоренимый и досадный 

дух народа. Продолжая игнорировать его, такой армянин «награждается» немотивиро-

ванным беспокойством и спадом настроения, неясным ощущением, как если бы ему 

очень нужно надеть ботинки, но он знает в своем подсознании, что один ботинок 

находится у него в руках, а другой - в далекой Армении. Исключения могут составить 

только те, кто достиг духовных вершин и попробовал вкус внутренней свободы, кто 

может позволить себе произнести вслед за Хьюго из Сен-Виктора (саксонский монах 
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XII века) слова: «Тот, кто любит свою родину, только слабый новичок. Тот, для кого 

любая земля становится родиной, уже сильнее; но совершенен тот, для кого весь мир 

– чужбина». Но это, повторим, - самая вершина проработанности глубинных корней 

бессознательного, после которого национальное преодолевается, ибо развивается и 

метаморфоризуется в более высокий принцип духовного родства: «И всякий, кто 

оставит дома, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или 

земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» [от Матф., 

19;29]. Не видя и не зная этот вдалеке сияющий маяк, мы не можем найти направ-

ления, которого необходимо держаться, сколь бы далек и извилист не был путь к 

своей искомой идентичности. 

Сегодня это кажется недостижимым как в сознании, так и в поведении. Во-первых, 

эту благословенную идею испоганил его карикатурный двойник под названием 

«глобализация», во-вторых, над сознанием современного человека слишком долго и 

последовательно велась работа для того, чтобы такого рода истины отвергались или 

воспринимались как фата-моргана. Грандиозная суггестия, изливающая свои потоки 

на сознание, сделало его импотентным для восприятия духовных истин. Всепрони-

кающая поверхностность, моральный релятивизм и смешение понятий, отсутствие 

зачатков мировоззрения и хоть сколько-либо приблизительного видения будущего, 

оставила от сознания и самосознания человека только ту ее убогую часть, которая 

способна подсчитывать личную, групповую или национальную выгоду. Этот всеоб-

щий порядковый счет может смениться только на всеобщий произвол и хаос, ибо 

доведенное до виртуозности считывание выгоды закрывает доступ к осознанию 

настоящей стоимости чего бы то ни было. «Вы куплены дорогою ценою, - говорит 

апостол, - не делайтесь рабами человеков» [I Кор. 7.23]. Учитывая реалии современ-

ной мировой политики, среди которых на первом месте стоит жадность, из-за которой 

мир неудержимо скатывается в пропасть, а также исторически закрепленные паттер-

ны поведения наших соседей, можно представить, как несвоевременно могут про-

звучать слова Христа об «оставлении домов и братьев», особенно для слуха «сверхум-

ного животного», ряды которого то и дело пополняются. Но дело не в буквальном 

«оставлении домов», а как раз в их отстаивании и защите, но на основе иной спирали 

развития, иного, не присваивающего и инфантильно-предметного мышления, а 

зрелого предметного мышления, вобравшего и переработавшего в себе мудрость 

древних непредметных категорий.  

Душа, одним концом упирается в телесное (кровь, племя, почва, род, нас-

ледственность, групповое), другой же конец ее неотрывно связан с духовным (цен-

ности, ответственность, творчество, любовь, индивидуальное). Самое фундамента-

льное различие между этими двумя заключается в том, что первое задано и принуди-

тельно, второе – дело сугубо свободного выбора. Власть играет на первом, ма-

нипулируя «почвой» и «групповым» ради укрепления, сохранения и обогащения себя. 

Через почвенность «верхи», вместо служения «низам», оболванивают и подавляют их. 

Высший же владыка все совершает наоборот: служит человеку (омовение ног как 

символ), освобождая от гнета группового, пробуждая дух и ориентируя на 

индивидуальное. Хромая на одну сторону (кровь, почва и национальный пафос), на-

ция не догадывается, насколько близко она стоит к тюркизму: фетиш крови, племени 
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и группового сознания немногим отличается от голословного, ни на чем не ос-

нованного и ничего не объясняющего лозунга начала прошлого века: «Какое счастье 

быть турком!»; мусульманская дрожь перед фатумом немногим отличается от отказа 

от духовного познания и духовной свободы, составляющей средоточие христианства, 

а представление мусульман о рае с садами, сладкими фруктами и красивыми налож-

ницами - от туманного представления о посмертном существовании. Уже тот факт, 

что часть армян придерживается принципа сиюминутной выгоды любой ценой, 

пустословя о морали, правах и патриотизме, сближает их с турками, воздвигнувшими 

этот принцип в исторический паттерн поведения - не труд, творческий и вдохно-

венный, а изобретательная халява (у нас на этот счет даже есть специальное сло-

восочетание: «ոչ թե գործ անել, այլ գործ կպցնել»). Если эта «изобретальность» станет 

регулятором трудовых отношений, то на это растратятся волевые силы и нацио-

нальная креативность. Это не опасно только для наций, которые не выделяются 

креативностью. Анализируя политику Турции в отношении стран Закавказья, 

А.Н.Кантемиров заключает: «Налицо стремление Турции обеспечить себе сию-

минутную выгоду и играть главную роль в экономике Азербайджана и Грузии без 

серьезных (для этой цели) инвестиций, опираясь часто только на декларации вечной 

дружбы и популистские заявления типа «Одна нация – два государства» [6, стр. 161-

166].  

Кто из-за неспособности властей Армении обеспечить гражданам достойную 

жизнь «отвоевывает» достойную жизнь любыми средствами, платит за это также 

достоинством. Этот своеобразный реверс не сразу замечается, потому что обретение 

достоинства относится к физическому миру (достаток и сознание силы), а его потеря 

(игнорирование совести) - к психическому (подсознательный страх, чувство пустоты 

и бессилие «Я»). Этот тип армян, приспособленный к упрощенным условиям амебной 

жизни (движения в сторону пищи), и как следствие, движения в сторону лжи, 

лицемерия, кланового эгоизма и сиюминутной выгоды, как бы воспитывался на таких 

турецких пословицах как: «Правду говорят дети и дураки» (Bir çocuktan bir deliden al 

haberi), «Никогда не стоит говорить всей правды» (Doğru söyleyeni dokuz köyden 

kovarlar), «Лучше полправды, чем вся правда» (Sürüden ayrılan koyunu kurt kapar), 

«Соверши одну хитрость, получи тысячу монет» (Kıl bir hile, al bin akçe), «Мир 

закончится, а ложь-нет» (Dünya tükenir, yalan tükenmez) и т.д. [7]. Стоило бы по 

контрасту сравнить последнюю поговорку со словами: «Земля и небо прейдут, но 

слова мои не прейдут» [Мт, 24;35].  

Дешевый турецкий уклад напоминает, к сожалению, нынешняя политическая 

ситуация в Армении. Примечательно, что параллель можно провести с ситуацией 

1895 года в Турции. Спустя год после расправы над сасунцами, которая, по свидете-

льству А.Амфитеатрова, «далеко оставила за собой Варфоломееву ночь, Сицилийскую 

вечерю и кровавую баню Христиана II», выдающийся французский дипломат Поль 

Камбон в письме министру иностранных дел Франции (15 февраля 1895 г.), сообщая о 

героической битве между армянами и турецкими властями, поделился с ним 

следующим наблюдением: «Я присутствую здесь и на другом спектакле: это полное и 

роковое разложение власти. Султан прибрал все к рукам. Больше не существует ни 

великого визиря, ни министров, ни генерального штаба. Все решается во дворце – как 
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большие, так и самые маленькие вопросы. Все остановилось, ибо вопросы решаются в 

одном только кабинете хозяина и милостью его коррумпированного окружения. В 

империи не существует ни администрации, ни государственного организма. Сверху и 

донизу все подчинено прямым приказам хозяина» [8, стр.53]. Политическая ситуация 

в сегодняшней Армении идентифицирована с турецкой еще в одном моменте, а 

именно, в постоянных, сложных разобщающих играх в этом поле. Итальянский 

учёный Ф. Сансовино писал: «Во время военных кампаний (турки) способны есть 

очень мало, они непоколебимы, когда сталкиваются с трудными задачами, подчи-

няются своим командирам абсолютно и упорно воюют до победы. В мирное время 

они организуют разногласия и беспорядки между подданными ради восстановления 

абсолютной «справедливости», что при этом выгодно самим им» [9].  

Возвращаясь к турецким пословицам о правде, отметим, что следовало бы 

рассматривать их не только как симптом, диагностирующий психологию турок, но 

как прекрасное профилактическое средство для нашего (и не только) психологичес-

кого здоровья, а также как руководство к действию. В Нобелевской лекции по 

литературе в 1972 г. А. Солженицын сформулировал это так: «И простой шаг простого 

мужественного человека: не участвовать во лжи, не поддерживать ложных действий! 

Пусть э т о приходит в мир и даже царит в мире - но не через меня».  

 

4 

 

Подспудное влияние психологии турка можно отнести не только к нам, но и к 

Западу, которая проявляет тенденцию к мусульманизации. И дело не в количестве 

мусульман или в их экспансивных тенденциях, а во внедрении в психологию евро-

пейца идеи фундаментализма, в частности, положения о том, что Корану (демокра-

тии, правам человека или чему-то еще) нужно следовать не из свободы, но исключив 

каждую мысль, несущую возможность индивидуального мышления. Единство мусу-

льман строится на общезначимых догматах и групповом мышлении, и с точки зрения 

механизмов групповой психологии совершенно не важно, идет ли речь о Коране или 

Евангелии, хотя в мире, в отличие от ислама, далеко не очерчен контур объединения 

людей на основе христианства. Зато налицо контуры разъединения христианского 

мира на основе индивидуального, национального и государственного эгоизма под 

прикрытием удобных абстракций вроде гуманизма, толерантности, гендерного 

равенства и прочей болтовни, не имеющей касательства к конкретным жизням. Еще в 

1901 году арменофил Да Роберти обратился с воззванием к Европе, которое носило 

название «Proh Pudor!» («Какой позор!»). Среди прочего, в воззвании были такие 

слова: «святость дела армян была доказана Европе», …и она это поймет, «если снова 

обретет «краску стыда», которую она, кажется, потеряла!» [10, стр. 398]. Зато она 

приобрела …улыбку на лицах уважаемых членов всевозможных Евросоветов, наблю-

дающих шибко демократические выборы в таких странах, как Армения! Чем не за-

мена нежной «краске стыда», которая за столетие окончательно исчезла под толстым 

слоем «толерантности»?  

Но еще в более глубоком смысле в мире происходит процесс, имеющий фигу-

ральное отношение к исламу. Известный психоаналитик Бруно Беттельхейм, будучи 
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в гитлеровском концлагере, наблюдал поведение заключенных. Среди прочих, он 

выделил группу людей, который назвал «мусульманами», хотя к мусульманам они не 

имели отношения. Просто они смирились с внушаемой СС мыслью, что в лагере они 

должны стать трупами, и их фатализм приводил к внутреннему саморазрушению 

через невозможность к самополаганию, отсутствие незначительной, но своей мысли, 

подчинение приказам автоматически, без ненависти к издевательствам, без какой-

либо оценки к происходящему, которая давала хоть какую-то внутреннюю свободу. 

Внушаемое и научаемое поведение строилось по Беттельхейму на установке: «ты 

можешь видеть только то, что мы хотим, знать только то, что мы хотим, ты не можешь 

иметь никакой эмоциональной, хоть и не выраженной реакции», что успешно 

насаждалось и дрессировалось. Сначала они теряли всякую эмоциональную реакцию 

на происходящее, потом пока что «двигали глазами, потом, много позже, уже не 

двигали глазами, но продолжали двигаться по приказу, не делая ни одного движения 

по своей воле, потом переставали поднимать ноги при ходьбе - шаркающая походка, 

потом смерть» [11].  

Не к этому ли в самом конечном счете двигается современное человечество? 

Просто метод воздействия здесь не истязание с помощью изощренных пыток, 

бессмысленной работы и угрозы смерти, а психологическое уничтожение челове-

ческого «Я» с помощью достигшей абсурда толерантности, бессмысленного потреб-

ления, изобильной пошлости, торжествующего дилетантизма и всепроникающей лжи. 

На смену прямой жестокости пришли манипулятивные приемы, но общее - все та же 

обструкция эмоциональной реакции, одинаково ненавидимая как тогда, так и сейчас. 

Именно она – начало пути к «мертвому» сердцу, потому что «живое» досаждает как 

«банный лист»! Можно было бы прямо изъять из всех языков такие слова, как «стыд», 

«совесть», а заодно и «сознание», которому больно и беспокойно по причине собствен-

ной раздвоенности: одна часть еще способна удивляться, любить и ненавидеть, 

другая, сразу вслед за ней, - уже нет. Но с каждым «провалом» этих способностей, 

возрастает чувство униженности и страх за сознание, которое уже не сможет вместить 

и удержать проглоченные, но не переваренные и проигнорированные переживания, 

рвущиеся из бессознательного в поведение. Общее, поэтому, заключается также в 

униженности и угрозе смерти, в одном случае физической, в другом – личностной. И 

еще одно совпадение: бороться с «кнутом» как внутри концлагеря, так и вне его 

безрассудно, тогда как целовать этот «кнут» за пайку или атрибуты роскоши - «верх» 

рассудочности. Допустимо еще одно: ни при каких обстоятельствах не «высовы-

ваться» - ни целовать «кнут» и не ни бороться с ним, и вообще, ничего не делать, ни о 

чем не думать и не тратить ни капли эмоциональной энергии. Понятно, что в такой 

атмосфере полным ходом идет вытравление, замалчивание или наказание тех, кого 

увлекает риск познания, самоправности и «функциональной автономии» (термин 

Г.Олпорта), и, соответственно, пестование безличного, несложного, и серого чело-

века, от которого «взятки гладки», рефрен которого «я маленький», а песня - разве что 

строки Ф. Сологуба: 

В поле не видно ни зги. 

Кто-то зовет: «Помоги!» 

Что я могу? 
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Сам я и беден и мал, 

Сам я смертельно устал, 

Как помогу?  

 «Большой жираф, кому видней» любит этих «маленьких» непомерно, он на них 

держится, не зря долго и последовательно взращивал этот материал на дрожжах 

страха и поощрения изворотливости. Поведение их, невзирая на породу, не повадки 

затравленного страхом зверя, а уверенной в себе компании, избалованной успехами и 

стоящей тесно рядом с «жирафом». Осевая их черта - окончательная потеря способ-

ности удивляться и четкий расчет всех мероприятий, ведущих к выгоде, - от мель-

чайшей лести до крупного «кидания». Причем удивление не подключается даже тог-

да, когда манипуляция не сработала и расчет не оправдался – с завидным упрямством 

и без сожаления все запускается по-новому. Это поведение процедурной сестры после 

ухода пациента в мир иной, которая механически записывает: «все назначенные 

процедуры выполнены», ни на минуту не задумываясь о том, что если процедуры 

выполнены, почему пациент умер. Удивление. Хоть это последнее можно было бы 

оставить при себе. 

 

5 

 

Близость психологий армян и турок абсурдна и досадна. Принцип «волк силен в 

стае» - наиболее противна армянству. Все, что ставит этому индивидуальному духу 

препоны, что противится креативному и оригинальному, вызывает у него отторжение 

и скуку. Но помимо этой обобщенной характеристики, назревают исключения: 

внутри Армении сложилась форменная «стая», а внутри Турции появляются маркеры 

индивидуального видения проблем. Если в турецком обществе отмечаются эпизоды 

стремления стряхнуть груз намешанного на крови группового «гена», и, следователь-

но, истории, то в Армении сложились мафиозные группы (в сфере политики, науки, 

образования, культуры, здравоохранения, бизнеса), основанные исключительно на 

групповых договоренностях и выгодах. И поскольку армяне давно отказались от 

прелестей групповой психологии, эта клановость вызывает раздражение не только по 

причине богатства и репрессивных возможностей, но и по причине неудовлетворен-

ных экспектаций проявлений индивидуальной психологии.  

Вогнать индивидуальные способности в национально-стереотипное не удается 

также по причине различий в субэтносах. Это различие - постоянно беспокоящий 

армян фактор. По общепризнанному мнению он препятствует формированию чувства 

единства нации, и самое большее, что против этого делается - декларируются фразы 

типа: нет разницы в том, что ты гюмриец, карабахец, американский армянин и пр. 

При этом, непрекращающийся поиск общих свойств ни к чему не приводит, потому 

что общее можно найти только через детальное изучение различного. В упор не 

замечая этих различий, мы прячем голову в песок, отмахиваясь банальным «раз-

деление - это плохо». Специальные исследования должны будут определить позитив-

ные и негативные стороны субкультур и определить путь, благодаря которому эти 

различия не влияли бы на межличностные отношения. Полагаем, что он состоит в 

постепенном сознательном переводе субкультурально-групповых особенностей на 
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индивидуальный уровень. Например, если выходец из Гюмри осознает, что его 

хвастовство не является его личностно-типологическим качеством, а привнесено 

субкультурой (то же с условностями грузинских армян, загоняющих их в несвободу, с 

агрессивностью карабахцев, которая неуместна в мирной жизни и пр.), то это станет 

лучшим способом освободиться как от черты, так и от вложенного в подсознание 

группового влияния. То же касается позитивных черт, от которых также необходимо 

растождествляться, ибо кому нужны достоинства, если они привнесены, будь то 

природой или социумом, но не выработаны самостоятельно и индивидуально?  

Вся вызывающая содрогание история Армении - свидетельство двойного от-

межевания духа армянства во-первых, от слепых кровных связей, во-вторых, от 

слепых гражданских прав. В обоих случаях речь идет о групповых связях и привязан-

ностях, нарушающих автономию индивида. Эта особенность культурной доминанты 

проявляется в самобытности творчества (так, орнаменты многочисленных хачкаров 

никогда не повторяются), в межличностных отношениях (по причине четко оформ-

ленных индивидуальных мнений, армянам трудно принимать групповое решение), 

спорте (командные виды спорта армянам не удаются ) и пр. Служение групповому 

происходит только при условии осознанного выбора, исключительной доброво-

льности и бдящего «Я» (исторические примеры можно привести от Аварайрского 

сражения до формирования добровольческих отрядов в Карабахской войне 90-ых 

годов). Армянин - одиночка. Ему важна уверенность в собственной правоте, а не в 

правоте группы, он индивидуален и автономен вплоть до индивидуализма, а мысль 

его стала его личной собственностью раньше других переживших ренессанс народов. 

Вот почему в 1915 году племенной отставший дух крови и кастрированное «Я» 

восстали против индивидуального духа, что позволяет заключить, что подлинный 

враг Османской империи – дух и духовная свобода, ведущая к личной независимости 

вплоть до потери государственности [12, стр. 37-47].  

Другая особенность культурной детерминанты армян заключается в отношении к 

образованию. Начиная с влияния зороастризма и халдейской звездной божественной 

науки (армянский стоунхейдж) армяне стремились не только физически покорять 

природу, но культивировать познание внешнего мира. Отношение к искусству (древ-

ний театр, самобытная архитектура и пр.) и образованию, невзирая на исторические 

бедствия, было и остается культовым. Исследование профессора Петра Хараниса 

доказало фундаментальную роль, которую пятьсот лет играли армяне в полити-

ческой, военной и административной жизни Византийской империи (они служили 

солдатами и чиновниками, администраторами, художниками и мастерами, а добрая 

половина византийских императоров была армянского происхождения). Но самой 

важной была их роль в образовании и интеллектуальной жизни. Достаточно указать 

на Фотия и Иоанна Граммматика, как самых известных преподавателей первого в 

                                                            
 Тем не менее, «в час опасности, когда турки-сельджуки лишали Византийскую империю Малой Азии, 

Византия, вместо того, чтобы найти защитников в армянах, которых она обустраивала на своих 

территориях, увидела в них своих противников, тем самым, поспособствовав успеху своих свирепых 

противников» Laurent, Les origines medievales de la question Armenienne, Rev. des Et. Armeniennes l (1920), 

цит по: П. Харанис, указ. соч. 
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мире Костантинопольского Университета (основан в 425-ом, но получил статус 

университета в 848-ом) [13]. 

На территории Армении первые христианские монастыри, являясь колыбелью 

образования, дали импульс к созданию университетов: Гладзорский университет 

(около 1280 г.) упоминается историками как высшая школа афинского типа и 

получила название «Другие Афины» (учеба длилась семь лет и имела две ветви - 

теорию, куда входили арифметика, музыка, геометрия и астрология и практику, 

которая состояла из трех дисциплин - нравственности, экономики, политики) и 

Татевский университет (1390 г.) с тремя факультетами, 500 монахами, множеством 

студентов со всех концов Армении и Киликии, учеными и богословами, по 

свидетельству историка, «глубокими как море». Если первый печатный текст на 

армянском языке («Отче наш») был опубликован в Майнце в 1475 году, а первая 

армянская книга Акопом Мегапартом в 1512 году, то первая турецкая книга - в 1729 

году. В начале XX века 90 % турок оставались неграмотными, тогда как неграмотных 

среди греков составляло 50 %, а среди армян -33 %. [14, стр.180-181].  

В пылу захвата, убийств и грабежа, кочевые турецкие племена не имели 

возможности основывать театры и университеты. Уместна будет здесь ирония Буало: 

«Les animaux ont-ils des universites? Voit-on fleurir chez eux des quatre facultes?» (Разве у 

животных есть университеты? Разве у них процветают четыре факультета? фр.) 

Только после захвата Константинополя (1453 г.) хитрому Мехмету второму пришла в 

голову мысль об основании высшей мусульманской школы. Лишенные на века 

благодати познания, что граничит с богооставленностью, турки не могли испытывать 

нравственное потрясение ни от безобразного, ни от прекрасного, невзирая на 

внешний расцвет и украшение страны потрясающими ландшафтами, выбитыми из 

рук византийцев, греков и армян. История неумолима, как бы турки не присваивали 

себе лавры своих жертв - Константинопольский университет, храм святой Софии или 

развалины Урарту вокруг обмелевшей части озера Ван. Более того, в указанном пылу 

кочевые турецкие племена не имели возможности более или менее сносно 

сформировать собственную национальную идентичность. Обладающий интеллекту-

альной честностью и личным мужеством турецкий ученый Танер Акчам пишет: «О 

национальном «Я» впервые серьезно начали думать лишь в начале XX века» [15]. 

Только тогда, когда, как отмечает профессор социологии Эмре Конгар, хозяева 

территорий поняли, что «государство, которым они управляют - это империя, 

возникшая на чужих территориях и с чужим населением, они осознали себя именно 

как турки. Понятия турецкая нация, турецкая родина, турецкий язык и турецкая 

культура — всё это возникло в те времена» [16]. Парадоксально, но именно армяне 

дали толчок к формированию национальной идентичности турок, ибо ощущение 

                                                            
 Согласно «открытию» профессора Стамбульского университета изящных искусств Суфи Саатчи, 

опубликованному в ежемесячном турецком журнале по вопросам истории и культуры «Yedikta Dergisi» за 

апрель 2013 года, нынешнее здание Святой Софии не византийского происхождения, но является творе-

нием известного османского архитектора Мимара Синана, автора множества мусульманских построек по 

всему Балканскому полуострову. Только вот единственное, о чем сторонники этой теории забывают ска-

зать, так это христианское происхождение знаменитого Мимара Синана. По одной из версий, он был родом 

из греческой православной семьи Каппадокии, по другой – из армянской. Источник: www.agionoros.ru 
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идентичности возникло одновременно с обонятельным ощущением пролитой 

армянской крови.  

Нелепо говорить о национальном, не касаясь личностей, несущих на себе печать 

нации. Среди них в первую очередь нужно отметить индивидуальность, стоящую 

особняком в мировой культуре и одновременно в центре душевной культуры всего 

армянства - от пастуха до академика. На протяжении десяти веков армяне имели 

импульс внутренне соединиться с духовной свободой, которую привнес в мир Григор 

Нарекаци. Эта третья составляющая культурной доминанты армян еще с Х века светит 

путеводной звездой не только для армян, но для каждого, кто осмеливается на 

путешествие внутрь себя, ибо он был первый, кто основательно и из сознательной 

воли проработал весь арсенал содержаний собственного глубинного бессознате-

льного, придав ему точное художественное оформление.  

В качестве культурной доминанты в Турции, представленной самой почетной 

личностью, может служить «отец турок» Кемаль-паша, который, невзирая на полити-

ческую конкуренцию с другими «паша», прослывшими «кровавыми мясниками», и их 

дальнейшее осуждение, отличался от них разве что более цивилизованными спосо-

бами ведения войны, тогда как осуждение было исключительно политическим ша-

гом, потому что вначале бойни он принял «программу младотурок», и его главные це-

ли совпадали с целями последних. Кроме того, после победы Кемаля многие 

участвующие в геноциде младотурки поддержали созданную им Республиканскую 

партию. 

Как бы то ни было, христианский святой и мусульманский политик, умело 

использующий хитрости войны, дипломатии и резни миллионов, несравнимы, 

поскольку не маркируется допускающий сравнение логический порог. Взамен легко 

проводится аналогия с другим политическим деятелем и главнокомандующим войск 

А. Гитлером: «Почему меня должна заботить христианская доктрина бесконечной 

любви и моральной ответственности? С леденящей ясностью я противопоставляю 

этой доктрине великую доктрину о ничтожности и абсолютной незначимости 

индивидуума. ...Я освобождаю человека от потребности в духовной свободе и личной 

независимости, каковые могут выдержать лишь очень и очень немногие люди» [17, 

стр. 215-216]. Не случайно, что идея использования мусульман в ходе Второй 

мировой войны исходила из симпатии Адольфа Гитлера к мусульманам. «Я доверяю 

лишь мусульманам. Всех остальных я рассматриваю как ненадежных, — заявил он 

в 1942 году в ставке командования. Я не вижу никакой опасности в создании 

полностью исламских подразделений» [18, стр. 261- 262]. 

 «Сеть» турецко-гитлеровского образа мыслей накинута на наши дни. Среди массы 

примеров подобного теоретического и практического «выводка» в различных 

областях современности приведем один, из области организационной психологии. 

Так, Г. Геркен причисляет духовную ответственность и комплекс вины христианского 

образа мыслей к враждебным для эволюции и прогресса факторам. Ради прогресса, 

считает он, следовало бы беспрепятственно разрушать и действовать антиэтически: 

«Моральность рынка состоит как раз в том, чтобы не иметь никакой морали», а «дух в 

действительности есть не что иное как интеллект» [19, s. 9-17]. Собственно, дилемма 

духовной свободы (личной ответственности и значимости индивидуальности) и 
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антиэтического интеллекта (безраздельного духа конкуренции, групповой 

детерминированности и социального дарвинизма) только сейчас приобрела четко 

полярный теоретический характер и массовое прикладное значение. В области 

психологии это отразилось в том, что по одну сторону находятся ортодоксальные 

бихевиористы и экспериментаторы, отказавшие человеку в этических и сознательных 

прорывах и растирающие индивидуальное «Я», а также З.Фрейд, увидевший в 

нравственном лишь угнетающую и обвинительную функцию, Дж. Барг, исключаю-

щий какую-либо индетерминированность и вогнавший человека в «невыносимый 

автоматизм бытия» и др., на другой - трансперсоналисты, доказывающую условность 

даже телесной детерминированности, гуманистические, вершинные и аналитические 

психологи, разглядевшие в нравственном в сочетании с автономностью «Я» освобож-

дающую, действенную, жизнеутверждающую, самовольную и творческую силу.  

Так что глубоко заблуждался Талаат-паша, когда во время беседы с предста-

вителем посольства Германии Форстом Гогенлохе-Лангенбургом 31 августа 1916 г. 

выдал желаемое за действительное: «La question armenienne n'existe plus» (армянского 

вопроса больше не существует). Сто лет истории доказывают: армянский вопрос 

становится все актуальнее.  

 

6 

 

В итоге, исторический маркер турецкой культуры - имперские тенденции и 

беспощадный захват во имя внешнего процветания и игнорирование проблем внутри-

психической и духовной жизни. Воля турок направлена на овладение физической 

субстанцией угнетаемых народов: физические тела и территории, тогда как проблемы 

познания, в том числе познания бытия в горнем мире, для них предельно просты. 

Достаточно указать на детально расписанный и приближенный к земному рай, на 

тему которого изящно иронизирует Гете: «Расскажут вам о рае мусульмане, // Как 

будто там бывали... слово в слово» [20, стр. 410]. Незначительное исключение (от 5 до 

10%) составляют, пожалуй, некоторые тенденции синкретического алевизма, 

сложившегося под влиянием суфизма, персов и христианской Анатолии и испо-

ведывающего духовный путь развития. На протяжении веков, однако, алевиты 

подвергались жестоким гонениям со стороны ортодоксальных мусульман и властей; 

не случайно, что незадолго до начала армянских погромов алевизм был запрещен и по 

сей день имеет в Турции спорный статус, поскольку жестко формальная ортодокса-

льная традиция накладывает на него печать ереси.  

Исторический маркер армян - внешние потери, бедствия, смерть и мрак, упование 

на внутренний свет, приходящий из духовного мира, познание и акцент на 

индивидуальное развитие. Естественно, что отуречить такое сверхчувственное стрем-

ление неподвластно никакому ятагану. Вот почему младотурками двигал не рацио-

нальный страх, а нуминозный ужас. Категория нуминозного - нечто большее, чем 

страх; это ужасающее чувство присутствия демонического или божественно-священ-

ного в глубинах подсознания, вызывающее одержимость действия помимо воли со-

вершающего действие. В работе «Архетип и символ» К. Юнг относит подобный нео-

сознаваемый материал, который пробивается через контроль Я, к прорыву 
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бессознательного в патологических ситуациях. Нуминозное, согласно Р.Отто, имеет 

различные проявления и градации, первая их которых совершенно иррациональное, 

примитивное, сбивчивое духовное переживание ужаса: «В форме «демонического 

ужаса» это есть, собственно, отличительная черта так называемой «первобытной 

религии» - наивное, сырое и первоначальное ее пробуждение» [21, стр. 20]. Иначе, 

нуминозный ужас инспирирован первобытным и отсталым, т.е. отставшими в 

развитии духовными силами или падшими духовными существами. Отсюда один шаг 

к пониманию того, что это событие подготавливалось в духовных мирах, но не в 

размытом и абстрактном понимании, а со стороны конкретных духовных существ. Не 

в силах справиться с этим влиянием в собственном подсознании из-за неразвитости и 

варварского прошлого, турки спроецировали нуминозный ужас на физический ужас в 

форме массовых зверств над армянами.  

В психологическом плане основной причиной геноцида явилась накопившаяся за 

много столетий злоба и униженность в сочетании со стадным инстинктом и 

пантюркистскими амбициями. Геноцид явился выходом злобы за нарицательное имя 

«турок» у европейцев и постоянные издевки по этому поводу. Сыграла роль также 

ярость по поводу тяжелого поражения Турции в первой балканской войне. Известен 

наказ своему сыну Дженаба Шахабеддина, опубликованный 1 июля 1913 г. в газете 

«Азм»: «Пример с болгарской армией показал, что... каждый солдат должен вернуться 

к дням варварства, жаждать крови, быть безжалостным, убивая детей, женщин, 

стариков и больных, пренебрегать имуществом, жизнью, честью других. Таким 

образом, давайте оставлять после себя кровь, страдания, несправедливость, траур - 

только таким путем мы сможем добиться любви у цивилизованного мира». Еще один 

красноречивый пример: Карабекир-паша спрашивает у полковника Османской армии: 

«Бекир-бей, зачем ты так? В чем провинились эти люди?» Тот невозмутимо отвечает: 

«Я свожу с ними счеты за 400-летнюю османскую историю» [22]. Автор психологичес-

кой теории унижения, инициатор Международной организации «Человеческое 

достоинство и исследование унижения» и разработчик конструктивных способов 

выхода из ситуации унижения Э. Линднер уверена: унижение нации приводит к 

войне, жестокость которой варьируется в зависимости от ее культуры [23]. Психо-

логически объяснима также прямая корреляция между тупой покорностью и 

звериной жестокостью, о чем пол века спустя красноречиво засвидетельствовали 

эксперименты Милгрема и Зимбардо.  

Наконец, политической причиной геноцида явилась нелояльность армян и их 

нежелание участвовать в войне на стороне Турции, хотя нелояльность исходила не из 

вражды к турецкому правительству, а из желания мирно созидать свою культуру и 

                                                            
 Об этих беспрецедентных зверствах выразились не только такие совестливые личности как Ф.Достоевский 

(«ни один зверь не мог бы быть так художественно жесток») или В.Соловьев («Три разговора»), но даже 

чудовищный Сталин поражался жестокости турок. В статье «Национальный вопрос и ленинизм» он писал: 

«Турецкие ассимиляторы, — наиболее жестокие из всех ассимиляторов». 
 В 1911 г. в Стамбуле вышла книжка, озаглавленная «Три политические системы». Юсуф Акчура, Али 

Кемаль и Фарид Ахмед, на страницах которой развивали каждый свою точку зрения на то, какая из трех 

систем — османизм, панисламизм или пантюркизм — должна стать наиболее выгодной политической 

доктриной для Турции (Джон Киракосян, Младотурки перед судом истории, http://armenianhouse.org/). 

Любопытно, что на основании этого скудного выбора они называли себя плюралистами. 
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экономику. Последняя причина наиболее осознана для самих турок и документально 

подтверждена историками. Разумеется, можно было бы не утруждать себя поиском 

неосознаваемых духовных или частично осознаваемых психологических корней 

геноцида, но познание такой манифестации зла, какой является геноцид армян, не 

может быть ограничено тем, что можно увидеть глазами и услышать ушами. Мы 

обязаны рассматривать зло с различных точек зрения, и, как отмечает польский фило-

соф и священник Пётр Мжиглуд, «признать, что нынешнее существование человека 

тесно связано с «испытанием зла», в различных его формах и проявлениях» [24].  

Не пытаясь искать закономерные связи между различными пониманиями активно 

испытующего нас зла (на то это и испытание, что не допускает однозначной 

интерпретации), мы рискуем отнести геноцид, говоря словами Вольтера, к «его 

величеству случаю». Чем более мы будем рассматривать геноцид исключительно как 

случайность, чем в принципе заняты историки (такая политическая ситуация 

сложилось вследствие первой мировой и пр.), тем тщательнее мы будем скрывать 

знание о том, что он непосредственно относится не только к судьбе армян, но к 

кармической необходимости всего человечества, которую армяне испытали на себе. 

Высокая необходимость, по мысли Гете, властвует даже над низкой случайностью. 

Вот почему всемирное понимание и признание геноцида нужно не только и не 

столько армянам, сколько миру, прежде всего, христианскому, если он отряхнется от 

дремоты и отважиться наконец познать «Откровение Иоанна» не как угрожающую 

научной репутации басню, а во всем его серьезном и значимом духовно-научном 

статусе. «Можно с уверенностью сказать, - пишет А.Демидов, что это (депортация 

армян и их массовое убийство на дорогах) было первое деяние апокалипсического 

Зверя в ХХ веке» [25, стр.78, 90]. За истреблением армян последовал выход Зверя, 

связанный с именами Сталина и Гитлера и еще последует третий, связанный с 

планами вахабитской империи (ныне исламского государства). Более того, как 

отмечает автор, даже дата возникновения империи турок-османов (1326 год), 

произошедшее незадолго до памятного года (666х2=1332) имеет отношение к 

апокалиптическому Зверю. Природной необходимости турок нести ужас народам, 

включая арабов-мусульман, которые пришли в Европу, в частности в Испанию, хотя 

бы со своей культурой, в других концах земли противостояло рыцарство, искусство и 

познание.  

Учитывая все это, приходишь к удивительному выводу: невзирая и вопреки всему, 

турецкая нация имеет гораздо более трудную судьбу, чем какая-либо из ею 

порабощенных, ибо тяжесть, осевшая в подсознании турка, перевешивает любую 

тяжесть самого ужасающего физического истребления. Физическое событие часто 

контрастно противопоставлено психическому. Так, в физическом мире между двумя 

крайними точками пролегает наибольшее расстояние, в психическом - наоборот, на 

чем основан принцип амбивалентной игры чувств: от любви сразу переходят в 

ненависть и наоборот. Поэтому от смертельного врага, вопреки волевому отвращению 

и в противоположность изначальным национальным доминантам, можно получить 

внедряющиеся в подсознание интенсивные влияния. Ужас геноцида, следовательно, 

даже не столько в этой ужасающей массовой резне, а в воздействии, которое, если 

использовать терминологию психосинтеза, искушает «низшее «Я» армян проти-
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востоять супостату не со стороны своего «Высшего Я», а перенять его ненавистный 

облик. Эта мощная контр-действующая подсознанию сила «Высшего Я» действует 

через надсознание (по Г.Кюлевинду) или сверхсознание (по Р.Ассаджиоли) в пси-

хологии армян.  

 Каковы отличительные признаки надсознания как в этнопсихологии, так и в 

психологии индивида? Представим сначала данную Г.Кюлевиндом таблицу:  

Подсознательное  Надсознательное 

готовое  незавершенное 

привычка  способность 

повторение  импровизация 

сформированное  не имеет формы 

ассоциации  мышление 

эмоции  чувство 

инстинкт  собственная воля 

Хотя «левая колонка играет гораздо большую роль в человеческой жизни, чем 

правая, но все специфически человеческое находится в правой колонке» [26, p. 79]. 

Арсенал подсознания - смутные эмоции, автоматические ассоциации, стереотипы, 

клише, рационализации, рассудочно оправданные импульсы (как если бы все шло по 

хорошо продуманному решению), инстинкт, себялюбие, ригидность, связанное 

предпосылочное внимание, фиксированные мыслительные формы, которые не 

когнитивны по существу и основаны на повторе. В надсознание включено познание, 

которое автономно, не обращено и не проистекает из эго (по Кюлевинду, «познание 

бессамостно или это вовсе не познание»), не сформированное и не мотивированное 

заранее внимание, которое может временно принять некую форму, но легко 

обращаться к новому объекту, без чего нет творчества, импровизации, творящего 

нового жеста.  

Естественно, нет индивида или нации без надсознания и подсознания. Психи-

ческая жизнь разыгрывается между этими двумя границами. Но психика, которая не 

знает освобождающего от психологического рабства надсознания или сверхсознания 

и руководствуется только подсознанием, превращается в матрицу, все изменения в 

которой протекают не по принципу метаморфозы и созидательности, а по принципу 

мутации. «В микротекстуре матричного повторения, неразрывно связанного с 

процессом мутации, всегда таится зло куда более разрушительное, чем в видимых 

эксцессах зла» - отмечает Ю.Дуплинская. На современном этапе зло скорее приходит 

в мир не как видимая борьба, а как мутация, «которую чрезвычайно трудно разглядеть 

и артикулировать» [27].  

Логично было бы в этой связи сегодняшнюю изощренно-хитрую внешнюю 

политику Турции рассматривать как мутацию былых убийств и грабежей. Существует 

русская присказка, передающая смысл испытания: «Человека не пощажу, а тебя 

достану, - говорит Бог дьяволу, поражая его громовой стрелой [28, стр.927]. Если 

геноцид явил ярчайший пример открытого зла, сквозь который просматриваются его 

скрытые причины, то при закодированном зле, какое является смешение понятий, 

человек видимым образом «щадится», но разрушается в самом основании, преобра-

жаясь из человека в челядь, вслепую служащую неведомому хозяину. Эта мутация зла 
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заставила Ж. Бодрийяра утверждать: «Единственный настоящий вопрос, встающий 

перед нами, вопрос о том, куда проникло Зло? Оно проникло повсюду: анаморфоз 

всех современных форм Зла бесконечен», что естественно для общества, которое 

облагораживает отрицательное и безобразное путем «эстетической хирургии» [29, стр. 

35]. Без эстетических подтяжек действительности можно утверждать, что хотя 

никакой народ не может быть безысходно эгоистичным или тупым, не в одном 

народе невозможно бесконечное размножение одной и той же матрицы, уже беглого 

взгляда на вышеприведенную таблицу достаточно, чтобы определить дозу участия 

над- и подсознания в этнопсихологии армян и турок. Он определяется, прежде всего, 

изобилием или недостатком индивидуальностей, следующих принципам над- и 

подсознания, индивидуальностей, проснувшихся в своем «Я» или живущих в 

подсознательном страхе пробудиться. Несмотря на многократно погубленный цвет 

нации и принимая во внимание ее немногочисленность, армянам удается выделяться 

своей созидательностью и креативными способностями везде, где ступала их нога. 

«Нас мало, но нас зовут армянами» - шутят в Армении, смутно догадываясь о своей 

функции креативного фермента для других наций, фермента, который, как известно, 

также мал.  

  

7 

 

Этот «фермент», проявляющийся через отдельные индивидуальности, привносит в 

другие культуры армянскую национальную окраску, а национальной культуре 

придает общечеловеческий характер. Подобно тому, как отдельная индивидуа-

льность находит свое неэмпирическое «Я» только во взаимоотношениях с другими, 

что отразилось в древнеиндийском принципе «тат твам аси» («это - ты») и явилось 

одним из принципов гештальттерпии, национальное также приобретает специфику и 

понимание свой задачи только через окружение и сравнение с другими нациями. 

М.Элиаде приводит слова Г.Циммера об указанной закономерности: «Прослеживается 

удивительный и устойчивый факт, заключающийся в том, что значение внутреннего 

голоса, направляющего нас в наших поисках, может быть понят нами лишь после 

набожного путешествия в дальний край. К этому удивительному и устойчивому 

факту добавляется еще один: тот, кто открывает нам значение нашего таинственного 

внутреннего паломничества, сам должен быть чужестранцем, иной веры и иной расы» 

[30, стр. 285].  

Хотя при нынешней ситуации Карабахского конфликта, экономического спада и 

сомнительной государственной самостоятельности для Армении выбора как такового 

не было, тем не менее западно-восточный базар по поводу постсоветских республик 

заставил призадуматься об параметрах идентификации со сторонами этого торга, 

принявшего на Украине кровавый характер. С одной стороны, нам близка 

                                                            
 Не случайно, что США, Россия и Европа, особенно на фоне «хиджра» (переселения в земли не мусульман), 

которую разработали мусульманские мыслители и реализуют на практике лидеры общин, не только не 

противятся, но и заинтересованы в привлечении армян в свои страны.  
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американская предприимчивость в материальной культуре, с другой, - отталкивает 

плавильный котел Америки, основанный на общности образа жизни без единства 

культуры; Европа «соблазняет» опрятной правовой системой, порядком и граждан-

ственностью и ужасает конвеционально-правовым абсурдом, доходящим, например, 

до скорого запрета на слово «мама»; Россия привлекает и роднит человеческой 

задушевностью и отталкивает антиконвенциональностью, разгильдяйством и нивели-

рованием значения отдельной личности. Выбор между Россией и Европой напоми-

нает анекдотичный вопрос: что лучше помыть ноги и надеть грязные носки или 

надеть чистые, не помыв ноги? В одном случае это - коррупция, клановость, произвол 

и перспектива быть избитым или убитым, в другом - удушливая европейская толе-

рантность и перспектива оказаться на психофармакологическом лечении. Так или 

иначе, Евразийский союз уже сложился, и пока рано говорить о его культурных 

архетипах и политическом будущем, как, впрочем, и о будущем мира, коль скоро 

мировая политика проявляет, говоря словами К.Левина, не «волевое», вызванное 

внутренними запросами поведение, а «полевое», складывающееся под влиянием 

внешних факторов и событий. Но «полевое» поведение на то и «полевое», чтобы быть 

временным, что касается вневременного, то если объединенная воля страны, которая, 

не выкорчевывая индивидуальные способности, организовала бы правовые отно-

шения без обезличивания личности, а экономические - без изымания чувства эмпа-

тии, тогда все, происходящее во внешней жизни (вплоть до геноцида) разобъется о 

внутренний стержень нации, еще более укрепляя его. 

 Но какие бы ни были задачи отдельной нации, в эпоху глобализации они должны 

соотносится друг с другом, а значит национальное постепенно уступает место 

интернациональному, но не в смысле глобализационного растирания национального, 

а преодоления национального эгоизма. Трудность этой общемировой задачи 

заключается в том, что она принадлежит к задачам для взрослых, тогда как мировые 

политики, от которых зависит ее решение, пока не повзрослели. Человечество поняло 

вздорность мысли о том, что физика, химия, астрономия или математика свободны от 

национального элемента, но политическое, экономическое, коммерческое, финансо-

вое и даже историческое проникнуто национальным интересом и детерминируется 

им. Мощная национальная суггестия мешает нациям предощутить свою миссию в 

общем потоке мировых процессов, отклоняя, словами когнитивистов, изначальные 

«жизненные сценарии», которые и без этого подсознательны и трудно концептуали-

зируемы. Эти «сценарии» написаны Богом, поэтому истины о них богоподобны и 

должны быть угадываемы (по мысли Гете, «истина богоподобна: она не является нам 

воочию, мы должны угадывать её по её проявлениям»). Одним из таких проявлений 

есть внутреннее чувство отклонения от своей задачи и последующий спад настроения 

народа.  

Армения как важный субъект дохристианской и христианской истории пережи-

вает разрыв между прошлым и настоящим и ностальгическую тоску по содержаниям 

прежней идентификации. Прежде всего, это - томление по особому духу кафолич-

ности или соборности, проявленному в дохристианскую эпоху, в раннем хрис-

тианстве, в Аварайском сражении (541г.) и даже при недавнем подъеме самосознания 

(1988 г.), когда все до единого, не сговариваясь между собой, видят, понимают, 
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чувствуют и волят одно и то же, подобно тому, как Арарат без договоренностей ви-

дится глазу всех армян не просто как восходящая к небу гора, но как в небе 

«находящаяся». Эти отдельные события выносят а поверхность истории предназначе-

ния, которые живут в глубинном бессознательном, позволяя охватить их сознательно. 

В свете этого слова персидского царя Дария о том, что «армян нельзя победить, их 

можно только разделить», можно рассматривать как пророческие.  

Сегодня Армении необходима кафоличность на новом уровне, чего не достичь 

ригидной, неплодоносящей, поэтому вяло воздействующей «родорелигией». Ибо 

воссоединяет (лат. religare - воссоединять): 

 - не кровная сцепка, а добровольный союз на основе общности духа;  

- не родовое отцов и дедов, а постоянно возрождающаяся в настоящем духовная 

свобода;  

- не культивирование почвенности прошлого, а почки на четырех концах 

хачкаров;  

- не групповое сознание, а индивидуальный путь, ведущий к одним и тем же 

истинам;  

- не родственность, а «избирательное сродство»; 

- не ритуал и церемониал, а ревизия отношения к духу и соотнесение с 

современностью.  

Мир изменился, и проблемы души современного человека иные, поэтому 

подлинное единение далеко отстоит от того, что жило в крови, роде, расе, нации, 

конфессии, невзирая на то, что это очень удобно. Необходим индивидуальный путь 

сотворения мысли вместо униформы мысли, полученной из перечисленного, ибо 

последние могут наставлять только на подсознательном уровне, отнимая у человека 

сознательное участие в заботе о собственной психике, самостоятельность в выработке 

того, что он принял как истину, чтобы эти содержания стали его личным достоянием. 

С другой стороны, они тянут назад в то прошлое, содержание которого пришло в 

негодность, а все, что приходит в негодность, как известно, порождает бациллы. 

Отсюда национализм, расизм и остальные «измы», разъединяющие человека с 

человеком, индивида с обществом, прошлое с современностью.  

Сегодня Армения находится в глубоком и многостороннем кризисе. Бывшие и 

нынешние власти достигли в этом деле впечатляющих успехов, поэтому степень 

доверия к ним можно оценить отметкой минус 100%. Не последнюю роль в этом 

сыграла атмосфера безнаказанности, а также замалчивания или травли личностей, 

имеющих или могущих иметь для нации авторитет. Эта смазанное отношение к 

человеку говорит о катастрофическом недостатке воли как к обличению, так и 

восхвалению. Словами Ж. Бодрийяра, «мы больше не умеем произносить проклятья, 

мы можем только произносить речи о правах человека - об этой благоговейной, 

слабой, бесполезной лицемерной ценности» [31, стр. 38]. На фоне этой и остальной 

                                                            
 Смысл сакрального отношения к Арарату не в потере территории, а в чувстве утерянного «рая» и обетова-

ния его вернуть вновь. Издревле гора считалась местом посвящения и единственным физическим 

пространством, выделенным для приобщения к тайнам неба. 
 В этом символическое значение жертвоприношения: тело входит в огонь как символ жертвы крови ради 

духа. 
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болтовни осталась незыблемой болезненная реакция на идентификацию армян с 

турками. Постоянная осмотрительность в этом вопросе глубоко вгрызлась в 

психологию армян - армянин смотрит на турка как на свое негативно-двойниковое 

существо или архетипическую «Тень». Гибель Армении наступит только тогда, когда 

в отношении такой идентификации появится нечувствительность, когда оши-

бившихся национальной «дверью» станет большинство, после чего процесс иденти-

фикации станет необратимым, разрушив весь этнопсихологический строй. Если эта 

деиндентификция станет руководящим принципом и для руководства страны, 

Армения, на наш взгляд, и на сей раз преодолеет внутренние трудности и внешние 

опасности (как говорил Ф.Гельдерлин, «где опасность, там и спасительное»).  

Пока же на глазах у нищающего народа процветает маленькая, вернувшаяся в пле-

мя кучка, соблюдающая христианские обряды и несущая в своем подсознании 

импульсы «турка», армян, имеющих лунное сновидческое сознание и, поэтому 

поклоняющихся Луне на невидимом «флаге» своей души, следующих сокровенному 

принципу ислама - отсутствию личной ответственности и слепому подчинению 

крови, власти и деньгам, армян, неспособных увидеть отсутствие носа у вышестоя-

щего и зоологически защищающих клан, кровь и род, словом, тех, чья психология 

вырезана по лекалам Турана. Просто сегодня «Туран» в своем крайнем рационализме, 

«маммонизме» и нечеловеческой механистичности расширил свои границы не в 

физическом, а в психологически-территориальном смысле. В области мировой поли-

тики «изначальный ариманизм Турана, его материалистическая сущность предопре-

деляют его место в раскладе мировых сил, где он выступает рука об руку с 

англосаксонским механическим оккультизмом и иудаистским материализмом. Толь-

ко учитывая этот аспект, можно понять, казалось бы, совершенно немыслимое, а 

именно: как англо-американцы, мировое еврейство и тюрки оказались впряженными 

в одну телегу и выступают сиамскими близнецами в своем походе против 

христианства и иных великих мировых религий человечества» [32].  

Немало в Армении «фарисеев», разглагольствующих о благих материях и не веря-

щих ни одному своему слову уже в момент произнесения этих слов, «книжников», 

поставивших науку и образование на рельсы формальных инструкций, никем не 

востребованных «фолиантов» и омертвелых идей, «саддукеев», лихорадочно боящихся 

намека на независимую мысль, покупающих власть у развратного «Рима» и выцежи-

вающих свои непомерные траты из народного пота. Список можно продолжить, но 

дело не в них и не в этом, потому что даже худший из нас знает на уровне инстинкта: 

был и есть лучший из нас. А лучший из нас завещает остальным идти путем своего 

личного христианства, чтобы после этого объединиться в христианстве социальном, 

потому что пути его неисчислимы, а исход, как и исток, един:  

Отец...  

Ты милостью от великого лица,  

Душе, тоскующей по благу,  

Пошли живительную влагу,  

Мне в дар небесного жильца,  
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Живого непорочного тельца...  

Кто Сын Единородный от тебя, 

Кто постоянно преподнося себя,  

Не создает потерь у своего безмолвья, 

И вечно сам себя жертвонося,  

Он там всегда, где жертвенная бойня, 

На каждом жертвенном столе,  

Везде, во всем, всеобще, неизбывно  

Пребывает, но в каждой части  

Целостность являет.  

Небесный в сокровенном существе, 

По сути, здесь он, на земле. 

Как человек - индивидуален в доброте  

Как Бог - универсален в совершенной полноте.  

И рассыпаясь без числа на части,  

Во всех имеет он участье, 

Раздариваясь без конца,  

Чтоб всех, кто этот дар принять сумели, 

Объединить в своем едином теле. 

Хвала Тебе, Отец, совместно с Ним.  

Аминь [33, էջ 310]. 

Прислушаемся ли к духу Нарекаци, призывающему искать в каждом из нас Чело-

века через осознание индивидуальной связи с «рассыпающимся» и «объединяющим», 

утверждаясь не только в личности, но в кафоличности, или будем продолжать 

отворачиваться от него в сторону немыслимого для армянина заблуждения - взять 

образ свой у своего извечного супостата? 
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որոշումները և նրանց վրա ազդող գործոնները բացատրելու համար անհրաժեշտ է 

դիմել տնտեսական հոգեբանությանը, որում կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում 

տնտեսական վարքը: Ինչպես և ցանկացած այլ վարքի ձև՝ տնտեսական վարքը ևս 

բաղկացած է կոգնիտիվ (ճանաչողական), աֆեկտիվ (հուզական) և կոնատիվ 

(դինամիկ-գործնական) բաղադրիչներից, որոնց փոխկապակցված աշխատանքով 

որոշվում է տնտեսական վարքի առանձնահատկությունները: Այս բոլոր մակար-

դակների ուսումնասիրությունն անհնար է առանց հաշվի առնելու այն պատմական, 

սոցիալ-մշակութային իրադարձությունները, որոնք իրենց ազդեցությունն են 

ունենում վերջիններիս ձևավորման վրա: Մեզ համար այդ ազդեցություններից 

թերևս ամենատրավմատիկն է Հայոց Ցեղասպանությունը:  

Ցեղասպանությունը մարդկության դեմ իրականացվող ծանրագույն հանցագոր-

ծություններից մեկն է, զանգվածային ահաբեկչության տարատեսակ, բնակչության 

առանձին խմբերի ոչնչացում՝ ռասսայական, էթնիկ կամ կրոնական պատճառ-

ներով, ինչպես նաև կենսական այնպիսի պայմանների միտումնավոր ստեղծում, 

որոնք աստիճանաբար տանում են մասնակի կամ ամբողջական ոչնչացման:  

XX դարի ընթացքում զանգվածային սպանություններով ահաբեկչությունները, 

որոնցում զոհերն ընտրվում էին էթնիկական և կրոնական ցուցանիշներով, իրակա-

նացվում են մեր մոլորակի տարբեր մասերում: Այդպիսի զանգվածային հանցագոր-

ծություններ են իրականացվել հայերի, հրեաների, քրդերի, սլավոնացիների, կա-

թոլիկների հանդեպ [2]: 

1915 թվականին 1,5 միլիոն հայ դարձավ ցեղասպանության զոհ, և թերևս սա չէր 

միակ կործանարար ազդեցությունը. այն մեծ տրավմա էր նրանց համար, ովքեր 

կարողացան ողջ մնալ: Արդյունքում ականտես ենք լինում տրավմայի միջսերնդա-

յին փոխակերպման, որն իր դրսևորումներն ունի կյանքի տարբեր ասպեկտներում՝ 

այդ թվում հնարավոր տնտեսական վարքում: ‹‹Գենոցիդի և նրա համար պատժի 

նախազգուշացման մասին›› միջազգային կոնվենցիան (1948) սահմանում է միջազ-

գային քրեական պատասխանատվություն մեղավոր անձանց հանդեպ: 
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Զանգվածային սպանությունները և ցեղասպանությունը քաղաքական բռնության 

հատուկ տեսակ են համարվում: ‹‹Ահաբեկչության այլ տեսակներից ցեղասպանու-

թյունը տարբերվում է ոչ միայն մասշտաբներով, այլ նաև այն հանգամանքով, որ 

բռնության ակտի մեջ ներառված են ոչ միայն իշխանական էլիտան և պատժող 

մարմինները, այլև տվյալ տարածքի ողջ բնակչությունը: Կարծես ցեղասպանու-

թյունն իրականանում է ողջ ազգի մասնակցությամբ: Այն հանցագործություն է, որը 

բնութագրվում է ոչ միայն մեծ թվով զոհերով, այլ նաև մեծաքանակ հանցագործ-

ներով: Այդ իսկ պատճառով, թերևս ցեղասպանության ակտն այնքան դաժան է և 

անիմաստ, այնքան է հակասում մարդկային բարոյականության նորմերին, որ 

ցանկություն է առաջանում որակել այն որպես մասսայական խանգարում, 

գիտակցության մթագնում, սակայն, այսպիսի որակումը կլինի արմատապես սխալ: 

Ցեղասպանության մասնակիցների մեծ մասը հոգեպես առողջ մարդիկ են›› (2, էջ 

132): 

Ցեղասպանության մյուս կարևոր պայմանն է թշնամու առկայությունը: Կոնկրետ 

թշնամին պետք է նրա համար, որպեսզի ազատեն գիտակցությունը անընդհատ 

առկա վախի դեպրեսիվ, ճնշող ազդեցությունից: Նախ թշնամին միշտ կրում է 

պատասխանատվություն անհաջողությունների և դժբախտությունների համար: 

Ինչպես նաև թշնամուն վերացնելով կյանքը հավանաբար կդառնա ավելի լավը: 

Այդպես է կարծում ‹‹ծանր ժամանակներով›› ահաբեկված մասսայական գիտակցու-

թյունը: 

Ցեղասպանությունն անհնար է առանց աֆեկտիվ ագրեսիայի, որի հիմքում 

ընկած է ատելության սուր զգացում դեպի տվյալ ազգը կամ կրոնը: Այդ ատելու-

թյունն այնքան ուժեղ է լինում, որ անխուսափելիորեն բերում է ռացիոնալ մտածո-

ղության մակարդակի իջեցման: Այդ զգացողությունը լիովին թույլ է տալիս անգամ 

խախտել ‹‹Մի՛ սպանիր›› պատվիրանը: 

Այդ ատելությունը երկար ժամանակ դաստիարակվում և զարգանում է: Նրա 

արմատները դպրոցական դասագրքերում են, որտեղ պատմվում է այն մասին, թե 

որքան լավն էր իրենց նախնիների կյանքն այն ժամանակ, երբ չկային ‹‹նրանք››, 

որքան հզոր և արդար էր պետությունը մինչև ‹‹նրանց›› գալը: Ատելության արմատ-

ները առօրյա, կարծես բնական կենցաղային խտրականության մեջ է՝ ‹‹միայն 

սպիտակամորթների համար›› նստարաններում, տարբեր ազգերի մասին անեկդոտ-

ներում, վիրավորական մականուններում և այլն: Այս ամենը նախապատրաստում է 

տվյալ ազգին վայրի ցեղասպանության, համոզում է պոտենցիալ մարդասպանին, որ 

‹‹զոհերը›› արժանի չեն այլ ճակատագրի:  

Որպես կանոն, ջարդարարները պատրաստ չեն դիմադրության: Նրանք համոզ-

ված են, որ դիմադրություն չի լինելու և որ զոհերը ‹‹համաձայն›› են լինել զոհ: Այս և 

լիովին անպատիժ մնալու համոզմունքները ընդգրկվում են ցեղասպանության գա-

ղափարախոսության մեջ և կառուցվում է ‹‹ցեղասպանության սիմպտոմների ամ-

բողջությունը››: Նրանք չեն մտածում, որ կարող է պատժվեն, չեն հավատում, որ 

իրենց կարող է սպանեն՝ պաշտպանվելով: Իրենց հասցված ցանկացած վնաս, 

նրանք ընդունում են՝ որպես չարդարացված ագրեսիա զոհի կողմից և որպես ինչ-որ 

‹‹չգրված կոնվենցիայի›› խախտում (2): 

Ցեղասպանության ակտի մյուս մասնակիցներն են վկաները: Վկաների դերը ևս 

ոչ պակաս կարևոր է, քանի որ նրանք այդ ողջ ընթացքում ներկա են գտնվում այդ 
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ակտին՝ կարծես խրախուսելով տեղի ունեցածը: Սումգայիթյան ջարդերը իրակա-

նացվել է մոտ 50 ջարդարարների կողմից, որոնք սպանում էին, բռնության ենթար-

կում, այրում՝ անցնելով մի բնակարանից մյուսին: Նրանց ուղեկցում էր ամբոխը՝ 

մոտ 300 մարդ, որն անմիջական մասնակցություն չուներ կոտորածին, բայց բուռն 

կերպով խրախուսում էր այդ ամենը: Այս ամենը տեղի էր ունենում 100 հազար 

բնակչություն ունեցող քաղաքում, որտեղ և ստեղծված էր հայերի հանդեպ 

բռնությունը խրախուսող մթնոլորտը, առանց որի ըստ երևույթին չէր կարող տեղի 

ունենալ ջարդը (1, էջ 305-308):  

Սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ և´ բռնություն իրականացնող մարդիկ, և´ նրանց 

զոհը դարձած մարդիկ կրում են հոգեբանական փոխակերպումներ, որոնք փոխում 

են իրենց վերաբերմունքը սեփական անձի և այլոց նկատմամբ (1): 

Ցեղասպանությանը զոհ դարձած մարդկանց զանգվածային հոգեբանության մեջ 

կարևոր տեղ է զբաղեցնում վախը, որը փոխվում է սարսափի, որն էլ իր հերթին 

առաջացնում է կամ ապաթիա, կամ խուճապ, այնուհետև կարող է փոխակերպվել 

ագրեսիայի: Կան որոշակի վարքային տարբերություններ՝ կապված կրթամակար-

դակի, ինտելեկտի զարգացածության և բարեկեցության մակարդակի հետ (որքան 

քիչ բան ունի կորցնելու, այնքան ավելի է հակված քաոտիկ, անարդյունավետ 

վարքի): Ահաբեկչությունից որոշ ժամանակ անց նրա զոհերի և վկաների մոտ 

պահպանվում է հոգեախտաբանական սիմպտոմատիկան՝ նախ և առաջ երկարա-

ձգված վախի տեսքով, ապա նաև տարբեր տեսակի ֆոբիաների և սարսափների 

տեսքով: Առանձին գործոններ և հանգամանքներ կարելի է համարել ‹‹զոհացման 

գծեր››:  

Վախն առաջին զգացումն է՝ առաջացած ի պատասխան ցեղասպանության 

ակտին: Չկա վախ՝ չկա ահաբեկչություն: Վախը բնութագրվում է որպես հույզ, որն 

առաջանում է ահագնացող արհավիրքով: Այն ուժեղ բացասական ապրում է, որի 

խորքային պատճառներից են առաջին հերթին ֆիզիկական վնաս կրելու վախը և 

մահվան մտավախությունները: Նրանք անմիջականորեն պայմանավորված են 

ինքնապաշտպանության բնազդի հետ, և որքան անպաշտպան է մարդը, այնքան 

ավելի ուժեղ է արտահայտվում այդ բնազդը [2]: Դրանք ֆիզիկական բռնությունից, 

խոշտանգումներից, ազատությունից զրկվելու վախերն են, ինչպես նաև ունեց-

վածքը, եկամուտները, գոյության նյութական միջոցները կորցնելու վախն է, որը 

նաև կապված է սոցիալական կարգավիճակի, ‹‹սեփական դեմքի›› հնարավոր կորս-

տի հետ [3]: Այս բոլոր վախերն իրենց հիմքում կապված են ինքնապաշտպանության 

բնազդի հետ, իսկ մարդու տնտեսական վարքի հիմքում ևս ընկած են պահանջ-

մունքները: Դա դրսևորվում է այն բոլոր գործարքներում, որոնք ուղղակի կամ 

անուղղակի կերպով հանգեցնում են պահանջմունքների բավարարմանը: 

Ցեղասպանության հետևանքով ազգի մեջ բուն դրած վախի հետևանքները, որոնք 

մեզ են հասնում միջսերնդային փոխակերպման միջոցով, կարելի է դիտարկել 

կյանքի տարբեր ոլորտներում, այդ թվում՝ տնտեսական վարքում իր բոլոր երեք 

բաղադրիչների մակարդակներում՝ կոգնիտիվ, աֆեկտիվ և կոնատիվ: 

Տնտեսական վարքը սովորաբար բնորոշվում է որպես տնտեսական այլընտ-

րանքների որոշում՝ ռացիոնալ ընտրության նպատակով. այնպիսի ընտրություն, 

որտեղ առկա են նվազագույն ծախքերը և առավելագույն մաքուր շահույթ: 
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Տնտեսագետները բացատրում են տնտեսագիտության բովանդակությունը մար-

դու վարքի առանձնահատկություններով, որի տակ հասկանում են ոչ միայն անհա-

տական վարքը, այլ նաև այն սոցիալ-մշակութային ինստիտուտները, որոնցում 

մարմնավորվում է անցյալի վարքագիծը: Տնտեսական վարքը հնարավոր չէ դի-

տարկել առանց սոցիոմշակութային համատեքստի: Տնտեսական վարքի բացատրու-

թյունը հենվում է «տնտեսական մարդու» վերաբերյալ մի շարք ենթադրությունների 

վրա. 

 մարդն անկախ է, նա անհատ է, որը կայացնում է ինքնուրույն որոշումներ՝ 

անձնական նախապատվություններից ելնելով 

 մարդը եսասեր է, նա առաջին հերթին հոգ է տանում իր հետաքրքրություն-

ների մասին և ձգտում է մեծացնել սեփական շահը 

 մարդն ռացիոնալ է, նա հաջորդաբար ձգտում է հասնել իր առջև դրված 

նպատակներին և հաշվարկում է այս կամ այն ընտրության հարաբերական 

ծախքերը 

 մարդն ինֆորմացված է, նա ոչ միայն լավ գիտի իր անձնական պա-

հանջմունքները, այլև ունի բավարար ինֆորմացիա նրանց բավարարման համար 

անհրաժեշտ միջոցների մասին: Եսասիրական հետաքրքրություններին հետևելը 

դիտարկվում է որպես տնտեսական սուբյեկտների վարքի հիմնական դրդապատ-

ճառ: (5) 

Վարքային տնտեսագիտության կողմնակիցները, վիճարկելով ավանդական 

դրույթները, ընդգծում են, որ մարդիկ հաճախ կայացնում են իրենց որոշումները՝ 

հիմնված ենթադրությունների, հույզերի, ինտուիցիայի և էմպիրիկ օրենքների 

հիման վրա, այլ ոչ թե վերլուծելով ծախքերը և շահույթը: Նշում են նաև, որ շուկա-

ները վարակված են ‹‹հոտային վարքի›› և խմբային մտածողության հիվանդությամբ 

(3): Տնտեսական վարքի վրա հույզերի ազդեցությունն ուսումնասիրվել է վարքային 

տնտեսագիտության շրջանակներում, որի համար հիմք են ծառայել Դենիել Կաննե-

մանի ուսումնասիրությունները: Ինչպես հայտնի է վախը նվազեցնում է ռացիո-

նալությունը՝ վարքին ստիպելով առաջնորդվել այդ հույզով: Նույնը կարող ենք և 

նկատել տնտեսական վարքում, երբ սուբյեկտներին թվում է, թե իրենք կայացրել են 

որոշում և կատարել են ընտրություն ռացիոնալ հիմքի վրա, մինչդեռ այդ ընտրու-

թյան գերակշռող ուժը հույզերն են:  

Այդ հույզերի թվին է պատկանում վախը: Հաշվի առնելով, որ ցեղասպանության 

ենթարկված ազգն ունի որոշակի առանձնահատկություններ, ապա միջսերնդային 

փոխակերպման արդյունքում դա ևս կարող է թողնել իր ազդեցությունը տնտե-

սական վարքի վրա: Ուստի մեր տնտեսական վարքի դրդապատճառների հիմքում 

ընկած է նաև վախը, որն իռացիոնալ է դարձնում մարդու վարքը, և յուրաքանչյուրն 

ուզում է անհապաղ ազատվել վախից՝ առանց սթափ դատելու և ռեալ գնահատելու 

ստեղծված իրավիճակը, հնարավոր տնտեսական կորուստները:  

Սպառողական վարքի ուսումնասիրության հարցում տարբեր հեղինակներ՝ Ֆ. 

Կոտլեր, Տ. Պարսոնս, Ջ. Կատոնա, Վ. Օ. Բեարդեն և Լ. Բ. Կապլան, առանձնացնում 

են մի շարք հոգեբանական գործոններ, որոնք ազդում են սպառողական վարքի վրա 

(4, էջ 102): Ընդհանուր առմամբ նշվում են երկու կարևոր գործոնների խումբ՝ 

անձնային և սոցիոմշակութային, որոնք առավել մեծ ազդեցություն ունեն, քան 

տնտեսական գործոնները: Սոցիոմշակութային գործոններն ուսումնասիրելիս 
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կարևորվում են տվյալ հասարակությունում արմատացած արժեքները, որոնք 

միավորվելով այլ գործոնների հետ ձևավորում են սպառողի կյանքի ոճը: Այս 

գործոնները չեն կարող չկրել պատմության կնիքը՝ այս դեպքում ցեղասպանության 

տրավմայի ազդեցությունը: Ուստի վախի ազդեցությունը տնտեսական վարքի վրա 

կարելի է ուսումնասիրել ինչպես սոցիալ-տնտեսական տարբեր իրադարձու-

թյունների շրջանակներում, այնպես էլ մեր անցյալի տրավմայի միջսերնդային 

փոխակերպման շրջանակներում: 
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The article is devoted to the possible influences of social-cultural factors on economical behavior of subjects. 
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ՎՐԵԺԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ «ՍԱՍՈՒՆՑԻ ԴԱՎԻԹ» ԷՊՈՍՈՒՄ  

 
Հանգուցային բառեր՝ վրեժ, դիցազուն, Մսրա Մելիք, Քուռկիկ Ջալալի, Թուր կեծակի, Խաչ 

պատերազմի: 

  

Վրեժը մարդ անհատի (ցեղի, ազգի, ժողովրդի…) կողմից մյուսի՝ որպես 

առանձնահատուկ մարդ տեսակի` ապրելու և ինքնահաստատվելու բնական պար-

տականություն իրավունքի խաթարման կամ զրկման հետևանքով երկրորդի մեջ 

առաջացած համապատասխան բացասական հոգեվիճակն ու ապրումն է (ոխ, 

չարություն, ատելություն, քեն, չարացածություն, ոխակալություն, քինախնդրու-

թյուն, հիշաչարություն), որը վերջ ի վերջո հանգեցնում է դրա պատճառի նկատ-

մամբ արվող այս կամ այն գործողությանը («ոխն առնել, վրեժն առնել»…): Վրեժի 

վերջին աստիճանի՝ վրիժառության չիրականացման դեպքում վրեժի հարուցած 

բացասական էներգիան իր՝ վրեժի սուբյեկտի համար դառնում է հույժ վտանգավոր 

(նա հոգեբանական ինքնաթունավորմամբ է զբաղվում, ինքն իրեն թշնամի է 

կարծում, ինքնալլկմամբ է զբաղվում…): Վրեժը աստվածային-բնական պարգև է և 

այն պահել-պահպանել-նորոգել-իրականացնելը (վերջինս`նրանից ազատվելու 

հրամայականն ունի իրենում) վրեժի սուբյեկտի պարտքն է: 

Ազգերի էպոսները՝ նրանց հոգեկերտվածքի արտահայտությունները, վրեժի 

յուրահատուկ «դասագրքեր» են: Բացառություն չէ, այդ առումով, նաև մեր էպոսը՝ 

«Սասունցի Դավիթ»-ը: Այն մերօրյա ու գալիքի բազում վրեժային խնդիրներ ունեցող 

հային ոգեղեն դասեր է տալիս: 

Էպոսի դիցհերոսների համար վրեժն այն աստիճան բնական զգացում ու 

գործողություն, ինքնին հասկանալի մի բան է համարվում, որ նրանք երկար-բարակ 

չէին մտածում, թե վրեժի զգացում ունենա՞ն, վրեժն առնե՞ն, թե՞ ոչ: Էպոսում 

թշնամու արածների վերաբերյալ արված ինչ-որ իրավական գնահատականներ, ինչ-

որ բարոյախոսություն (առավել ևս` դրա սպասումը թշնամու կողմից …) գրեթե 

չկան. նա իր արածների՝ գողության, թալանի, Սասնա տան` ազգային ինքնությունը, 

հավատքը խաթարելու, տունը հարկատու դարձնելու, երկիրն իրենը համարելու 
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համար պետք է պատժվի և վե°րջ, - այս է մեր դիցհերոսների հոգում` նրա այդ 

արածների` առաջին անգիտակցական-բնազդային արձագանքը, (մեր խենթ, ծուռ 

դիցհերոսների վրեժային վարքում, որպես կանոն, այդ գիտակցությունը մտցնում 

էին Տան մեծամեծերը, Հայ նախնի Ոգին մարմնավորող Քուռկիկ Ջալալին և Հայ 

Իմաստությունը խորհրդանշող Պառավը):  

Հիշենք այս առումով, էպոսային մեկ-երկու դրվագ. իմանալով, որ Խալիֆը մարդ 

է ուղարկել իր մորը՝ Ծովինարին սպանելու՝ Սանասարը «կատաղում» է և ինքն է 

նրան սպանում (1, 17 էջ): Բաղդասարը (անգամ Բաղդասարը…) հայրենիք գալուց 

հետո, մի օր, իր մտադրությունն է կիսում եղբոր հետ, առ այն, որ որոշել է գնալ 

Բաղդադ, որ կամ Խալիֆան իրեն մատաղ անի իր «Ջոջ կուռքին», կամ էլ`ինքը 

սպանի նրան[1, էջ 43]: Մեծ Մհերը չի համակերպվում Սասնա տան` Մսրա Մելիքին 

«խարջդար» (հարկատու) լինելու հետ և որոշում է նրա դեմ կռվի ելնել (1, 115-116 

էջ): Տակավին պատանի Դավիթը Պառավից իմանալով Մսրա Մելիքի մարդկանց` 

Սասնա տնից «խարջ» հավաքելու մասին, գնում հավաքածը հետ է բերում, հարկա-

հավաքների մի մասին սպանում, մյուս մասին հետ է ուղարկում Մըսր, իրենց 

ուղարկողին ասելու թե՝ «Էն Մհերի տղա՝ Դավի°թն էդպես արեց. /մեկ էլ չը գա` 

Սասնա կընիկ, աղջիկ տանի~. /Սասնա տուն ձեռ չի° ավերվե, /Որ դուք էկե մեզեն 

խարջ ու խարազ կ՚ ուզեք: /Մըսրա գավառ իրեն, Սասնա գավառ մեզի: /Թե չէ` ինչ 

իրմեն կը գա, թող չը խնայե» (1, 210 էջ): -Վրեժի ծարավ, - այսպիսին էն Սասնա տան 

դիցհերոսները: Եվ այդ ծարավը էպոսասացներն անընդհատ իրենց ունկնդիրների 

մեջ էլ են բորբոքում, իրենց չը «օղորմի»-ներով, ասելով, օրինակ՝ «Դառնանք, 

զօղօրմի չը տանք /Չմշկիկ Սուլթանին, /չը տանք օղօրմի: /Դառնանք, զօղօրմի չը 

տանք /Մսրա Մելիքին, /Չը տանք օղօրմի » (1, 130 էջ): 

Էպոսում մեր դիցհերոսների վրիժառության մղումն իր ուժային հիմնավորվա-

ծությունն ունի. նրանք վստահ են իրենց ուժին, զորությանը, ոգուն, իրենց արար-

չատու հրեղեն որակներին, և, հետևաբար, ինչու~ պետք է թշնամուց, որքան էլ որ նա 

զորեղ լինի, վախենան. (2) «Աստուծով են, (Խալիֆը, - հեղ) չի կարնա մեզ մորթի», - 

ասում է Սանասարը եղբորը՝ տեսնելով նրա երկմտելը (1,43 էջ). «Մելիք, զա~րկ, 

զա~րկ, թող գա՛ քո գուրզ: /Չըլնեմ, չիմանամ, որ էրկու մըտանի° ըլնես: /(Աստծուց 

դրած չէր, /որ մեր ազգ մըսրցոց դեմ փախնի/)». - ասում է պատանի Դավիթը իրենից 

տարիքով Մելիքին` համոզված լինելով, որ նրա գուրզը բռնելն ինչ~ է որ (1, 145 էջ): 

Եվ ընդհանրապես`էպոսում կա այն դիցազնական ինքնագիտակցությունը, որ 

«Աստըծուց սավայ (բացի,- հեղ), - մենք, մեր ազգը մարդից չենք վախենա»,- ինչպես 

այդ ինքնագիտակցությունը արտահայտում է Մեծ Մհերը՝ էպոսի մեկ այլ պատու-

մում (3, 308 էջ): Դե էպոսի մեր հերոսները դիցազուն (դիցազուն՝ լեզվաբանորեն 

նշանակում է աստվածային ծագում ունեցող, աստվածամարդ) էին՝ պե՞տք է 

իրենցում աստվածային ուժի հորդումը զգային, թե՞ ոչ: 

Էպոսի հիմքում ընկած հայ ուժապաշտական իմաստությունը հեռու է պահում 

իր հերոսներին այնպիսի թուլամորթ քայլերից, որոնց համար նրանք հետո 

կզղջային (բացառությամբ մեկ-երկու քայլի, որի մասին ստորև կխոսենք), և, ներկա 

դեպքում, օրինակ, թույլ չէին տա հետագայում թշնամուց ինչպես հարկն է իրենց 

վրեժն առնել: Դիպուկ է, այս առումով, էպոսի այն դրվագը, որտեղ Մսրա Մելիքը 

մեր պատանի Դավթին, որպես հնազանդության նշան, ստիպում է իր թրի տակով 

անցնել, բայց նա ոչ միայն չի անցնում, այլև խրոխտաբար ասում է՝ «Էնպես կանի, որ 
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վաղ մեծնամ՝/ սուր չը քաշեմ՞ էնոր վերան: /Էն ինձ թրով զարկի° - ես չը զարկե՞մ 

էնոր: /Հազար էդպես Մելիք մեռնի° /Էս մեկ չարսու լաչակ է, /էս լաչակի տակով 

կ՚անցնեմ. /Էնոր թրի տակով չեմ անցնի» (1, 151 էջ): 

Սասնա տանն ինքնին հասկանալի ճշմարտություն է այն, որ այլ բան է բնատուր 

զորեղ ուժով օժտված լինելը, որպես ի վերուստ տրված պարգև, այլ՝ այն պահել-

պահպանել-նորոգելը, այն չմսխելը, ցրիվ չտալը, կենսանորոգ նպատակների 

համար ծառայեցնելը. և դա՝ թե՛ տան, թե՛ներքին կյանքը բարելավելու, թե՛արտաքին 

գործերն ըստ պատշաճի անելու համար: Երկրորդ առումով խորդանշական է էպոսի 

այն դրվագը, որտեղ պատանի (յոթ տարեկան) Մեծ Մհերը մորն ասում է թե՝ 

«Մարե~, /քանի մեր տուն դեռ մարդ չըկա` /Դևեր մեր տան վերա տի գան, վնաս տի 

տան: /Աղեկ է, որ հիմիկվանէ պատրաստ ըլնեմ՝ /թըշնամու դե՛մ կայնեմ», և մայրը, 

չնայաց «պստիկ» էր Մհերը, թույլ է տալիս, որ նա գնա սարեր, քարեր շրջի, որս անի, 

(«այդպես մարդերու շարք մտնի» (1, 98 էջ):  

Կամ էլ`այն դրվագը, որտեղ Պառավը պատանյակ Դավթին բռնացնելով իր 

կորեկի արտում որս անելիս, այն ավերելիս՝ բարկացած նրան ասում է .«Դու էդ ինչ՞ 

է՝ կ̔անես. /Իմ հույս՝ էդ փշուր կորե՛կն է: /Դուն էլ էկար, տրորեցիր՛ր: /…Դուն,որ 

էդպես տղամարդ էս՝ /Հորի՞ չէս էրթա,Ծովասար: /Թե կտրիճ էս՝ գնա, քո հոր 

որսատեղ առ: /…Հրեն,Մսրա Մելիք էկե, / քո հոր սար զավթե, /…Հիմիկ ինչի՞դու չէս 

էրթա էնտեղ. /Վեր ինձի՞ էղար կտրիճ» (1, 187 էջ). և Դավիթը հետևում է Պառավի 

խորհրդին:  

Իսկ ինչ մնում է առաջին առումին, ապա էպոսում քիչ չեն այն լուսաբանող` 

անգամ զավեշտալի-դրամատիկ դրվագները: Օրինակ, դրանցից մեկում, երբ 

Դավիթը «խալխի» երեխաների հետ խաղալիս, քանի որ շա~տ ուժեղ էր, նրանց 

մարմինը «խեղում» է, - «քաղքի մեծերը» գալիս են Հովհանին բողոքի, նրան 

խորհուրդ տալով՝ «Արի՛ Դավթին գործի° մի դիր. /Էդոր գործի որ չը դնես`/Քաղքի 

մեջ շա՛տ ավերություն տ՚ըլնի» (1, 162-163 էջ) (էպոսն,ընդհանրապես, «գործի» 

պարագան շատ է կարևորում, քանզի դրանով է անձի ներքին էներգիան իր 

կենսանորոգ փոխակերպումն ունենում…). և Հովհանը Դավթին հովվության է 

տալիս, որ նա «պարապ» չկենա, մի օգտակար գործ անի, այդպես` հոգե-

մարմնական հասունացում ապրի… 

Սասնա տան վրեժի առարկան որոշակի է՝ թշնամին, նա, ով խախտել է 

աստվածադիր օրենքը, նա, ով իր զուտ մարդեղեն «օրենքներով» խախտել է իր`տան 

աստվածադիր օրենքի պահապանի, կյանքի բնականոն ընթացքը: Տունը քանի դեռ 

ուժը չի պատում, քանի դեռ իրենից չի ծնվել-զորեղացել այն դիցազունը, ով պետք է 

ի մի բերի, բազմապատկի իր ուժերը և առաջնորդի իրեն իր`թշնամուց վրիժա-

ռության սուրբ-գործը, -ատամները կրճտացնելով ու լուռ ու մունջ ենթարկվում է 

թշնամու` իրեն պարտադրած կանոններին (այդ ընթացքում նա սուր չի ճոճում 

իր`իրենից դեռևս զորեղ թշնամու վրա, նրա դեմ իր ժանգոտ թրով, իր քոսոտ ձիով 

կռվի չի ելնում.… (1, 250 էջ)) անգամ իր վիճակի մասին չի խոսում. (էպոսում մի 

նրբազգաց հոգեբան ենք տեսնում). իսկ երբ այդ ամենը լինում են նա նոր գործի է 

անցնում…Էպոսում չգրված օրենքներ կան. երբեք չհավատալ թշնամուն (էլ չասած` 

«սիրելու» մասին…), նրա սրտերին, «փեզեվանքություններին»կուլ չգնալ, նրա 

հետ`կռվի ելնելուց առաջ հացի, զրույցի չնստել (դիցազներգության մեջ մի անգամ 

խախտվում է այս պատվիրանը և հայ դիցազունը` Դավիթը, պատժվում է (1, 238 
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էջ)): Բուն թշնամուն չշփոթել նրանց հետ, որոնց նա Սասնա տան դեմ է հանում: 

Վերջին առումով` շա~տ բարոյականության մասին ասող է դիցազներգության այն 

դրվագը, որտեղ, երբ Դավիթը կոտորում է Մելիքի զորքը զորքից մի «հալևոր» է 

դուրս գալիս ու Դավթին ասում` «Դավի°թ, մեռնե°մ քո արևուն. /Չէ՞որ էնոնք էլ մա°րդ 

են. ինչի՞ կը կոտորես, ինչի՞ կը սպանես. /Չէ՞ էդոնք էլ էրեխանե°ր ունե°ն, /Տուն ու 

կնի°կ ունեն: …/Մեզ ինչ՞ մեղք կա. /Մըսրա Մելի°քն է զոռովեն բռնե, բերե. /Մըսրա 

Մելիքն է քո դուշման, /Գնա° իր հետ կռիվ արա» (1, 236 էջ): Հայ դիցազունը արդար է 

համարում ասվածը և գնում է իր «դուշման»-ի հետ կռվելու, որի գտնվելու տեղը 

հենց «հալևորն» է ասում: Որևէ ազգ, ժողովուրդ չէ Սասնա տան` հայի թշնամին, այլ, 

նրա այլասերված, խառնածին տականքը (էպոսում որպես այդպիսիք հանդես են 

գալիս Մսրա Տունը և նրան ենթակա դևերը), - ասում է էպոսի «վրեժային 

բարոյականությունը»: 

Թշնամուն չպետք է ուժավորել`որքան էլ նա իր գայթակղիչ քայլերով դրդի դրան,  

մեկ անգամ չէ այսպիսի կապակցությամբ ողբերգականությամբ լեցուն մտահոգու-

թյուն ենք տեսնում էպոսում` Սասնա տան անվտանգության խնդրի հետ: Ասում ենք 

մտահոգություն, քանի որ դիցհերոսներն այդ առումով մեկ-երկու անգամ խախտում 

են տան արտաքին անվտանգության կանոնները, որը թեև նրանք գիտակցում են 

բայց արդեն ուշ է լինում: Դեպքերից մեկում Մեծ Մհերը՝ խաբվելով Իսմիլ Խաթունի 

«սիրենադայից»՝ նրա հետ պառկում` իր տան ապագա թշնամուն է սերմանում, և 

թեև հետագայում գիտակցում է իր այդ քայլի վտանգավորությունը (ասում է. «Թող 

իմ աչքերը քոռանար, /որ ես էկա, էս յոթ տարի, /Խալխի արտը ջրի` կանաչ պահեցի, 

/իմ արտ չորցավ: Վայ, էս ի՞նչ արի») (1, 125 էջ), բայց ճակատագրական սխալն 

ուղղելն արդեն անհնար էր: Մյուս դեպքում Դավիթը Չմշկիկ Սուլթանի հետ ունեցած 

իր ճանապարհային «արկածներից» մեկից ծնված աղջկա թունավոր նետից է 

մահանում. և թեև նա էլ է գիտակցում ինչ ինչոցը (ասում է. «իմ ցեց իմ անձից է, / Էդ 

իմ սերմն էր, որ ինձի սպանեց» (1, 292 էջ), բայց արդեն ուշ է լինում: 

Էպոսում հավուր պատշաճի է գիտակցվում նաև ներքին անվտանգության 

խնդիրը. զորեղ թշնամուց վրեժ լուծելու հրամայակնն ունեցող Տունը պետք է հոգ 

տանի իր ժողովրդի (նաև իր տարածքում ապրող «խալխի» մասին): Պետք է 

հետամուտ լինի, որ նախ ինքն արդարամիտ լինի, պահպանի երկրում ընդունված 

ավանդույթները, մարդկանց համակեցության կանոնները, պետք է աշխատի, որ իր 

երկրում ապրողները հացի ու տան խնդիր, այլևայլ դժգոհություններ չունենան. այս 

ամենի համար Սասնա տունը (նրա դիցազունները) իրեն գլխավոր պատասխանա-

տու է համարում: Հիշենք այս առումով, էպոսային մի քանի դրվագ: Մեծ Մհերը 

զորեղ գազանի`առյուծի դեմ ելնում ու նրան սպանում է, որ ազատի երկիր հաց 

բերող ճանապարհը: Սասնա տան մեծերը իրենց «ծռերին» են մեղադրում, որ նրանք 

խախտել են «խալխի» երեխաների հետ խաղի կանոնները, կամ էլ, որ նրանք, ըստ 

պատշաճի չեն կատարել «խալխին» իրենց ծառայությունը` հովվությունը: Մեծ 

Մհերը երկրում գտնվող անգամ «անգյալների», «կույրերի», «կաղերի» ապրելու 

մասին է մտածում, նրանց համար «վանք» կառուցելով (վանքի անունը նա Մարութա 

բարձր աստվածածին է դնում) (5) ու վանքում նրանց հանապազօր կյանքը 

ապահովագրելով (1, 128 էջ):-Սանասարն ու Բաղդասարը հիմնելով Սասունը`նրա 

բնակիչների վրա «հարկ ու տուրք» չեն դնում, հոգ են տանում, որ «մեկ մարդ մեր 

ապրանք չզարնե տանի»` ինչպես ասում են նրանց տիրապետության տակ գտնվող 
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մարդիկ (1, 54 էջ): Դիցազունները, սպանելով ավազակ Դևերին, նրանց գողացածն ու 

թալանածը բաժին են հանում դրանց տերերին ու ժողովրդին՝ իրենց պահելով 

նրանց ձին կամ առևանգած աղջկան (մեր հերոսների աչքը կուշտ է, նյութա-

պաշտությունից նրանք հեռու են… Հիշենք այս առումով, Մսրա տանը պատանի 

Դավթին ոսկով ու կրակով փորձելու ելքը): 

Էպոսում այն համոզմունքը կա, որ թշնամուց վրիժառությանը, որպես Սասնա 

տան կյանքի, բեկումնային կենսահաստատուն պահ, պետք է ըստ ամենայնի 

նախապատրաստվել. այն Տան ողջ` ոգեկան ու նյութական, կամային ու զինական, 

ավանդական ու ժամանակակից, նախնի ու ներկայում ապրողների ուժերի զորա-

շարժ է պահանջում, այն Տան` իր ոգենյութական զենքերն ասպարեզ հանելու հրա-

մայականն է կանխադրում, այստեղ ամեն մի թեթևամտություն, ինչ-որ զգացմունքի 

տրվածություն` հղի է վտանգներով, - ասում է էպոսի իմաստությունը: Շատ բան 

ասող է այս առումով, էպոսի այն դրվագը, որտեղ, երբ Դավիթն իր «ժանգոտ թրով, 

«քոսոտ ձիով» ինչպես ասում է, Պառավը`ձեռք առնելով իր խենթ տաքարյունին (1, 

250 էջ)` գնում է Մելիքի դեմ կռվելու` Պառավը նրան խորհուրդ է տալիս Հովհանից, 

հոր` Մհերի զենք ու զրահը, ձին, խաչ պատերազմին վերցնի - նոր գնա կռվի: Ասում 

է «Մագյար չը կա՞ր քո հոր Քուռկիկ Ջալալին (6), /Մագյար չը կա՞ր քո հոր Թուր 

Կեծակին (7), /…Մագյար չը կա՞ր քո հոր Խաչ պատերազմին» (8) (1, 224 էջ): Դավիթը 

հետևում է Պառավի խորհրդին: Շա~տ խորհրդանշական է Դավթի` պատերազմի 

դուրս գալուց առաջ Մամիկի` Դեղձում Ծամի (ում «մուրազը» կատարվել էր…)` 

Քուռկիկ Ջալալուն ասած. «-Քուռկի°կ Ջալալի, մեռնե°մ քե, մուրա~զ… /իմ Դավիթը 

հե°ր չ'ունի` անե°ս հերություն. /Իմ Դավիթ մե°ր չ'ունի, անե°ս մերություն. /Իմ 

Դավիթ աղբեր չ'ունի, անե°ս աղբերություն. /Իմ Դավիթ դու տանես իր կաթնով 

աղբյուր (9). /Դավիթ ձիուց իջնի, իջնի ջուր խըմի, / Իմ Դավիթ դու տանես իր հոր 

փորձաքար- /Դավիթ իր թուր զարկի, զարկի սան, փորձի: /Քուռկիկ, քե ամանա°թ 

/իմ նորամանուկ Դավիթ» (1, էջ 230-231): Տեղի է ունենում այն, ինչ Պառավի և 

Դեղձում Ծամի իմաստությունն էր ցանկանում: Եu Դավիթը թշնամուց իր վրեժն 

առնում է: 

 
Գրականություն 

 

1. Սասունցի Դավիթ (հայկական ժողովրդական էպոս), 2-րդ հրատ., «Հայպետհրատ», Եր., 1961թ.: 

2. Այս առումով, էպոսի վրեժի խորհուրդն էապես տարբերվում է մերօրյա հասարակական հայի 

«վրեժից», որը «ressentiment»-ի՝ Մեծ Եղեռնի հարուցած ապրումների, անընդհատ որոճումների 

բացիլն է իրենում կրում: (Նիցշե-Շելլերյան բացահայտում`«ressentiment»-ի պատմահոգեբանական 

հիմնախնդրի մասին տե՛ս Նիցշեի «Չաստվածների մթնշաղ» գրքի հայերեն թարգմանության ծանո-

թագրություններում՝ հասկացության վերաբերյալ արված Կարեն Սվասյանի հիանալի ծանոթագրու-

թյունը՝ «Ապոլոն» հրատ., Եր., 1992թ., 268-270 էջ): 

3. «Սասնա ծռեր», մասն երկրորդ, Մանուկ Աբեղյանի խմբագրությամբ, Եր.,1951., 308 էջ: 

4. Էպոսը՝ որսը, բնության մեջ շրջելը, այդպես նրանից լիցքավորվելը, իր հերոսների ուժավորման 

կարևոր պայմաններից է համարում: 

5. Հայոց մեջ «վանքը» նախասկզբնապես այդ գործառույթն է ունեցել… 

6. Խորհրդանշում է, ինչպես արդեն նկատել ենք, Սասնա տան էությունը, նախնյաց ոգին: 

7. Խորհրդանշում է Սասնա տան «երկնուց իջած» ռազմի զորությունը: 

8. Ռազմի, ուխտադրության հետ կապված խորհուրդ է արտահայտում: 

9. Խորհրդանշում է հայոց բնաշխարհի կենաց զորությունը: (Էպոսի այս և մյուս`դիցազնական 

խորհրդանիշերի մասին տե՛ս Սերգեյ Մանուկյան «Պարտեզ», Գարուն, հ. 9-10, 2014, էջ 60-67): 
 



 132

Сережа Манукян 

Факультет философии и психологии ЕГУ 

Доцент кафедры теории философии и логики 

Лили Нерсисян,  

Факультет философии и психологии ЕГУ 

студент кафедры теории философии и логики 

Мариам Петросян  

Факультет философии и психологии ЕГУ 

студент кафедры теории философии и логики 

 

''ЗАМЫСЕЛ МЕСТИ'' В ЭПОСЕ САСУНЦИ ДАВИД 

 

Ключевые слова: месть, воин, Мсра Мелик, Куркик Джалали, Тур кецаки, Крест войны. 

 

В статье делается попытка на основе замысла мести посмотреть и понять эпос. Обсуждаются такие 

стороны эпоса, как месть Сасна дома, как такового, основы и условия мести, обьект и субьект мести, 

подготовка мести и этапы, и его исход. Новый смысл обретают такие эпосные символы, как ''Куркик 

джалали'', ''Тур кецаки'', ''Хач патеразми'', ''Катнахпюр'', ''Марута высокая богородица''. 

 

 

Seryoja Manukyan,  

Faculty of Philosophy and Psychology, YSU 

Asssosiate Professor Of The Department Of Theoretical Philosophy And Logics 

 Lily Nersisyan, 

Faculty of Philosophy and Psychology, YSU 

Student Of The Department Of Theoretical Philosophy And Logics 

 Mariam Petrosyan 

Student Of The Department Of Theoretical Philosophy And Logics 

 

''THE IDEA OF REVENGE'' IN THE EPICDAVID OF SASSOUN 

 

Key words: revenge, the warrior, Msra Melik, Kurkik Jalali, Tour ketsaki, Cross War. 

 

In this article an attempt is made to see and understand the epic on the basis of the idea of revenge. Such parts 

of the epic are discussed, as revenge of Sasna home, as such, basis and conditions of revenge, object and subject of 

revenge, revenge preparations and stages, and its outcome. New meaning aqucire such epic symbols, as '' Kurkik 

Jalali '', '' Ketsaki Tour '', ''Cross of war '', '' Katnaghbyur'', '' Maruta Virgin ''. 

 

 



 133

 

 

 

 

Владимир Микаелян 

Факультет философии и психологии ЕГУ 

Доцент кафедры социальной психологии 

v_mikaelyan@mail.ru 
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Любая социально-психологическая и социально-политическая теория, так или 

иначе, опирается на какую-то концепцию личности. Так или иначе, мы постоянно 

интерпретируем поведение человека, а это значит что пытаемся подвести поведение 

под прогнозируемую реальность. В социальном мире невозможно жить, не обладая 

прогнозируемой концепцией реальности. Прогнозируемость поведения, с другой 

стороны опирается на некую шкалу ценностных ориентаций, имеющую характер 

приемлемости и долженствования в конкретном этносоциальном обществе. В этом 

контексте рассмотрения, массовая жестокость, деструктивность, конечно же лишены 

признака приемлемости и часто плохо прогнозируемы. Прогнозируемыми мы можем 

считать такие феномены, которые могут быть подведены под какую-то шкалу 

ценностей. Как правило, шкала ценностей является этношкалой. Каждый этнос имеет 

свою ценностную шкалу, которая обеспечивает не только направленность социально-

психологического развития, но и включается в общечеловеческий контекст социаль-

ного развития. Такие гуманитарные катастрофы как массовое насилие и геноцид не 

вписываются в общечеловеческую концепцию социального развития. Однако, отри-

цание факта не является его уничтожением. Понимание социального зла позволяет 

минимизировать процесс его разрастания. Метастазы деструктивности и жестокости 

распространяются угрожающе интенсивно и перед человечеством остро ставится 

проблема спасения социальности. Никакая космическая катастрофа не способна так 

обезобразить мир, как человеческое зло. Акты вандализма и жестокости распростра-

няются в целом на уничтожение социальной и психологической эволюции человека. 

Человеческая жестокость и агрессия, деструктивность и вандализм не првнесены 

извне, они являются порождением самого человека. Именно поэтому необходимо 

понимание тех психологических механизмов, которые порождают катастрофы социа-

льности. Вполне очевидно, что мы имеем дело с инволютивными процессами, с инво-

люцией Я-сознания. Межэтническая толерантность является следствием длительной 

и сложной эволюции Я-сознания. Символически, этот процесс начинается с истории 

«смешения языков». Однако, нельзя воспринимать эту легенду столь однобоко, как 
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обычно это делается. Согласно Р. Фрилингу, языки были смешаны богами вовсе не 

для вражды людей, так как непонимание, неминуемо приводит к вражде,- языки 

были смешаны именно потому, чтоб люди научились на разных зыках познавать и 

выражать истину. Это значит, что мы не можем позволить себе «бумажной» роскоши 

смотреть на все происходящее в контексте черно-белой реальности. Мы не можем не 

видеть того, что Земля пока не стала для человечества «землей обетованной». Закон 

психодинамической психологии гласит: бессознательное проецируется. Проекция-

это один из основных механизмов, позволяющих нам вплотную соприкасаться с 

бессознательным уровнем психики. Этот механизм свойственен как человеку, так и 

человечеству. Поэтому мы можем говорить об этнической проекции. Когда 

задействована проекция, тогда Я-сознание вытесняется, передавая свою функцию 

контроля бессознательному уровню психики. В свою очередь контроль бессозна-

тельного является хаосом, «способным порождать чужовищ»,- массовую жестокость и 

массовый вандализм. Один акт вандализма отбрасывает психическую эволюцию в 

мрачные времена стадной дикости, или психической инфляции. «Следует рас-

смотреть форму психической инфляции, особенно важную для понимания по-

литического поведения, а именно: коллективную психическую инфляцию, яв-

ляющуюся следствием групповой идентификации с коллективным бессознательным. 

В этом случае коллективное или групповое Эго уступает пере напором коллективного 

бессознательного содержания. Вполне возможно. Что отдельные члены коллектива 

уже испытывают состояние психической инфляции благодаря ощущению своего 

единства с группой». [1,37] Акты вандализма, по сути, являются регрессией на прими-

тивные животные уровни развития. Мы не употребляем выражения «примитивные 

уровни сознания», так как считаем, что любой, даже самый примитивный уровень 

сознания, делает невозможным акты массового насилия и жестокости. Мы считаем, 

что на уровне теоретического осмысления проблемы, вполне психологично при-

равнивать сознание социальности. Опасность психической инфляции или прояв-

ления стадной дикости более присуща полярным в социальным развитии этносам. 

Можно предположить, что этносы и культуры, находящиеся на уровне группового 

сознания более всего подвержены скатыванию на досоциальный уровень развития. В 

одном случае высокий психический уровень развития Я-сознания переходит в свою 

полярную противоположность, в другом же случае, низкий уровень развития, уровень 

группового сознания проявляет сея в качестве стадного Мы-сознания. Чувство 

превосходство, как и чувство неполноценности проецируются на внешний мир, на 

другие этносы. «Но в любом варианте коллективная воля группы к власти активизи-

руется и требует выражения, временами даже в самоубийственных пределах, как 

показывает пример нацистской Германии». [1, 77] Насилие, геноцид не может быть 

определен иначе как массовый и этнический психоз. Иррациональные и прими-

тивные разрушительные импульсы находят удовлетворение в таких катастрофах 

истории. Хотя и современный человек считает себя разумным существом, тем не 

менее, его разумность имеет весьма условный характер. Человек смог подчинить себе 

природные стихии, но перед лицом собственного бессознательного человек бессилен. 

Человек практически находится во власти своего ессознательного и максимум на что 

способно сознание, так это находить более или менее приемлемое объяснение 
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зверствам человека разумного. Рационализация деструктивности не выглядит более 

кощунственно нигде, кроме как при попытках политиков «объяснять» зверства 

политическими или историческими обстоятельствами. Попытки объяснения гено-

цида политическими и историческими методами открывают дорогу последующим 

зверствам: раз нечто можно объяснить, то это нечто вполне может повториться. И 

пока в мире будет существовать тенденция рационализации массовых зверств, 

человечество не освободиться от этой опухоли в социальном организме. Важным, 

крайне важным является понимание психологической стороны социальных и 

гуманитарных катастроф. Прежде всего, нельзя постоянно убегать от признания того, 

что в деструкции, в массовых зверствах проецируется теневая сущность психики. 

Признание собственной Тени приводит к ее минимизации, вытеснение Тени 

приводит к проекции и массовому насилию. Тень как архетип часто воспринимают 

как часть, которая является полярной стороной сознательной личности. Тень — это 

другая сторона сознательной личности. Это непризнаваемая, несовместимая с нашим 

сознательным Я и низшая часть личности — «сумма всех тех непривлекательных 

качеств, которые мы предпочитаем скрывать, вместе с недостаточно развитыми 

функциями и содержанием личного бессознательного».[1, 79] Тень, по сути, асоциа-

льна, поэтому мы можем приравнивать сознание социальности. Низшая сторона 

человека и этноса, расы или нации проецируется вовне, так как сознательная часть не 

желает ее признавать. Вытесненное имеет очевидную тенденцию возвращаться, и так 

как этот процесс необратим, то возвращенное вытесненное проецируется. Это и 

является примитивным способом иллюзорного освобождения от неприглядных черт. 

Однако, все вытесненное имеет тенденцию также к энергетическому разрастанию. 

Коллективная Тень этноса проецируется на другие этносы. Что означает, по сути, 

вытеснение Тени? Это сродни вытеснению социальности. Психика человека 

постоянно нуждается в отдыхе от социальности и если агрессия и другие стороны 

Тени не находят пути к сублимации, они выражаются непосредственно. Сублимация 

и есть процесс, с помощь которого индивид удовлетворяет свою теневую сторону в 

режиме наименьшего зла. Сублимация прикрывает также бегство от ответственности, 

так как признание Тени является принятием ответственности за свое поведение. 

Отрицание вины за геноцид как раз является бегством от ответственности. Однако, 

при этом можно допустить, что часто мы можем иметь дело с ситуацией неспо-

собности переживать чувство вины за содеянное. Вытеснение теневых сторон одно-

временно может сопровождаться вытеснением чувства вины. И желание избавиться от 

чувства вины и собственных теневых сторон реализуется в проекции. Лучшим из 

наихудших и примитивных способов избавления от чувства вины является приписы-

вание этой вины другим. Именно поэтому отрицание геноцида армян постоянно 

сопровождается тенденцией приписывать вину жертве. Но приписывание вины уже 

означает признание геноцида. . «Отрицательные проекции выполняют, в частности, 

роль защитных механизмов, помогающих индивиду или группе избежать прямого 

внутреннего контакта с несовместимыми и вызывающими беспокойство психически-

ми содержаниями. Подобная экстернализация внутренних чувств-конфликтов — 

единственное средство для тени обрести внешнее и социально приемлемое выраже-

ние, поэтому как положительным, так и отрицательным проекциям принадлежит 
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важная роль и в политике».[1, 83] Мы ни на шаг не продвинемся в понимании поли-

тики, если не поставим во главу угла рассмотрение воздействия бессознательного на 

поведение и мировосприятие индивида. Что движет политиком, что является 

источником деструктивного начала массы,- эти вопросы остаются открытыми, без 

привлечения категории бессознательного. Вытесненная стадная дикость постоянно 

прорывается наружу и выливается в поведение масс. Однако, как известно, в пове-

дение прорываются те содержания, которые были неудачно вытеснены, то есть акт 

вытеснения не был полноценным. Эти, неудачно вытесненные деструктивные 

импульсы: «Вместо того, чтобы быть выраженными в личной и поддающейся контро-

лю форме, опускается на уровень коллективного бессознательного и возвращается в 

бурных массовых психозах и движениях» [1,78] Человек бессилен против своего 

бессознательного, он по большому сету, не контролирует его так как страшится его, 

так как не понимает его. «И если в наше время западный человек не чувствует себя 

больше рабом природных стихий, он тем не менее по-прежнему смят и раздавлен 

силами собственного психического». [1,79] Поэтому понимание политики всецело 

обусловлено пониманием политиков, а точнее мотивацией их бессознательного. И 

пока это не сделано, над человечеством будет постоянно висеть угроза кама-локи. 

Попытки объяснения массовой жестокости, геноцида в границах политических и 

исторических теорий изначально обречены на провал, так как в этих границах мы 

имеем дело со следствием, но никак не с причинами, порождающими массовое 

безумие. Необходимо причинно рассмотреть психологические факторы. Среди этих 

факторов мы считаем необходимым выделение архетипа Тени. Из аналитической 

психологии нам известна теория коллективного или объективного бессознательного. 

«Так как бессознательное подобно сознанию существует в двух разновидностях-

личного и коллективного, то существует и коллективная Тень, то есть непризна-

ваемая и несовместимая низшая сторона расы, нации или группы. Поскольку тень, 

как личная так и коллективная содержит все те аспекты души, существование 

которых сознание не хочет признавать, они подвергаются, как правило, энергичному 

вытеснению». [1,80] Теневые неприемлемые стороны как личности, так и этноса, 

вытесняясь, приобретают чудовищные размеры, они разрастаются в геометрической 

прогрессии и пытаются найти выход. А так как уровень сознания не принимает 

теневые образы, и очень неохотно их сублимирует, то они превращаются в психичес-

ких беспризорников. Выходом для этих содержаний становится не осознание, а 

избавление. Тень выбрасывается вовне с помощью движущей энергии проекции. 

Избегая социального выражения (сублимации) теневое содержание находит выход 

там, где он всегда был,- в стадной агрессии. Бессознательный уровень психики не 

столь предсказуем, как мы можем представлять. Вообще эмоциональный мир 

индивида, или бессознательность преподносит нам постоянные сюрпризы, которые 

мы не способны понять, а значит и принять. Понимание всегда означает принятие, 

однако принятие часто лишено глубокого понимания. В теневой активности 

бессознательного уровня психики можно легко обнаружить элементы, которые, 

казалось бы, не являются негативными. Принадлежность нации, уровень сознания, 

переживание принадлежности-это уже собственность бессознательного. Одно дело, 

когда индивид знает о своей принадлежности, и совсем другое дело как он пережи-
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вает свою национальную идентичность. «Чувство превосходства, касающееся при-

надлежности человека к определенной нации, должно находить какое-то выражение; 

нередко осознание этого чувства происходит путем создания шовинистской мифоло-

гии и символов или даже мифологии расизма». [2,56-57] Однако чувство при-

надлежности к определенной нации может быть окрашено также позитивно, это 

чувство пронизывает патриотические настроения. Это переживание может быть 

отнесено к позитивным проявлениям, в том случае, что наряду с собственной нацией 

принимаются также другие. В такой ситуации мы имеем дело с позитивной проек-

цией. При отрицательной проекции задействован сильный страх, страх признания 

собственных теневых черт, страх признания собственной неполноценности и 

собственного зла. Зло растет в мире по мере того, как мы отказываем ему в существо-

вании в нас самих. Признавая же бревно в собственном глазу, мы уже не в состоянии 

видеть щепку в глазу ближнего. Но для этого надо иметь полноценно и спиритуально 

развитые психические способности. «Анализ происходящего при этом психо-

логического процесса показывает, что, по существу, проекция разоблачает наши 

собственные, хотя и неосознаваемые нами качества: «Мы просто обвиняем нашего 

врага в недостатках, которые не хотим признать за собой». Самый приговор, который 

мы выносим врагу, фактически является приговором нашей бессознательной по-

ловине. Мы злимся на непризнаваемые нами составные части собственного существа. 

Вот почему лучший способ распознать отрицательную проекцию и научиться пони-

мать свою тень — это обратить внимание как раз на тех людей и на те ситуации, кото-

рые вызывают у нас особенно сильное беспокойство, враждебность и злобу». [1, 84] В 

Теневой реальности содержаться эмоции и конфликты эмоций, но при этом не даны 

готовые сублимированные пути их разрешения. Этот эмоциональный хаос постоянно 

требует от нас траты энергии. Теневые стороны не могут быть вытеснены раз и 

навсегда, они не могут быть уничтожены, но могут быть преобразованы. Дальше- 

больше. При нашем бессознательном искусстве проецирования негативных черт, мы 

сами себя отбрасываем назад в нашем психическом развитии. Спроецировав на другой 

этнос собственную деструктивность, этнос – убийца подвергает себя опасности 

ослепнуть, опасности так и не увидеть свое истинное лицо. Агрессия против других,- 

это, прежде всего, агрессия против собственной эволюции. Это борьба с собственным 

эмоциональным рабством. Конечно же негативные проекции выполняют защитную 

роль, они несут в себе функции иллюзорной самотерапии. Индивид или этнос, 

проецирующий свои негативные черты, формирует для себя иллюзию психического 

благополучия. «Само существование врага, на которого можно свалить все зло, 

включая сюда и наши несбывшиеся мечты о перевоспитании и усовершенствовании 

жизни,- огромное облегчение для нашей совести и для компенсирующего чувства 

идеализма». [1,87]. При слишком высоком уровне накопления теневых содержаний у 

этноса формируется потребность в образе внешнего врага, на которого можно легко 

спроецировать нежеланные психические черты. Причину собственных бед, собствен-

ной неполноценности легко найти во внешнем мире, так как путь к собственному 

бессознательному, к этнической душе слишком болезненный. Быть может, психи-

ческий уровень развития этноса этим и определяется: насколько этнос готов принять 

собственную деструктивность, насколько полноценно видит в себе этнос теневые 
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стороны, настолько можно говорить о его психической эволюции. Поиск врага, 

потребность в образе врага всегда скрывает потребность в проекции теневых пережи-

ваний. Каждый этнос нуждается в психической интроверсии, каждый этнос нуж-

дается в том, чтоб открыто принять собственную теневую структуру. В человеческом 

мире народы всегда находят выход негативной энергии Тени в войнах, в массовой 

жестокости, в геноциде. «Наше психическое, следовательно, нуждается во враге и 

даже вносит вклад в его создание» [1,88] Тот, кто ищет причины своих бед во 

внешнем, кто испытывает постоянную потребность такого поиска, тот является рабом 

собственной Тени. Этнос, постоянно ищущий врагов, находится в плену собственной 

коллективной Тени. Однако эта тенденция винить во всем своих врагов, никак не 

уменьшает энергию Тени, а наоборот питает ее. В действие вступает закон снежного 

кома, разрушающий все на своем пути, однако в итоге уничтожающий сам себя. 

Проекция Тени является одновременно процессом саморазрушения, процесс 

достаточно мучительный для проецирующего субъекта, будь это индивид, группа 

или этнос. Создается впечатление, что этнос уничтожающий другой этнос, сам стре-

мится бессознательно к саморазрушению. «Эти саморазрушительные тенденции 

особенно заметны в поведении индивидов-невротиков и психотиков, но свойственны 

и большим группам». [1,86]. Так формируется психотическое общество. А так как 

процесс проекции продолжается, то в качестве психического наследства он пере-

дается от поколения к поколению. А это означает, что этнос, допустивший для себя 

идею геноцида, постоянно будет находиться в том же самом Теневом плену. 

Признание геноцида, является признанием этнической Тени. Признание Тени в 

таком случае запускает длительный процесс трансформации или энантиодромии, 

избавляющий данный этнос от компульсивной активности зла.  
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վայրենությունը, քողարկվելով քաղաքական և/կամ պատմական «բացատրություններով», միայն ու միայն 
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The act of cruelty and vandalism is generally directed to the distortion of social and psychological evolution of 

human. Act of vandalism in its nature is regress to the primitive level of development. New ways for other 

violations can be created when destructions and violations are concealed under the political and historical 

“explanations”: why not to do the things, which we can “explain and justify”. 
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Հանգուցային բառեր` հոգեկան տրավմա, պաշտպանական մեխանիզմներ, հետցե-

ղասպանական սթրես, ագրեսիվ վարք, կոլեկտիվ անգիտակցական, ազգային բնավորություն: 

 

Էթնոսի անցած ուղում լինում են ժամանակաշրջաններ, որոնք իրենց ամուր 

կնիքն են դնում այդ էթնոսի հոգեբանության վրա` վերափոխելով, էլ ավելի ամրաց-

նելով հոգեկան կերտվածքը, կամ էլ խեղիչ ազդեցություն թողնելով ազգի և՛ հոգեբա-

նական առանձնահատկությունների, և՛ հոգեվիճակների, և՛ վարքագծային դրսևո-

րումների վրա: Այդպիսի քայքայիչ ազդեցություն հայ ազգի հոգեբանության վրա 

թողել է հայոց Մեծ եղեռնը: 

Ցեղասպանությունը մարդկության հանդեպ կատարված ամենադաժան հանցա-

գործությունն է, մարդկանց մի ողջ խմբի ոչնչացումը ռասսայական, ազգային-

էթնիկական կամ կրոնական նշանների հիման վրա, ինչպես նաև միտումնավոր 

այնպիսի կենսապայմանների ստեղծումը, որը տանում է այդ խմբերի լրիվ կամ 

մասնակի ֆիզիկական ոչնչացմանը (5): Ցեղասպանությունը ոչ միայն ֆիզիկական, 

այլև հոգեբանական երևույթ է: Այն իր ազդեցությունն է թողնում տվյալ ազգի 

էթնոբնորոշիչ գրեթե բոլոր հատկանիշների՝ լեզվի, մշակույթի, պատմական հիշո-

ղության և հոգեբանության վրա: Ցեղասպանությունը հանցագործություն է, որը 

բնութագրվում է ոչ միայն զոհերի, այլև հանցագործների մեծ քանակով: 

Ցանկացած իրադարձություն, որն առաջացնում է սարսափի, վախի, ամոթի, 

հոգեկան ցավի տառապալից զգացում, հոգեկանի համար տրավմա է: Ցեղասպանու-

թյունն արտակարգ տրավմատիկ իրադարձություն է ինչպես առանձին անհատի, 

այնպես էլ մարդկանց հսկայական զանգվածների համար, ովքեր վերապրել են այդ 

իրադարձությունը: Հոգեկան տրավման ապրում է, որը դուրս է գալիս սովորական 

փորձի շրջանակներից` պայմանավորված այն իրադարձությամբ, որը մարդկանց 

մեծամասնության մոտ առաջացրել է վախ, սարսափ, անզորություն: Դա հատկա-

պես վերաբերվում է այն իրավիճակներին, որը անձը ընկալում է որպես իրեն կամ 

իր ընտանիքի անդամներին սպառնացող վտանգ (3):  

Ժամանակակից հոգեվերլուծության մեջ հոգեկան տրավմա հասկացությունը 

մեկնաբանվում է հետևյալ կատեգորիաներով` 

1. անհատի փորձում տրավմատիկ իրադարձության առկայություն, 
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2. տրավմատիկ իրադարձության հոգեախտաբանական հետևանքներ, որոնք 

ընդգրկում են էգոի գործառնության սահմանափակումը, օբյեկտիվ հարաբերու-

թյունների խանգարումը, հոգեսոմատիկ ու աֆեկտիվ խանգարումները և այլն, 

3. տրավմատիկ իրադարձության հետևանքով հետագա տրավմատիզացիայի 

ուժգնացում (7): 

Կյանքին վտանգ ներկայացնող տրավմատիկ իրադարձությունը անձին դեմ առ 

դեմ կանգնեցնում է կենդանի մնալու խնդրի առջև, նրա ողջ հոգեկան կյանքը 

ենթարկվում է դաժան ցնցման, և անձի էգոն ստիպված ենթարկվում է ինքնապահ-

պանման բնազդին: Առաջ է գալիս անձի հոգևոր կյանքի ճգնաժամ: Բայց անձի մոտ 

ինքնապահպանման բնազդն ունի նաև երկրորդ կողմ` ինքնորոշման պահանջ-

մունք, և եթե նա չի մահանում տրավմատիկ իրադարձությունում, ապա անխուսա-

փելիորեն բախվում է նոր, հոգետրավմատիկ իրականության հետ` ապրելու և լինե-

լու ձգտման խախտման հետ («ինչի՞ համար ապրեմ, ու՞մ համար ապրեմ»): Ցեղաս-

պանության դաժան փորձը բացասական ազդեցություն է թողնում ներկայի վրա:  

«Ցեղասպանության զոհեր», «ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր» ար-

տահայտությունների հետ ապրում են հայոց ցեղասպանությունն ապրածների 

արդեն երրորդ և չորրոդ սերունդները: «Զոհի» հասկացությունն անբաժան է 

ցեղասպանությունից: Զոհը ցեղասպանության պահին չէ, որ դառնում է զոհ, և ոչ էլ 

դահիճն է դահիճ դառնում ցեղասպանության իրականացման ժամանակ: Այդ 

երևույթը բարդ գործընթաց է, որն ավելի վաղ է սկսվում, քան բուն ցեղասպա-

նությունը (1): Զոհի կերպարի հետ էթնիկական նույնացումը (իդենտիֆիկացիան) իր 

քայքայիչ ազդեցությունն է թողնում ազգի վրա` առաջացնելով հոռետեսություն, 

անլիարժեքության բարդույթ, անզորության, օտարվածության զգացում:  

Յուրացրած անզորության տեսության հեղինակ Մ. Սելիգմանը անզորությունը 

բնորոշում է որպես վիճակ, երբ մարդուն թվում է, թե արտաքին իրադարձություն-

ներն իրենից կախված չեն և ինքը ոչինչ չի կարող անել դրանք կանխելու կամ 

փոփոխելու համար: Շրջապատող աշխարհի անվերահսկողության կրկնությունը 

բավարար է, որպեսզի ձևավորված անզորությունը սկսի գործել ինքնուրույն և 

ղեկավարի անձի վարքը: Սելիգմանը պնդում է, որ անզորություն ստեղծում են ոչ թե 

այդ իրադարձություններն ինքնին, այլ այդ իրադարձությունների անվերահսկողու-

թյան փորձը (6): Մասսայական գիտակցությունը, որը հավատում է արդարամիտ 

աշխարհին, հեշտությամբ ընդունում է այն միտքը, որ եթե հայերին սպանում են, 

ուրեմն նրանք ինչ-որ բանում մեղավոր են: Հակառակն ապացուցելու անզորու-

թյունը ստեղծում է թերարժեքություն, իսկ երբեմն էլ կոնֆորմիստական վարքագիծ: 

Անձը դառնում է անօգնական, եթե սովորում է այն բանին, որ իրենից ոչինչ կախված 

չէ: «Սա մեր չար բախտն է», «աստված մեզ պատժել է» ճակատագրապաշտական 

(ֆատալիստական) գաղափարները հայ ազգի մի մասի մշտական ուղեկիցն են («մեզ 

խաչ են, խաչ են հանում ամեն օր»):  

Հոգեկան տրավման կամ դրա մասին հիշողությունը գործում է որպես օտար 

մարմին, որը օրգանիզմ ներթափանցելուց հետո դեռ երկար մնում է գործուն: Զ. 

Ֆրոյդն իր «Հիստերիայի հետազոտություն» աշխատության մեջ նշում է, որ նույնիսկ 

վաղուց տեղի ունեցած իրադարձությունները նորից կարող են անձի վրա զգայական 

ազդեցություն թողնել: Ի տարբերություն այլ հիշողությունների` դրանք տարիների 

հետ չեն դառնում պակաս ցավագին: Բոլոր դեպքերում տրավմատիկ ռեակցիան 
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ունի հակազդման լայն շրջանակ` անմիջական կամ նույնիսկ տասնյակ տարիներ 

հետո արտահայտվող սովորական լացից մինչև դաժան վրիժառություն (8): Նույն-

իսկ ցեղասպանության հաջորդ սերունդները, ովքեր չեն հանդիսանում դրանց ան-

միջական մասնակիցներ, ունեն վրեժի ու հատուցման գաղափարներ և ցանկու-

թյուններ:  

Ցեղասպանության հոգեկան տրավման գենետիկ հիշողությամբ փոխանցվում է 

սերունդներին: Դա զգալու համար պարտադիր չէ լինել այդ տրավմայի անմիջական 

մասնակիցը. բավական է նաև այդ ամենի մասին լսելը, տեսնելը: Ցավի, կորստի, 

վիրավորանքի, վախերի այդ ողջ ինֆորմացիան ենթագիտակցորեն փոխանցվում է 

և արտացոլվում գենետիկ հիշողության մեջ: Կ. Յունգը պնդում է, որ էթնիկական 

հիշողությունները որպես այդպիսին չեն ժառանգվում, այլ, ավելի շուտ, ժառանգ-

վում է փորձի կրկնակի ապրման հնարավորությունը: Դրանք հանդես են գալիս 

որպես նախահակվածություններ, որոնք ստիպում են մեզ աշխարհին հակազդել 

որոշակի կերպով: Լատենտ հիշողությունները կախված են ժառանգական կառուց-

վածքներից, որոնք արմատավորվում են ուղեղում անձի կումուլյատիվ ապրումների 

արդյունքում [10]: Հետևելով Յունգին` կարելի է ենթադրել, որ մեր ազգի մոտ ձևա-

վորվել է հատուկ ցեղասպանության արքետիպ, որոշակի գաղափար, որը պարու-

նակում է նաև նշանակալից հուզական տարրեր: Դա ապրումների մշտական 

նստվածքն է, որը կրկնվում է շատ սերունդների անձնական փորձում:  

Հայերի դաժան կոտորածները, չգտնելով իրենց ռացիոնալ բացատրությունը և 

ունենալով նսեմացման տարրեր, առաջ են բերում վախի, տագնապի, տխրության, 

մեղքի զգացման, հոգեկան անտանելի ցավի զգացումներ: Վախը ոչ միայն մարդ-

կային կեցության բաղկացուցիչ մասն է, այլև XX դարի, ըստ Ա. Կամյուի «վախի դա-

րի», կենտրոնական պրոբլեմներից մեկը, ավելի ստույգ այդ դարում ապրող մարդու 

պրոբլեմը: Ցեղասպանվածի սինդրոմի վախն ուղղված է իր էթնոսի պահպանմանը: 

Իզուր չէ, որ շատ հետազոտողների կողմից հայ մայրերի` իրենց երեխաների 

գերխնամակալությունը, օրորոցից մինչև հասունություն անընդհատ ու անդադար 

հոգածությունը դիտվում է որպես էթնիկական վախի ու տագնապի նշան: Իսկ հայ 

մոր «երեխան» մշտապես հովանավոր ունենալու նևրոտիկ պահանջմունք է զգում, 

վախենում է մնալ միայնակ և լքված: Հայն անընդհատ սոցիալական աջակցության 

որոնումների մեջ է, միշտ իր հայացքն ուղղում է դուրս, դեպի օտարին: Սիրո և 

խրախուսանքի արժանանալու նևրոտիկ պահանջմունքը բնութագրվում է ուրիշնե-

րին հաճույք պատճառելու և նրանց սպասումներին համապատասխանելու ցանկու-

թյամբ: Անձն ապրում է իր մասին լավ կարծիք ստեղծելու համար և չափազանց 

զգայուն է անբարյացակամության և մերժման նշանների հանդեպ: Այստեղից էլ, 

երևի, օտարերկրացիների կողմից միշտ նշվող հայերի հյուրասիրության պատճառ-

ները:  

Ցեղասպանության հոգեկան տրավմայի անբաժանելի մասը խորունկ ու անտա-

նելի հոգեկան ցավն է, դեպրեսիվությունը: Ցեղասպանության զոհերն արդեն չեն 

տառապում, տառապում են կենդանի մնացածները (5): Հայերի դեպրեսիվության 

արտահայտությունները (անտարբերություն, աստենիա, անհեդոնիա, խորը տխրու-

թյուն) իրենց դրոշմն են դրել հետցեղասպանական շրջանի և' մշակույթի, և' աշ-

խարհընկալման, և' նույնիսկ արտաքին կառուցվածքի վրա, որի ակնառու ապա-

ցույցը հայերի խոշոր և թախծոտ աչքերն են:  



 143

Հետցեղասպանական սթրեսից հոգեբանական պաշտպանությունը թույլ է տալիս 

հարմարվել ստեղծված հանգամանքներին և ենթադրում է հուզական լարվածության 

հաղթահարման որոշակի միջոցների կիրառում: Հոգեբույժները, ովքեր գործ են 

ունեցել հոգեկան տրավմա տարած մարդկանց հետ, նրանց վիճակը գնահատում են 

որպես աֆեկտիվ-շոկային ռեակցիաներ, այսինքն այնպիսի էքստրեմալ ազդեցու-

թյուններ, որի դեպքում անձը կա'մ դադարում է որպես այդպիսին գոյություն ունե-

նալուց, կա'մ մտնում է «խոր հոգեբանական պաշտպանության մեջ»: «Ես դա չեմ 

լսել», «դա ինձ չի վերաբերվում», «ես դրա հետ գործ չունեմ»` այսպես են մեկնա-

բանվում այդ լուրերն անձի կողմից և ոչ մի հակազդում դրանց չի տրվում: Ար-

տամղման պաշտպանական մեխանիզմը ամուր արմատներ է գցել հայերի 

հոգեբանության մեջ: Համիդյան ջարդերը, որոնք տեղի ունեցան Արևմտյան Հայաս-

տանում 19-րդ դարավերջին, մոռացվեցին երիտթուրքերի իշխանության գլուխ 

գալով, որի հետևանքը եղավ 1915 թ. ցեղասպանությունը: Յոթ տարի անց, 1922 թ. 

Զմյուռնիայում քրիստոնյա բնակչությունը, որը չէր հավատում (չէր ուզում հավա-

տալ) կոտորածի մասին լուրերին, ոչնչացվեց քեմալականների կողմից: 20-րդ դա-

րասկզբի վերջին նորից ջարդեր` այժմ էլ Սումգայիթում, Բաքվում և Կիրովաբա-

դում: Սակայն հոգեբանական պաշտպանության մեխանիզմներն ամենակարող չեն. 

նրանք միայն կարող են դրանք արտամղել գիտակցությունից, բայց ոչ երբեք 

հոգեկան տիրույթից: Սրա հետևանքով սկսվում են սոմատիկ դրսևորումները, հոգե-

կան առանձնահատկությունների և վարքագծային փոփոխությունները:  

Ցեղասպանությունը շատ հայերի մեջ առաջացրել է թերարժեքության բարդույթ-

ներ, ազգի ապագայի նկատմամբ թերհավատություն, որոշ դեպքերում նույնիսկ 

ինքնատյացություն` ազգային շահերի ու արժեքների մերժում ու օտարամոլություն: 

Անձի ներքին պասիվությունն ամբողջական համակարգի միայն մեկ կողմն է, որը 

կարելի է անվանել «օտարացման սինդրոմ»: Նա իրեն ընդունակ չի համարում ինչ 

որ բան փոխելու, այդ պատճառով զգում է իրեն անզոր, միայնակ և տագնապած: Նա 

իրեն չի տեսնում ամբողջի մաս և չի նույնանում նրա հետ: Կոնֆորմիզմը նրա հա-

մար անտանելի տագնապից ձերբազատվելու միակ եղանակն է, բայց և կոնֆոր-

միզմն էլ ոչ միշտ է թեթևություն բերում: Այդ պատճառով հայը բռնում է արտա-

գաղթի ճանապարհը` դրսևորելով էգրեսիվ վարք (լատ. egredior- դուրս գալ, փախչել 

բառից), որը ֆրուստրացիոն, դժվար իրավիճակից փախուստն է: Այն առաջանում է 

հետևյալ հանգամանքների պատճառով` 

 ուրիշների կողմից դրական հուզական հարաբերությունների բացակայու-

թյուն,  
 ինքնագնահատման և ուրիշների գնահատման միջև տարբերությունների 

առկայություն, 

 անհաջողությունների նկատմամբ մշտական վախ, 

 անզորության զգացում, դժվարությունների հաղթահարման հույսի կորուստ, 

 ներկայացվող պահանջների նկատմամբ բացասական վերաբերմունք [2]:  

Հայերի ագրեսիվ վարքի առաջացմանը նպաստում են նաև բարձր ներշնչվողա-

կանությունը, ուրիշներին նմանակումը, հնարավոր անհաջողություններից խուսա-

փումը, անսահմանափակ ազատության, ինքնուրույնության սպասումը: Արտագաղ-

թը հարմարվողական վարքի ձև է անձի մակարդակում, սակայն անհարմարվողա-

կան և վնասակար` ազգային մակարդակում: Նոր սոցիալական միջավայրում 
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հայտնվելուց հետո ամիսների ու տարիների ընթացքում տեղի է ունենում հայրենի-

քից հեռացած անհատների ասիմիլյացիա` էկզոգամ ամուսնությունների ու իդենտի-

կության կորստի հետևանքով, և սեփական ազգի հետ օտարացման խորացում 

(ուծացում): 

Ասիմիլյացիայի հետևանքով հայերի փոքր խումբը մի քանի սերունդ հետո 

միտում ունի դառնալու մշակութային և նույնիսկ ֆիզիկական առումով մեծ խմբից 

չտարբերվող, որը փաստորեն տանում է փոքր խմբի փաստացի վերացմանը: 

Հոգեբանական առումով ասիմիլյացիան այլ մշակույթի անհանդուրժողականության 

ավելի «փափուկ» ձևն է, «սպիտակ եղեռն», որի մասին դեռ դարասկզբին զգուշաց-

նում էր Վ. Տերյանը` «Մի' խառնեք մեզ ձեր վայրի արջի ցեղերին…»: Ինքնակամ 

ասիմիլյացիան, որի նպատակը «ուրիշների» մեջ ապրելն է, նպատակ ունի 

հոգեբանորեն պաշտպանվել հնարավոր ագրեսիայից առավել ուժեղ «մենքի» մեջ 

մտնելով: Բայց սա հարցի լուծում չէ: Մարդը չի կարող ինքն իրենից փախչել: 

Հետցեղասպանական սթրեսը փոխել է ազգային բնավորությունը, հային դարձրել 

եսակենտրոն, անտարբեր երկրի և պետության հանդեպ: 

Ազգի պատմությունը միշտ բխում է նրա հոգեկան կերտվածքից; Առանց այն 

իմանալու` նրա պատմությունը մեզ թվում է քաոսային, պատահական իրադարձու-

թյունների շղթա: Իսկ երբ գիտես այդ կերտվածքը, ազգի կյանքը դիտվում է նրա 

հոգեբանական գծերի ճիշտ և ճակատագրական հետևանք: Կյանքի բոլոր դրսևո-

րումներում ազգի անփոխարինելի հոգեկանն ինքն է ստեղծում իր ճակատագիրը 

[4]:  

Դեպի անցյալն ուղղված դիրքորոշումը մարդկանց մեջ առաջացնում է հնազան-

դության և անելանելիության վիճակ և մարդիկ դառնում են «իրենց անցյալի գերին» 

(Կ. Յունգ): Եղածն արդեն չես փոխի: Նայել առաջ և տեսնել այն երկիրը, որի համար 

կարելի է ապրել: Է. Ֆրոմը մարդու կարևոր հատկանիշ համարում է հուսալը` Homo 

esperans` «հուսացող մարդ»: «Դա մարդու մարդ լինելու հիմնական պայմանն է: Եթե 

մարդը էլ ոչ մի հույս չունի, նա արդեն մտել է դժոխքի դռներից ներս և իր հետևում 

թողել է ողջ մարդկայինը» [ 9, էջ 262]:  
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ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 

ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԵՐԸ 

 

Հանգուցային բառեր՝ ցեղասպանություն, պատմական հիշողություն, քաղաքական և 

հոգեբանական «հաղորդագրություն»: 

 

Հայոց Մեծ Եղեռնից հետո անցած հարյուր տարվա ընթացքում այն հիմնակա-

նում լուսաբանվել է պատմական տեսանկյունից: Պատմական լուսաբանումը կա-

րևոր դեր է ունեցել` Ցեղասպանության հիմնահարցը քաղաքականացնելու, դրա` 

տարբեր երկրների կողմից ճանաչմանը ուղղված քայլերում: Սակայն ժամանակը 

ցույց տվեց, որ պատմական իրողությունների շարադրումը և դրանց մասին 

տեղեկատվության տարածումը (ինչով հիմնականում զբաղված էին թե Խորհրդային 

և թե` անկախ Հայաստանի իշխանությունները) ոչ բավարար արդյունքի բերեց: 

Աշխարհի մի շարք երկրներ, իհարկե, ճանաչեցին Ցեղասպանությունը, նույնիսկ 

դրա հերքման համար քրեական հետապնդում հայտարարեցին: Սակայն 

Ցեղասպանության ոճրագործը` Թուրքիան ոչ միայն չճանաչեց Ցեղասպանությունը, 

այլ նաև ակտիվ արտաքին քաղաքականություն վարեց և շարունակում է վարել այդ 

փաստի արժեզրկման ուղղությամբ: Ակնհայտ է, որ հիմնախնդրի միայն քաղաքա-

կան լուծումների որոնումը ծուղակ է, որում հայտնվել է այսօրվա հայ հասարա-

կությունը`թե սփյուռքում և թե` Հայաստանում: Մեկ դար առաջ կատարված ոճրա-

գործության վկաներ չեն մնացել, մնացել է միայն պատմական հիշողությունը և 

ծանր հոգեբանական բեռը, որն ընկել Ցեղասպանության հաջորդ սերնդների վրա: 

Եվ ոչ մի պատմական իրողություն և ճանաչում չեն թեթևացնում այդ բեռը: Այսօր 

արդեն կան հետազոտություններ, որոնք վկայում են այն մասին, որ Ցեղասպանու-

թյան փաստը հայ ժողովրդի վրա ազդել է`որպես զանգվածային վնասվածք (տրավ-

մա) [3]: Ինչպես երևում է հոդվածից, նման հետազոտություններ արվել են 

արևմուտքում, իսկ ժամանակակից Հայաստանի տարածքում Ցեղասպանության 

հոգեբանական հետազոտությունները հատուկենտ են [1, 2]: Մինչդեռ, մեր խորին 

համոզմամբ, հայ գիտնականները, հատկապես`հոգեբանները, պետք է կարողանան 

գիտական մշակման ենթարկել մեր ժողովրդի համար դարերով ցավոտ դարձաց 

հարցը: Բազմաթիվ և բազմակողմանի հետազոտությունների կարիք կա` սոցիալ- 

հոգեբանական, էթնոհոգեբանական, քաղաքական և կլինիկական- հոգեբանական և 

այլն: Հայտնի հոգեբանական օրինաչափություն է` կորուստը, ցավը վերապրելու 

համար դրա գիտակցման որակապաես այլ մակարդակ է պահանջվում: Եվ այդ 
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գիտակցման գործում իրենց դերը պետք է ունենան հոգեբանները, քանի որ, ինչպես 

արդեն նշեցինք, հիմնախնդիրը պատմական-քաղաքական դաշտից տեղափոխվել է 

հոգեբանական դաշտ: Մեր հոդվածում մենք ներկայացնում ենք Ցեղասպանության 

քաղաքական-հոգեբանական կողմը: Ինչպես հայտնի է, ցեղասպանությունը քաղա-

քական հոգեբանության շրջանակներում դիտարկվում է` որպես քաղաքական 

բռնության յուրահատուկ ձև: Դ. Օլշանսկին նշում է, որ այն տարբերվում է քաղաքա-

կան բռնության այլ ձևերից նրանով, որ ոճրագործ են դառնում ոչ միայն պետական 

մարմինները և ուժային կառույցները այլ նաև սովորական մարդիկ: Ցեղասպանու-

թյան ժամանակ հանցագործների թիվն այնքան շատ է, որ զանգվածային խանգար-

ման տպավորություն է ստեղծվում, չնայած ոճրագործները հոգեպես առողջ մարդիկ 

են (4): Ինչպես տեսնում ենք, ցեղասպանությունը ուղղված է կոնկրետ քաղաքական 

հարցեր լուծելուն, և այդ իմաստով Հայոց Եղեռնը բացառություն չէր: Եվ այսօր էլ, 

Ցեղասպանության ճանաչման հարցը, դրա հետ կապված բոլոր միջազգային, մշա-

կութային և գիտական միջոցառումները ծառայում են քաղաքական նպատակնե-

րին` և՛ Հայաստանում, և՛ Թուրքիայում: Մեր հոդվածում մենք չենք անդրադառնում 

այդ միջոցառուների մանրամասն ուսումնասիրությանը, չնայած դրանց ազդեցու-

թյունը Ցեղասպանության հիմնահարցի ընկալման վրա համարում ենք չափազանց 

կարևոր: Մեր հետազոտության շրջանակներում ընդգրկել ենք այլ բնույթի տեղե-

կատվություն, այն է` հայ քաղաքական դաշտի ներկայացուցիչների պաշտոնական 

ելույթները Ցեղասպանության հիմնախնդրի վերաբերյալ: Մեր նպատակն էր գտնել 

և ընդգծել այն ուղերձը, որը առկա է նշված ելույթներում. կարևոր էր բացահայտել 

այդ ուղերձի հոգեբանական իմաստը, հասցեատիրոջը և դրանում առկա գաղա-

փարների ներազդման ուժգնությունը: Հոդվածի սկզբում արդեն ընդգծել ենք այն 

փաստը, որ Ցեղասպանության հիմնախնդիրը այսօր հայտնվել է հոգեբանական 

դաշտում, ուստի այս թեմայով բոլոր քաղաքական հայտարարություններում պետա-

կան-հասարակական մակարդակում արտացոլված է վերաբերմունքը խնդրին: Եվ 

այստեղ արդեն կարող ենք առնչվել հոգեբանական բախման հետ. հայ ժողովուրդը 

ազգային ինքնության մակարդակում ցեղասպանությունը վերապրում է` որպես 

հոգեբանական վնասվածք (3), իսկ պետական քաղաքական մակարդակում, որն 

ավելի գիտակցված և վերբալիզացված է, առկա են այլ երևույթներ: Կատարելով 

ելույթների տեքստերի բովանդակային վերլուծություն` մենք մտադիր ենք նկարա-

գրել դրանք և պարզել, թե ինչպիսի հարաբերության մեջ են այդ երևույթները 

Ցեղասպանության հետ կապված տրավմատիկ ապրումների հետ: Այս նպատակով 

մենք ուսումնասիրել ենք ՀՀ նախագահի և պաշտպանության նախարարի, ԱԺ 

նախագահի, «Արարատ» ռազմավարագիտական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Այվա-

զյանի, Եվրոպայի hայերի հանրագումարի նախագահ Կարո Հակոբանի և մի շարք 

այլ գործիչների ելույթները, որոնցում խոսվել է Ցեղասպանության մասին տարբեր 

միջազգային միջոցառումների ժամանակ:  

Հատկանշական է, որ ընդհանուր առմամբ նման ելույթների քանակությունը բա-

վականին քիչ էին: Ցեղասպանության մասին հայտարարությունները քաղաքական 

հարթակներից մեծ քանակություն են կազմում, սակայն դրանցում արձանագրվում է 

փաստը և դրա միջազգային ճանաչման կոչ է արվում: Վերջին տասնամյակներում 

մենք միայն Ցեղասպանությունը ճանաչած երկրների և պաշտոնյաների «հաշվառ-

մամբ» ենք զբաղված: Փորձը ցույց է տալիս, որ դա քաղաքական հարց չի լուծում, 
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իսկ հոգեբանական էֆեկտն այդ պահին բավարարվածություն զգալն է. այն արագ 

անցնում է, և մենք սպասում ենք մյուս երկրի հայտարարությանը` այդ վայրկենա-

կան հաճույքը ևս մեկ անգամ զգալու համար: Արդյունքում մենք արդեն մոտեցանք 

Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին վշտի ծանր բեռով, որը չի անցնում Ցե-

ղասպանությունը ճանաչած երկրների քանակի ավելացման հետ: Բացի այդ, 

Ցեղասպանության հարցի ընկալուները մեր հասարակության մեջ չեն փոխվում, 

քանի որ չկան բավարար քանակությամբ ազդակներ թե հասարակության ներսից և 

թե`պետական-քաղաքական ատյաններից: Հասարակության ներսում չկա համա-

պատասպխան մասնագետների` հոգեբանների, պատմաբանների, սոցիոլոգների 

համագործակցություն, որի արդյունքում նոր, գիտական հայացքով հնարավոր 

կլինի նայել հիմնախնդրին: Քաղաքական դաշտի ներկայցուցիչներն էլ սևեռված են 

Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի վրա` դարձնելով այն Հայաստանի 

արտաքին քաղաքականության հիմնաքարերից մեկը: Իսկ ներքաղաքական դաշ-

տում ամեն ինչ սահմանափակվում է յուրաքանչյուր տարի ապրիլի 24-ին Ցե-

ղասպանության հուշարձանում ծաղկեպսակների հանդիավոր տեղադրմամբ: Մինչ-

դեռ, մեր կարծիքով, Ցեղասպանության հարցը կարիք ունի ճանաչված և «մարսված» 

լինելու հայկական հասարակական-քաղաքական դաշտում: Եվ մեր տեսական 

ուսումնասիրությունները վկայում են այն մասին, որ այդ հարցը շատ հաճախ է 

քաղաքական հայտարարությունների թեմա դառնում, սակայն բացի Ցեղասպանու-

թյան փաստը հերթական անգամ նշելուց, ոչ մի այլ «հաղորդագրություն» հասարա-

կությանը չի հասցեագրվում: Այնուամենայնիվ, որոշ ելույթներում քաղաքական 

գործիչները ավելի խորն են անդրադառնում Ցեղասպանության հարցին: Մենք փոր-

ձեցինք դուրս բերել հիմնական հասկացությունները և երևույթները, որոնք հիշա-

տակվում են Ցեղասպանության հիմնահարցի հետ միասին: 

Մենք արդեն նշել ենք, որ քաղաքական գործիչների ելույթներում հիշատակվում 

են միայն Ցեղասպանության փաստը և դրա ճանաչման համար անհրաժեշտ պայ-

մանները: Տասնամյակներ շարունակ մենք ամեն տարի լսում ենք, որ Ցեղասպա-

նությունը դարի ոճրագործություն է և ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհն այն պետք է 

ճանաչի: Ինչպես բռնության ենթարկված կամ պատերազմ անցած մարդու 

գիտակցության մեջ վառ պահպանվում է իր հետ կատարվածը, և նա միշտ կարիք 

ունի պատմելու այդ մասին, հիշատակելու, որ նրա հետ այդպիսի դժբախտություն է 

պատահել [5]: Որքան էլ քաղաքական դաշտը հեռու լինի հոգեբանականից, 

այնուամենայնիվ, քաղաքականության մեջ արտացոլվում են ոչ միայն սոցիալ-

հոգեբանական երևույթները, այլև անհատական հոգեբանությանը վերաբերող 

խորքային երևույթները:  

Ցեղասպանության մասին ելույթներում աչքի է ընկնում «հայ, հայկական, հա-

յություն, համահայկական» բառերի ամեն երկրորդ նախադասության մեջ օգտա-

գործումը: Մի կողմից այս փաստը տրամաբանական է, բայց մյուս կողմից, մեր կար-

ծիքով, այդ բառերի կիրառումը չափազանցված է: Վերջին տարիներին հայ ինքնու-

թյան ուսումնասիրությունների մեջ առաջ է քաշվում վարկած առ այն, որ Ցեղաս-

պանությունը վնասել է ինքնությանը, քանի որ նրան ոչնչացման լուրջ վտանգ է 

սպառնացել: Ուստի հասարակական գիտակցության մեջ անհրաժեշտ է մշտապես 

«հեռարձակել» «հայ»-ի գաղափարը`որքան էլ տարօրինակ չի հնչում այս միտքը մեր 

մոնոէթնիկական հանրության համար: 
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Հաջորդ փաստը, որը մենք առանձնացրել ենք քաղաքական ելույթներում, 

Ցեղասպանության և ժամանակակից հայ իրականության մեջ տեղի ունեցած իրո-

ղությունների մեկ հարթության վրա դիտարկելն է: Օրինակ, նախագահի, պաշտպա-

նության նախարարի, ԱԺ նախագահի ելույթներում Ցեղասպանությունը և Ղարա-

բաղյան պատերազմը համեմատության մեջ են դրվում: Պատմական-քաղաքական 

տեսանկյունից կարելի է հասկանալ` հաղթանակը Ղարաբաղյան պատերազմում 

հայ ժողովրդի`վերջին հարյուրամյակում ունեցած բացառիկ հաջողություններից է, 

որի կարևորությունը Ցեղասպանության վնասի մասնակի հատուցումն է, իսկ 

հոգեբանական տեսանկյունից` պարտվածի, խոշտանգվածի կարգավիճակից դուրս 

գալու հնարավորություն: Ելույթներում չի զգացվում նկարագրված պատմական 

իրողությունների միջև ընկած ժամանակահատվածը: Կարծես ջնջված են տարի-

ները, պատմական պայմանները, պետությունները և սահմանները: Եվ կրկին 

հիշում ենք բռնություն ապրած մարդու հոգեբանական վիճակը` նրա հոգեկանում 

դաժան դեպքը ապրում է «հիմա և այստեղ» ռեժիմում (5). նույնը տեսնում ենք մեր 

հասարակական գիտակցության մեջ, որն արտացոլվում է, առաջին հերթին, 

քաղաքականության մեջ: Այսպիսով, «մաքուր» քաղաքական իրադարձություննե-

րում թաքնված է խորը հոգեբանական իմաստ, այն է`դրանցում երևում են թե հայ և 

թե` միջազգային հասարակայնությանը ուղղված հաղորդագրությունները Ցեղաս-

պանության թողած հետևանքների մասին: Եվ եթե միջազգային հանրությունից մեր 

սպասելիքը միշտ էլ մնացել է նույնը, ապա մեր սպասելիքները մեզանից չեն գի-

տակցվել: Ակնհայտ է, որ հայ ժողովուրդը կարիք ունի պատմական բեռի հաղթա-

հարման քոփինգ-մեխանիզմներ ձևավորելու: Դրան պիտի ուղղված լինեն բազ-

մաթիվ սոցիալ-հոգեբանական, բժշկական-հոգեբանական, պատմամշակութային 

հետազոտություններ, ցեղասպանության փաստին վերաբերող ֆիլմերը, ներկայա-

ցումները, տարաբնույթ հասարակական միջոցառումները և այլն: Եվ ինչպես տեղի է 

ունենում անհատական գիտակցության մակարդակում` ներքին հաղթահարումը 

բերում է արտաքին փոփոխությունների, այնպես էլ կոլեկտիվ մակարդակում 

Ցեղասպանության հիմնահարցը ուրիշ հնչեղություն կստանա՝ այդ թվում նաև 

միջազգային հանրության համար: 
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ПОЛИТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ГЕНОЦИДА АРМЯН 

 
Ключевые слова: Геноцид, историческая память, политическое и психологическое «сообщение». 

 

В статье представлена проблема Геноцида армянского народа в свете политико-психологического 

анализа. Автор предпринимает попытку исследовать выступления представителей армянского 

политического поля относительно Геноцида и выделить в них явные или скрытые психологические 

послания. В них, по мнению автора, выявляется проблема психологической травматизации армян в 

контексте «непереваренной» исторической памяти. 
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POLITICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF ARMENIAN GENOCIDE PROBLEM  
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The article presents the problem of the Armenian Genocide in the terms of the political and psychological 

analysis. The author attempts to examine the statements of the representatives of the political field concerning the 

Genocide and to show the explicit or implicit psychological message within them. According to the author, the 

problem of psychological trauma of Armenians reveals in the context of the "undigested" historical memory. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

НПО “АКАДЕМИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ” 

В СВЯЗИ СО 100-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНОЙ МЕЦ ЕГЕРНА 

МЕЖДУНАРОДНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

НЕНАКАЗАННОСТИ ЕГЕРНА/ГЕНОЦИДА АРМЯН 
 

Ключевые слова: Геноцид Армян, запрет обсуждения темы Егерна, истоки 

геноцидного поведения турок, геноцид азербайджанских армян, межнациональные 

политические последствия Егерна, новые государства-вершители геноцида, геноцид 
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24 апреля 2015 г. армянский народ помянет невинных жертв Егерна/Геноцида. В 

этот день рядом с ним будет все прогрессивное человечество, для которого дата 24 

апреля 1915г. стала символом осуждения и предупреждения геноцида как самого 

тяжкого преступления против человечества. Егерн/Геноцид армян, начавшийся 

задолго до 1915 года в Османской империи, а затем продолженный в республиканс-

кой Турции, в душе армянского народа оставил раны, которые не исцелятся, пока 

преступление всеобще не осуждено, пока преступник не раскаялся и не вернул 

жертвe то, что было отнято у нее подлым убиением. Геноцид армянского народа пос-

ле длящегося десятилетиями периода замалчивания сравнительно недавно стал пред-

метом открытого политического обсуждения. Многие утаенные страницы этого чудо-

вищного злодеяния ждут раскрытия, а многие уже известные факты - своей адек-

ватной оценки. В преддверии 100-летней годовщины поминовения жертв Мец Егерна 

(,,мец,, по армянски означает,,большой,,) НПО “Академин политических исследо-

ваний” (Армения), учитывая созревшую необходимость переосмысления некоторых 

связанных с Егерном вопросов, обращает внимание мировой общественности на 

некоторые из них в виде кратких аналитических заметок. Их главные выводы выте-

кают из анализа широко распространенной на Западе и задающей рамки обществен-

ного восприятия проблемы формулы «Геноцид армян в Османской империи в 1915-

1923 гг.» и обоснования ее несоответствия фактическому и политическому содержа-

нию преступления.  

Первая заметка. Распространенная на Западе формула «Геноцид армянского 

народа в Османской империи в период с 1915-1923 гг.» не отражает географию 

преступления. 
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Вопреки общеизвестным и неопровержимым фактам, данная формула содеянное 

турками преступление географически связывает исключительно с Османской импе-

рией. Безусловно, геноцид был задуман и начат в Османской империи. Но также 

известно, что программа уничтожения армянского народа осуществлялась за преде-

лами как империи, так и самой Турции в северо-восточных областях Ирана, в Нахиче-

вани и в Восточном Закавказье.  

Обход известных фактов имеет свое объяснение. В течении десятилетий западные 

союзники Турции, возможно для облегчения признания Анкарой факта преступле-

ния, старались освободить республиканскую Турцию от вины за злодеяние, перело-

жив ее на канувшую в лету Османскую империю. По иным мотивам факт был игнори-

рован и большевистской Москвой, которая в Турции и Азербайджане усмотрелa 

трамплинов экспорта “красной революции” на Восток. В шестидесятых годах XX 

столетия, когда был снят запрет на обсуждение темы, Москва продолжала молчать о 

погромах армян в Южном Кавказе. На этот раз уже по соображениям внедрения 

идеологического и политического мифа о вековой дружбе армянского и азербайд-

жанского народов. Она не воспрепятствовала обращению формулы “Геноцид армян в 

Османской империи в 1915-1923 гг.”, строго следя, чтобы не было ссылок на погромы 

армян в Нахичевани и Восточном Закавказье, напоминания о которых вошли бы в 

противоречие с идеологией о “ленинской дружбе народов” СССР. В советское время, 

занятые одолением табу молчания армянские историки и политологи также особенно 

не занимались анализом этой формулы, не обращая внимания на то, что из состава 

преступления выпадает геноцид армян Нахичевани и Восточного Закавказья. Но 

сегодня, когда десятки стран, в том числе европейские державы, признание Турцией 

геноцида выдвигают условием урегулирования своих отношений с ней, непростите-

льно не замечать, что Егерн армян в Западной Армении, Нахичевани и Восточном 

Закавказье звенья одного и того же преступления. Тот же палач, та же жертва. Между 

тем учиненные турецкой регулярной армией за пределами самой Османской 

империи - в Нахичевани и в Восточном Закавказье - армянские погромы могли бы 

стать главными аргументами в разоблачении отступничества Анкары. И вот почему. 

Вторая заметка. Геноцид армян в Нахичевани и в Восточном Закавказье является 

главным аргументом доказательства геноцида в Османской империи. 

До сих пор в турецкой папке “аргументов”, выдвигаемых для опровержения факта 

Егерна/Геноцида армянского народа, основным является утверждение о том, что мол 

такого заранее задуманного плана у турецкого руководства не было и что армян де-

портировали с мест их проживания в виду якобы их неблагонадежности к находя-

щейся в состоянии войны Османской империи. Произошедшие с караванами «траги-

ческие события» на маршрутах депортации в результате нападения на них всякого 

сброда и банд, как утверждает официальная Анкара, нельзя квалифицировать как 

геноцид. Между тем массовая резня армянского населения в 1918 году в Нахичевани 

и в Восточном Закавказье полностью разоблачают этот вымысел. В 1918 году в этих 

регионах (далеко за пределами самой Турции!), в том числе и в самом Баку, армян 

убивали не турецко-курдские банды, а регулярные турецкие войска. Многочислен-

ные свидетельства и документы о зверствах турецкой армии по отношению к мир-

ному армянскому населению не оставляют камня на камне от лживых утверждений 
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Анкары о якобы неблагонадежности армян как причины их депортации (часть мате-

риалов представлены в сборнике документов, опубликованных в 2003 году в Ереване 

«Резня армян в Бакинской и Елизаветпольской губерниях в 1918-1920 гг.»). Из века в 

век проживавшие на землях своих предков в Нахичевани и на всей территории 

Восточного Закавказья армяне не являлись подданными Османской империи, чтобы 

быть неблагонадежными, и не представляли какой-либо опасности для Османской 

империи или Турции. Их не депортировали, а убивали на своих землях только 

потому, что они армяне.  

Третья заметка. Политика геноцида не была прекращена в Турции в 1923 году, как 

это представлено в выражении «Геноцид армян в Османской империи в1915-1923 гг.»  

Не менее важно определение временного интервала осуществления Егерна/Гено-

цида. 24 апреля 1915 года, день поминовения жертв Егерна, вовсе не является нача-

лом арменоцида, как это представлено в рассматриваемой формулировке. 24 апреля 

1915 года, день ареста и зверского убиения сотен представителей армянской элиты в 

Стамбуле, носит символический характер. В Османской империи погромы, армян 

начались задолго до этого. 1915-ый, как год самых свирепых деяний турков был 

выделен как год Мец Егерна («Большого Егерна»). Однако суть турецкой преступной 

политики искажается не столько опрометчивым или преднамеренным указанием на 

1915 год как на начало геноцида, сколько временным ограничением этой преступной 

политики 1923-им годом, годом ухода из истории Османской империи. Попытки 

стереть со страниц мировой истории ужасное злодеяние, вплоть до наших дней его 

отрицание, присвоение собственности жертв Егерна, присвоение или уничтожение 

памятников армянской культуры, принуждение принять ислам чудом спасавшихся 

или насильственная их ассимиляция, попытка удушения блокадой Республики 

Армения и Арцаха - все это продолжение унаследованной от Османской империи 

политики, которой с момента основания и по сей день придерживается Турецкая 

Республика - постимперское государство, основанное участвовавшими в Егерне поли-

тическими силами этой страны. 

Четвертая заметка. Власти и народ Турции в равной степени ответственны за 

произошедшее, так как они в равной мере участвовали в преступлении. 

Политическое поведение современных турок в межнациональных отношениях 

унаследовано от их предков, от проникших в Малую Азию огузских кочевых племен, 

которые не знали иных средств овладения плодородными землями местных народов 

кроме грабежа, разрушения городов, поселений и истребления их населения, в 

котором участвовало все племя - мужчины и женщины, и стар и млад. Эти кровавые 

нравы они сохранили и после того, как на захваченных землях в период средневе-

ковья основали государство, а потом и империю. Были сохранены базовые характе-

ристики формировавшейся во времена кочевничества экстенсивной парадигмы образа 

жизни, сводящее их развитие к количественному росту и пространственному 

расширению. Демографическая экспансия стала новым оружием в арсенале им-

перской политики.  

Турецкий народ в своем подавляющем большинстве и Турецкое руководство по 

традиции, сложившейся со времен захватнических походов остались едины в поли-

тике в отношении других народов и религиозных сообществ империи. Суть этой 
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политики - безжалостная эксплуатация и грабеж порабощенных народов, предостав-

ленная толпе свобода террора и убийства иноверных. Толпа оседлых турок, сохра-

нившая духовный облик и нравы огузских полчищ, стала ключевым феноменом, 

воплощающим единство «низов и властей» в межнациональных отношениях. «Культу-

ра» народа и государства, основанная на грабеже, разрушении и резни, не могла не 

лишиться исторической перспективы. Уже в XIX веке стало ясно, что Османская 

империя не только оказалась на обочине мирового развития, но вступила в проти-

воречие с общечеловеческим прогрессом. В условиях непрекращающегося кризиса и 

неизбежного краха этой государственности, дремлющие архаичные инстинкты 

тотальной нетерпимости к «чужакам», переросли в осознанное геноцидное поведение 

турецкого общества - властей и толпы одновременно. Именно это единство опреде-

ляло тот факт, что заряженная агрессивным национализмом масса на рубеже XIX и XX 

вв. составляла большинство турецкого населения страны. Истинным преступником 

геноцида армян была именно эта масса турецкого общества, в руках которого оказа-

лись рычаги государственной власти как в Османской империи так и в республи-

канской Турции, масса, которая продолжает воспроизводить себя во всех слоях 

общества – от государственной элиты и чиновников средних административных 

органов до “рядового турка”. Сегодня именно эта масса турецкого общества, а не 

противостоящая ей готовая к покаянию прослойка инакомыслящих, определяет 

государственную политику отрицания содеянного, факт, подтверждающий от-

ветственность нынешней Турции наравне с Османской империей за преступления 

против человечности, за геноцид армян, греков и ассирийцев. Касательно Турции 

выражение «геноцид - государственная политика» ущербна в силу массовой при-

частности турок в погромах и грабежах убиенных народов. Эта правда обычно не 

озвучивается из соображений политической деликатности, хотя только постижение 

истины о себе способно помочь турецкому народу освободиться от тяжкого груза 

содеянного. Но до тех пор, пока отступничество будет доминировать в турецком 

обществе и определять позицию властей, геноцидогенность останется стержнем 

турецкой национальной идентичности. Вот почему меседжы, направленные 

Турецкому правительству с призывами признать геноцид армян в то же время есть 

меседжы всему турецкому народу. Именно турецкому народу, а не тюркским 

народам, многие из которых приняли у себя спасавшихся от массовых погромов 

армян.  

Пятая заметка. Турция создала и продолжает учреждать геноцидогенные 

государства, легализируя в международном масштабе практику этноцида. 

Геноцидальная природа политической культуры турок проявилась не только в 

истреблении армян, греков и ассирийцев в Османской империи и за ее пределами, но 

и в создании порожденных из той же культуры новых государств. В XX веке Турция 

успела обосновать два носящих такой «культурный код» государства - Турецкую 

Республику Северного Кипра - путем геноцида греков, и Азербайджанскую Респуб-

лику - путем геноцида армянского населения Нахичевани и Восточного Закавказья. 

Просматривается очевидное влияние турецкой политической культуры этноцида на 

ход распада Югославии и в развертывающихся процессах на Ближнем Востоке.  
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Хронологически первое государство, образованное по такому проекту, была 

Азербайджанская Демократическая Республика, которую обосновали добравшиеся до 

Баку турецкие регулярные войска, по ходу продвижения к городу истребившие 

население сотен армянских поселений. В самом Баку жертвами турецких погромов 

стали более 30 тысяч армян. «Переформатирование» в XX веке государств на юге 

Закавказья с названием “Азербайджан” оставило неизменным у основной массы 

местных турок геноцидный нрав, носителем которого они были по факту при-

надлежности к этой культуре. Став заложником сталинского проекта формирования 

новой азербайджанской нации, коммунистическая Москва не замечала, что турки 

Советского Азербайджана, в руки которых были переданы рычаги государственной 

власти в республике, покрываясь вымышленным этнонимом «азербайджанцы», 

проводят политику вытеснения армян из республики. Эта политика, осуществляв-

шаяся разными формами мягкого и жесткого прессинга и открытого национального 

преследования, в семидесятых годах привела к почти полной деарменизации 

Нахичевани, а с 1988 года приняла форму кровавых расправ и погромов армян по всей 

республике. Как в Османской империи и Турции, так и в Советском Азербайджане 

мишенью политики геноцида были не только армяне. Одновременно велась политика 

насильственной ассимиляции исповедующих ислам народов. Единственным спосо-

бом уклонения от принудительной азербайджанизации стал уход в своеобразное 

национальное подполье, в котором сегодня находятся большинство лезгин, талышей, 

татов и других народов Восточного Закавказья. В последние годы существования 

СССР из некогда многоцветной этнической карты Советского Азербайджана исчезли 

практически все коренные народы республики. То, что творилось в созданной 

турецкой армией Азербайджанской Демократической Республике, в созданном XI 

Красной армией Советском Азербайджане и то что творится в Азербайджанской 

Республике наших дней, ничем не отличается от того, что имело место в Османской 

империи и Турции.  

Девиз «Одна нация – два государства», выдвинутый президентом постсоветской 

Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым, подтвердил, что по националь-

ности преступник один и тот же как в Анкаре, так и в Баку. Формула раскрывает 

общность двух государств и она заключается в том, что турок как в Малой Азии, так и 

на завоеванных территориях Южного Кавказа, где он скрывался то под маской «мусу-

льманина», то «кавказского татарина», то «азербайджанца», последовательно осуществ-

лял и продолжает осуществлять политику убиения нетюркских народов региона. Не 

случайно, что блокаду Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики 

Турцией и Азербайджаном проводятся совместно. Не случайно, что в войне, 

развязанной против Нагорного Карабаха, главной мишенью артобстрелов и бомбежек 

были мирные населенные пункты. Наконец, не случайно, что героизация преступни-

ков сумгаитского геноцида и Рамиля Сафарова, убившего спящего армянина-коллегу 

в Будапеште, есть повторение героизации Талята и Энвера - главных преступников 

геноцида армян в Османской империи и Турции. Один и тот же этнос, одно и то же 

политическое поведение.  
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Шестая заметка. Почему крупные державы не наказали преступника? 

Еще в мае 1915 года Россия, Франция и Великобритания выступили с совместным 

заявлением, характеризующим зверства Османской империи против армян как «новые 

преступления против человечности и цивилизации» и согласились, что турецкое 

правительство должно нести наказание за содеянное. Казалось, что крупные державы 

после мировой войны должны были привести в исполнение наказание для 

предотвращения повторения преступления. Казалось, осознана опасность распростра-

нения бациллы этноцида. Но этого не случилось. Была игнорирована опасность для 

цивилизации распространения этого недуга. Общечеловеческие интересы были 

подчинены сомнительной программе использования Турции против Советской 

России, и в 1923 году в Лозане державы-победители бросили в долгий ящик приня-

тый ими же Севрский договор, предусматривающий восстановление армянской госу-

дарственности на части исторической Армении. И это при том, что воссоздание 

армянской государственности не означало бы наказание Турции. Это просто означало 

бы, что мировые державы поддерживают право армянского народа иметь свое 

государство на своих же исторических землях. Но в Лозане мировые державы не пош-

ли даже на такой минимальный шаг. Армянские земли были оставлены государству-

преступнику. Более того, Запад в последующие десятилетия стал участником прово-

димой Турцией политики заговора молчания и вытеснения совершенного преступ-

ления из истории. Лишь Адольф Гитлер в 1939 году нарушил молчание вопросом «А 

кто об этом помнит?», но не для осуждения, а для перенимания опыта. Не отставала в 

поощрении преступника и большевистская Москва. Всего через несколько лет после 

Мец Егерна, в надежде склонить в свою сторону Турцию “в борьбе против междуна-

родного империализма”, она подарила ей Карс, Ардаган, Сурмалу, священную гору 

Арарат, которая никогда не принадлежала Османской империи. Затем последовали 

новые уступки. По требованию «революционной» Турции она отторгла от Советской 

Армении Нахичевань и Нагорный Карабах и включила их в пределы Советского 

Азербайджана.  

Казалось после Второй мировой войны союзница нацистской Германии Турция 

должна была получить заслуженное наказание. Однако общечеловеческие интересы 

и ценности опять были принесены в жертву - на этот раз в политических играх «Запад 

– Советский Союз». Союзница нацистской Германии Турция вышла из войны без 

всяких потерь. Армянские земли и на этот раз были оставлены ей.  

Распад СССР предоставил новую возможность Западу проявить принципиальную 

позицию в вопросах исключения геноцида из практики международных отношений, 

осуждения и наказания правительств и государств, виновных в подобных преступле-

ниях. Казалось деарменизированный Нахичевань, следовавшие друг за другом “сум-

гаиты” и погромы, сотворенные «Народным фронтом Азербайджана», не оставляли 

место для сомнения, чтобы содеянное квалифицировать как факт геноцида. Само 

название организации, в которой сколотились толпы погромщиков – Народный фронт 

Азербайджана - свидетельствовало, что «верхи» и «низы» азербайджанских турок 

приняли равное участие в геноциде армян.  

Довольствуясь лишь дежурными осуждающими заявлениями, западные столицы 

уклонялись от принципиальных оценок. Более того, они, морально поддерживавшие 
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восставшего против геноцидного Азербайджана Арцаха-Карабаха и уговорившие 

Москву найти такое решение проблемы, которое соответствовало бы взглядам народа 

Арцаха-Карабаха, в 1991 году, когда распад СССР принял необратимый характер, 

отвернулись от Карабаха. Выяснилось, что они вдохновляли Карабахское движение 

всего лишь потому, что усмотрели в нем детонатора развала СССР. Выяснилось, что 

программа распада СССР по союзным республикам на повестке была еще до распада 

СССР. Азербайджанская Республика, где исповедующие ислам народы подвергались 

насильственной аербайджанизации, откуда армяне были вытеснены кровавыми 

погромами, была признана в границах бывшего Советского Азербайджана, с юриди-

чески не принадлежащими ей территориями – Нахичеванью и Нагорным Карабахом. 

Этим политическим решением Запад не только предал провозглашенные им же 

идеалы демократии, но поощрял убийцу народов и провоцировал карабахскую войну, 

разрешив Азербайджанскую Республику начать «справедливую» войну для захвата 

юридически не принадлежащих ей территорий. «Оправданием» агрессии стал не 

применимый к Азербайджанской Республике принцип территориальной целост-

ности, из принципа мира и стабильности ставший в этом случае прикрытием произ-

вола и геноцида. Баку был прощен, несмотря на груз более тяжких преступлений. И 

все это из-за той нефти, которую Запад мог бы без труда заиметь от Азербайджана, 

поставленного на рельсы демократии, очищенного от опасного для народов региона 

политического наследия и понесшего наказание за геноцид армян, где из национа-

льного подполья были бы освобождены коренные народы Восточного Закавказья. 

Седьмая заметка. Егерн – понятие, означающее геноцид народа на своей родине . 

В особом рассмотрении нуждается квалификация турецкого преступления. Она 

несомненно соответствует определению всеобще принятого понятия геноцид, 

введенный в обращение Рафаэлом Лемкином, в первую очередь имевшим в виду 

истребление армян в Турции. Это понятие содержит то общее, что присуще всем 

подобным актам, но не отражает особенности отдельных случаев таких преступ-

лений. Только евреям удалось для особенности геноцида, свершенного нацистской 

Германией против них, выработать специальное понятие холокост и ввести его в 

международное обращение. Понятием холокост как формой геноцида подчеркивается 

способ уничтожения принадлежащих к одной общности людей – их убиение в 

газовых камерах. Геноцид армян также имеет особенность, которую следует понятий-

но выделить, и это то, что целый народ был истреблен на своей же исторической 

родине. Эта особенность геноцида армян отражена в понятии Егерн, который и 

означает истребление народа на своей исторической родине. Настало время ввести 

данное понятие в широкий оборот и закрепить в международных документах.  

 Восьмая заметка. Бумеранг истории. 

Геноцидиальные акты имели место и до XX века. ЕГЕРН выделяется тем, что 

злодеяние было совершено при международно-политической системе способной пре-

дотвратить варварство или наказать преступника, если уж преступление было 

совершено. Международное сообщество в лице одержавших в войне победу мировых 

держав располагало достаточной для этого мощью и властью. Помешало отсутствие у 

победителей осознания опасности распространения смертельного для цивилизации 

вируса и политической воли совместной борьбы против него. Преступная вели-
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кодержавная халатность в отношении возложенной на них самой историей 

ответственности за международную безопасность не дали мировым державам осоз-

нать, какую роковую ошибку они допустили, не уничтожив бациллу геноцида. Они 

не только не наказали злодея, поднявшего руку на человечность, но и поощряли его, 

сорвав готовый проект воссоздания армянской государственности на армянских же 

территориях и приняв участие в организованном Турцией заговоре молчания о 

геноциде. Это не могло не отразиться на всей международной системе и на после-

дующий ход истории, не мог остаться без последствий ни для преступника, ни для 

тех, кто его помиловал. Турки приобрели комплекс вседозволенности и безнака-

занности, уверенность, что геноцид можно превратить в обычный инструмент в 

международных и межнациональных отношениях. Болезнь оказалась заразной. 

Прецедент ненаказанного тягчайшего преступления против человечества после 

второй мировой войны стимулировал перенимание злодеяния со стороны всех сил, 

склонных к такому методу разрешения национальных вопросов. Пандемия насилия, 

террора и геноцида сегодня расползается по всему миру и надо быть слепым, чтобы 

не увидеть, что в новейшей истории они берут начало с содеянного турками и 

оставшегося безнаказанным преступления против человечества. Надо быть слепым 

разумом, чтобы не увидеть, что современный терроризм в своих измерениях вседозво-

ленности, нетерпимости и жестокости совпадает с явлением геноцида. Пущенные 

крупными державами в начале XX века стрелы по истории сегодня бумерангом 

возвращаются и разрушительно бьют по ним и по всему человечеству в Кипре, 

Азербайджане, Югославии, Руанде, Камбодже, на Ближнем Востоке. Геноцид не 

может быть искоренен из мировых процессов, пока человечество не даст ответ на 

вопрос Адольфа Гитлера «А кто помнит об армянах?», пока преступник не будет 

осужден всем международным сообществом, пока не будут восстановлены права 

армянского народа на своей исторической родине. 

Очевидно, что ненаказанная человекоубийца становится более агрессивным и 

деградированным по менталитету. Но есть другая сторона вопроса. Меняется не 

только он. Иное сознание и поведение приобретает тот, кто покрывает или поощряет 

преступление. Уже который год в некоторых столицах уклоняются от адекватной 

оценки злодеяния, превратив признание Егерна/Геноцида армян предметом 

непристойного политического торга со ссылкой на то, что убийца народов Турция 

является их стратегической союзницей или партнером. Это не может не дегради-

ровать духовный облик и менталитет нации, которая одобряет поведение своих 

властей в этих торгах или с пониманием воспринимает их политику, невольно или 

осознанно становясь участником такого аморального акта. Сказанное относится и к 

европейским державам, которые признали геноцидный Азербайджан в пределах 

бывшей АзССР с юридически не принадлежащими ей территориями Нагорного Кара-

баха и Нахичевани. В Баку это поняли как разрешение на войну против Нагорного 

Карабаха, как одобрение на продолжение геноцида. Теперь Европе приходится не 

замечать, что Баку превратил оккупированную Нахичевань в шлагбаум перед ней на 

дороге в Азию.  

Что мешает крупным державам увидеть вещи в свете истины? Как и в начале 

прошлого века нет осознания того, что вопрос о наказании свершившего геноцид 
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преступника нельзя превращать в предмет политических сделок. Как тогда, так и 

ныне у ответственных за современный миропорядок держав нет трезвого осознания 

того, что ненаказанный геноцид есть путь самоубийства для человечества.  

P.S. Независимо от того, когда нaберутся уму-разуму сильные мира сего, любой 

здравый в уме человек в одиночку или с единомышленниками должен сделать все 

возможное для построения мира без зловещей болезни геноцида. С этим призывом мы 

обращаемся ко всем государствам и международным организациям, духовным 

лидерам, ко всем людям доброй воли и лично к Вам – читателю этого документа.  

 

 

Ալեքսանդր Մանասյան 

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի 

տեսական փիլիսոփայության և տրամաբանության ամբիոնի վարիչ, 

 փ.գ.դ, պրոֆեսոր 

 
«ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱ» ՀԿ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ 100-ԱՄՅԱ ՏԱՐԵԼԻՑԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ 

ՀԱՅԵՐԻ ԵՂԵՌՆԻ/ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՊԱՏԺԵԼԻՈՒԹՅԱՆ  

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ 

 

 

Հանգուցային բառեր՝ Հայոց Եղեռն/Ցեղասպանություն, Եղեռնի թեմայի արծարծման արգելք, 

թուրքերի ցեղասպանական վարքի ակունքներ, ադրբեջանահայության ցեղասպանություն, Եղեռնի 

միջազգային քաղաքական հետևանքներ, նոր ցեղասպան պետություններ, ցեղասպանություն և 

միջազգային ահաբեկչություն:  

 

Հայոց Եղեռնը` մարդկության դեմ կատարած ծանրագույն այդ հանցագործությունը, լռության տաս-

նամյակներից հետո համեմատաբար նոր է դարձել քաղաքական քննարկումների առարկա: Վերիմաս-

տավորման կարիք ունեն համամարդկային այդ աղետի արդեն իսկ հայտնի փաստեր, հանրային ընկա-

լումը կաղապարող եզրեր և ձևակերպումներ, այդ թվում և լայնորեն շրջանառվող «Օսմանյան կայսրու-

թյունում հայոց ցեղասպանությունր 1915-1923 թթ.» բանաձևը, որը չի համապատասխանում մարդկու-

թյան դեմ գործած այդ հանցագործության փաստական ու քաղաքական բովանդակությանը: Ցայսօր թուր-

քական ոճիրի հանցակազմից դուրս է մնում Արևելյան Անդրկովկասի հայության 

 Ցեղասպանությունը, համարժեք գնահատական չեն ստացել Եղեռնի միջազգային քաղաքական 

հետևանքները: Չեն գնահատված Եղեռնի, ինչպես նաև գլոբալ անվտանգության գլխավոր երաշխավոր-

ների` խոշոր տերությունների, անպատասխանատվության միջազգային քաղաքական հետևանքները այդ 

հարցում, որը տանում է նոր ցեղասպան պետությունների հիմնադրմանն ու այդ հանցագործ քաղաքա-

կան վարքի լեգալացմանը:  
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Numerous facts, concepts and statements concerning Eghern (The Armenian Genocide) await new 

interpretation. On the eve of the 100th anniversary of the Armenian Genocide we draw the attention of the world 

community to some of these facts. The principal conclusion of this analysis stems from the concept which 

proclaims that the widely held and publicized formula of “The Armenian Genocide in the Ottoman Empire in 

1915-1923” does not fully reflect the factual and political content of this crime against humanity. In particular, the 

massacres of the Armenians in Transcaucasia in 1918 and 1920 escaped the corpus delicti of the crime of genocide. 

There have not been assessed the international political consequences of Eghern as a crime against humanity. In 

the same manner the consequences of the superpowers' irresponsibility toward the phenomenon of Eghern is not 

yet perceived in all respects. This is the main reason why there have been established new genocidal states and 

this kind of criminal behavior paves its way to be legalized.  
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Խաչատուր Գասպարյան 

ԵՊԲՀ բժշկական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ, հ.գ.թ., դոցենտ 

Գայանե Ղազարյան 

ԵՊԲՀ բժշկական հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ, հ.գ.թ.,  

Լիլիթ Մնացականյան  

ԵՊԲՀ բժշկական հոգեբանության ամբիոնի դասախոս 

 

 

ԱԶԱՏ ԶՈՒԳՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՄԵԹՈԴԸ՝ ՈՐՊԵՍ  

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԱՌԱԾ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  

ՏՐԱՎՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

 

Հանգուցային բառեր՝ Ցեղասպանություն, հոգեբանական տրավմա, ազատ զուգորդումներ, 

սերնդայնություն, հետտրավմատիկ աճ: 

 

Հետազոտությունն իրականացվել է «Հայոց ցեղասպանության հոգեբանական 

տրավմայի միջսերնդային փոխանցումը» թեմայով հետազոտության շրջանակնե-

րում, որի նպատակն է ուսումնասիրել հայոց ցեղասպանության տրավմայի՝ ավագ 

սերունդներից կրտսեր սերունդներին փոխանցվելու փաստը, մեխանիզմները և 

օրինաչափությունները: Ազատ զուգորդումների մեթոդը այդ հետազոտության 

մեթոդներից մեկն է: Այս աշխատանքում կփորձենք վերլուծել հայոց ցեղասպանու-

թյան պատճառած տրավմայի որոշ տեսական դրույթներ, ինչպես նաև դիտարկել 

ազատ զուգորդումների մեթոդը՝ որպես ցեղասպանության տրավմայի ուսումնա-

սիրման ճանապարհ:  

Ցեղասպանության տրավմայի մասին որոշ տեսական գաղափարներ 

Ցեղասպանությունը ծայրահեղ սարսափի վերապրում է, որը վշտի՝ դժվար 

իրականցվող հոգեկան վերամշակում է պահանջում: Գնահատելով հայերի ցեղաս-

պանության հետևանքները քաղաքական և ռազմավարական չափանիշների 

առումով Ա. Այվազյանը նկարագրում է կորուստների, զոհերի և ցեղասպանության 

հետևանքների պատկերը, որոնց ազդեցությունը զգացվում է հետևյալ չափանիշ-

ներով. 1. Բնակելի տարածքի կորուստ, 2. Մշակութային կորուստ, 3. Նյութական կո-

րուստներ, 4. Ազգաբնակչության կազմակերպված ոչնչացում, 5. Հոգեբանական 

տրավմա. ցեղասպանության պատճառով առաջացած թերարժեքության բարդույթ - 

ազգի ապագայի նկատմամբ թերահավատություն, անգամ ազգային շահերի և 

արժեքների ժխտում: (2) 

Փորձելով բացատրել ցեղասպանության երևույթն ամերիկյան հոգեբան Ի. 

Ստրաուբը ներմուծեց «ծանր ժամանակներ» հասկացությունը, որը իր կարծիքով 

միշտ նախորդում ցեղասպանությանը: Ըստ Ի. Ստրաուբի, դա ունի սուբյեկտիվ 

բնույթ, մեծամասամբ ուղեկցվում է տնտեսական կամ քաղաքական խնդիրներով: 

Մյուս կողմից՝ «Ծանր ժամանակները» գործում են որպես մի շարք թաքնված 
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հոգեբանական ահաբեկչության գործոններ, որոնց վերաբերում են դեպրեսիան, 

հուսահատությունը, թշնամիներով շրջապատվածությունը: Այսպիսի զգացմունք-

ների համախմբությունը պարտադիր նախապայման է, որ նախորդում է զանգվածա-

յին սպանությանն ու ցեղասպանությանը: Երկրորդ նախապայմանը թշնամու գոյու-

թյունն է: Կոնկրետ թշնամու կերպարը անհրաժեշտ է, որպեսզի ազատել միտքը 

վախի մշտական դեպրեսիվ, ճնշող ազդեցությունից: Նախ, թշնամին միշտ պատաս-

խանատու է դժվարությունների և դժբախտությունների համար, որ պատահել է մեզ 

հետ: Երկրորդը, թշնամու վերացման հետ մեկ տեղ կյանքի որակը պետք է բարե-

լավվի: Ցեղասպանությանը անհնար է իրականացնել առանց աֆեկտիվ ագրեսիայի, 

որի հիմքում ընկած է խոր ատելություն զոհի կարգավիճակ ունեցող մարդկանց կամ 

կրոնի հանդեպ: Այդ ատելությունն այնքան ուժեղ է, որ այն անխուսափելիորեն 

նվազեցնում է մակարդանց ռացիոնալ միտքը: Մյուս կողմից, որպես կանոն, հան-

ցագործները պատրաստ չեն դիմադրությանը: Նրանք կարծում են, որ դիմադրու-

թյուն չի լինի, որ զոհերն ունակ չեն դրան և համակերպվել են զոհի կարգավիճակի 

հետ: Դիմադրության բացակայության և անպատժելիության համոզմունքը հենց 

ընկած է ցեղասպանության գաղափարախոսության հիմքում (8):  

Ռիթա Կույումջյանը (1), կատարելով փաստագրական գործնական հետազոտու-

թյուն, կենսագրական մեթոդով առաջնորդվելով, առանձնացրել է հայկական 

ցեղասպանության տրավմայի հիմնական ցուցանիշները: Ըստ նրա հետազոտու-

թյան՝ հայկական ցեղասպանության հետևանք հանդիսացող և ուսումնասիրված 

ցուցանիշները հետևյալն են. 

1. Փոխանցման անհրաժեշտությունը. ցեղասպանությունը վերապրածների մոտ 

ցեղասպանության ողբերգական պատմությունը փոխանցելու պահանջ է դրսևոր-

վում, ավելին մի շարք կենսագրություններում այդ ողբերգական հիշողությունը 

ներկայացվում է որպես «գանձ», ինչը խորհրդանշում է Հայկական ցեղասպա-

նության ժառանգորդ հայերի պահած մեծ արժեքը՝ ճշմարտությունը կրելու և դա 

փոխանցելու կարևորությունը: 

2. Տրավմայի մասին լռությունը. դեպքերի դաժանությունը և տրավմայի վերքը 

հետագայում արտահայտվում է լռության վիճակով: Դա արտահայտվում է իրադար-

ձությունների հրապարակման հետաձգմամբ, թաքցնելով, գաղտնիության 

պահպանմամբ: 

3. Տրավմայի արտահայտումը լեզվի միջոցով. փաստաթղթերի լեզվական ոճի 

վերլուծությունը ցույց է տվել, որ վերապրածների մոտ առկա է զգացմունքների 

հաստատակամություն, որ դրսևորվում է իրադարձությունների նկարագրության 

ժամանակ զգացմունքայնությունից զուրկ ոճի մեջ, նկատվում է նաև այլակերպման 

պաշտպանական մեխանիզմը՝ նկարագրությունների խորությունը վերահսկելը: 

Սակայն նկատվում է նաև հակառակ երևույթը, երբ նկարագրությունները չափից 

շատ զգացմունքային են: 

4. Ազդեցությունը հայկական ինքնության վրա. ուսումնասիրված նյութում 

երևում են մահվան և էթնիկական ծագման միջև բարդ հարաբերություններ: Շատ 

վերապրողներ, որպես հոգեկան ծանր ցավի դիմաց պաշտպանական միջոց, 

ուրացան սեփական ծագումն ու ինքնությունը (ազգանունների փոփոխություն, 

ինքնության քայքայման փորձ, ինքնության սիմվոլիկ սպանություն), քանզի նրանք 

մահն անգիտակցորեն կապում էին հայկական ինքնության հետ: 
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5. Վերապրողի մեղքը. վերապրածների փաստաղթղթերում նկատելի է նաև 

վերապրելու հետևանքով առաջացած մեղքի զգացումը: Ողջ մնալու մեղքի զգացումը 

հատկապես սուր է այն վերապրածների մոտ, ովքեր ջարդերի ժամանակ կորցրել 

էին հարազատներ:  

Ցեղասպանությունը վերապրած հայերի համար սգի գործընթացը (կամ դրա 

բացակայությունը) միանգամայն կարևոր նշանակություն է ունեցել նրանց և նրանց 

սերունդների համար: Զ. Ֆրոյդն ի սկզբանե ցույց է տալիս, որ սուգը հանգում է մի 

կարևոր և «ինքնաբուխ ավարտի», երբ վերապրողը, ազատվելով կորսված օբյեկտի 

հետ ունեցած հուզական կապերից, կապեր է հաստատում նոր օբյեկտի հետ: 

Այսպիսով, փոխարինելով կորուստը նոր կապերով՝ հասնում է հոգեկան հարմարա-

վետության: Կարելի է նկատել, որ շատ հայեր խրվել են մելանխոլիկ սգի մեջ և չեն 

կարողացել սգալ այն, արդյունքում երբեք ի զորու չեն եղել հոգեբանական առումով 

առաջ շարժվել: Այսինքն՝ նրանք ապրել են որոշակի ինհիբիցիայով (արգելակմամբ, 

զսպմամբ) (10): 

Ըստ Մելինե Գարագաշեանի ևս՝ ցեղասպանության տրավման բնորոշվում է 

հուզական ապրումների արգելափակմամբ. «Երբ զգացմունքները արգելափակվում 

են, անհատը ոչ միայն չի կարող ճանաչել զգացմունքները, այլև արտահայտել 

դրանք և հաղորդակցվել այդ զգացմունքների շուրջ: Որպեսզի վերապրվեն ֆիզիկա-

կան և հոգեբանական փորձությունները, տրավմատիզացված անձը պետք է կողպի 

ինքն իրեն» (12): 

Ցեղասպանության ամենանկատելի հետևանքն իրադարձության տրավմատիկ 

էֆեկտն է, որը երբեմն խանգարում է վերապրողի սիմվոլիկ մտածողությունը: Դա 

կարող է դժվարություններ առաջացնել, քանի որ, երբ սիմվոլիզացիայի ունակու-

թյունը խանգարված է, քիչ է հավանական, որ տրավմայի հետ աշխատանքը արդյու-

նավետ կլինի: Առաջ շարժվելու ուղիներ գտնելու համար հարկ է հասկանալ՝ ինչո՞ւ 

տեղի ունեցավ ցեղասպանությունը: Այս համատեքստում հոգեվերլուծական 

տեսությունը շատ համապատասխան է վերլուծություն կատարելու համար, քանի 

որ այս տեսությունն ընդունում է մարդու վարքի բազմակողմանի իմաստները, 

սպառիչ հասկացում ցուցաբերում (10): 

 

Ազատ զուգորդումների մեթոդը որպես ցեղասպանության  

տրավմայի ուսումնասիրման եղանակ 

 

Այնպիսի հոգեբանական տրավմայի, ինչպիսին ցեղասպանության տրավման է, 

ուսումնասիրման համար հոգեվերլուծական մեթոդը շատ ավելի համապատաս-

խան է, քան այլ հոգեբանական մեթոդներ, քանի որ այն թույլ է տալիս հարաբերա-

կանորեն արդյունավետ կերպով վեր հանել խնդրի արտամղված անգիտակցական 

կողմը: Այս հոդվածի շրջանակներում ցեղասպանության հոգեբանական տրավմայի 

հարցը փորձել ենք ուսումնասիրել հոգեվերլուծական ազատ զուգորդումների 

մեթոդով: Քննարկենք ազատ զուգորդումների մեթոդի հասկացությունն ու հնարա-

վորությունները հոգեբանական հետազոտության մեջ:  

Ժ. Լապլանշի և Ժ. Բ. Պոնտալիսի «Հոգեվերլուծական բառարանը» ազատ զու-

գորդումներով բացատրում է որպես տրված բովանդակության (բառ, թիվ, պատկեր 
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և այլն) հետ կապված կամ ինքնաբուխ առաջ եկած անխտիր բոլոր մտքերն 

արտահայտելով (11):  

Ազատ զուգորդումների մեթոդը մշակվել է Զիգմունդ Ֆրոյդի կողմից 1892-1898 

թթ.՝ հիպնոսի մեթոդին փոխարինող նոր մեթոդի փնտրտուքների արդյունքում: Այս 

մեթոդի հիմքում Զ. Ֆրոյդի հոգեկան դետերմինիզմի մասին համոզմունքն էր: 

Հետագայում այս մեթոդը կարևորագույն ազդեցություն ունեցավ հոգեվերլուծական 

աշխատանքում, երբ պացիենտը ռելաքսացիոն դիրքում (հիմնականում թախտին 

պառկած) ազատորեն խոսում է այն ամենի մասին, ինչ տվյալ պահին ծագում է 

մտքում, առանց փնտրելու հատուկ թեմա: Կարևոր պահ է այն, որ նրա մտքի հոսքն 

ազատ է և չի ենթարկվում քննադատական մտքի միջամտությանը: Ազատ զուգոր-

դումները ի հայտ են բերում կրկնվող թեմաներ և սյուժեներ, որոնք վկայում են 

պացիենտի մոտ առկա հուզական ծանրաբեռնվածության և հոգեկան անգիտակցա-

կան բարդույթների մասին, որոնք իրենց հերթին ինքնաբերաբար կամ պատահա-

կանորեն ակտիվանում են վերբալ զուգորդումներով և ազդում են հոգեկանի գիտա-

կացական գործառնության վրա: Ամփոփելով կարելի է նկատել, որ գործընթացի 

նպատակն էր այդ բարդույթները բերել գիտակցական մակարդակ և ինտեգրացնել 

պացիենտի հոգեկան կյանքի մեջ: Զ. Ֆրոյդն այս մեթոդն օգտագործում էր նաև 

ինքնավերլուծության և երազների մեկնաբանության մեջ: Դրա նկատելի արդյունա-

վետությունը թույլ տվեց հետագայում այն կիրառել հոգեբանական հետազոտության 

մեջ՝ որպես հոգեկան արտամղված փաստերի ուսումնասիրության եղանակ: Մեր 

հետազոտության մեջ փորձ է արվում հետազոտել հայոց ցեղասպանության հիշո-

ղության մեջ տրավմատիկ բովանդակությունները՝ տրված բառերի վերաբերյալ 

մասնակցի կողմից տրված ազատ զուգորդումների միջոցով: 

Մասնակցին խնդրելով ասել այն, ինչ անմիջապես գալիս է նրա միտքը տրված 

բառի հետ կապված, մենք փորձում ենք հետևել նրա մոտ ծագած այնպիսի բովան-

դակությունները, որոնք կառուցված են ոչ թե գիտակցության տրամաբանությամբ, 

այլ անգիտակցական սկզբունքներով: Այսինքն, զուգորդումները իրար հաջորդում 

են այնպիսի ուղիներով, որոնք որոշվում են նախևառաջ հուզական դրդապատ-

ճառներով, քան թե ռացիոնալ մտադրությամբ: Ի հայտ բերելով ազատ զուգորդում-

ների սկզբունքով կառուցված բովանդակություններ՝ մենք կարողանում ենք հասնել 

անձի խնդրին, ինչը կարող է տեսանելի չլինել այլ ավանդական մեթոդների կիրառ-

ման դեպքում: Ազատ զուգորդումները թույլ են տալիս դուրս բերել տվյալ բովան-

դակությունները նույնիսկ առանց փոխադարձ կապվածության, ինչը ևս վերլու-

ծության համար բավական կարևոր հանգամանք է: 

Այս աշխատանքի նպատակն է ազատ զուգորդումների միջոցով բացահայտել 

տրավմատիկ նշանակություն ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ անձի 

վերաբերմունքը՝ ինչպես նաև պատմական անցյալից կամ ավագ սերունդներից 

փոխանցված տրավմատիկ կարծրատիպերը ելնելով միայն 83 մասնակիցների 

պատասխաններից: 

 

Հետազոտության ընտրանքը 

Սույն աշխատանքում մենք ներկայացնում ենք «Հայոց ցեղասպանության հոգե-

բանական տրավմայի միջսերնդային փոխանցումը» թեմայով հետազոտության 

ընտրանքից առանձնացված 83 մասնակիցների կողմից ազատ զուգորդումների 
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ստացված արդյունքները: Այս մասնակիցները 18-67 տարեկան հայ արցախաբնակ 

կանայք և տղամարդիկ են:  

Հետազոտության արդյունքները 

Իրականացված հետազոտության արդյունքները ներկայացված են հետևյալ 

աղյուսակում, որտեղ տրված բառերին համապատասխան ներկայացված են ամե-

նահաճախ հանդիպող հինգ զուգորդումները, յուրաքանչյուրի քանակը և տոկոսայ-

նությունը: 
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I II III IV V 

Արևմտյան 

Հայաստան 

հայրենիք 22/26% կարոտ 18/21,7% բացասական 

ապրում/տե-

ղանք 

17/20,7% կորուստ/ 

կորսված 

հողեր 

8/9,6% Եղեռն/ 

Սփյուռք 

6/7,2

% 

Արարատ հպարտություն 16/19,3% լեռ 15/18% խորհրդանիշ/ 

դրական 

հույզեր 

13/15,6% Հայաստան 11/13,3% կարոտ/ 

Նոյան 

տապան 

10/12

% 

Ծիծեռնակաբերդ  հիշողություն, 

հուշեր 

26/31,3% Եղեռն 25/30,1% հիշատակի 

վայր 

23/32,5% բացասական 

ապրում 

17/20,48 վիշտ, 

սուգ 

9/10,8 

Հայ ազգային 

պատկանելու-

թյուն 

25/30,1% մեծամ.ար

տահ. հայ 

ազգի 

մասին 

21/25,3% հպարտություն 16/19,3% Հայաստան/ 

ընտանիք 

6/7,2% քրիստոնե

ություն, 

կրոն 

5/6% 

Դեր Զօր Եղեռն 22/26,5% անապատ 15/18,1% բացասական 

ապրում 

14/16,7% տեղանք 7/8,4% կորուստ 5/6% 

Կոմիտաս մտավորական 34/43,4% բացասակ

ան 

ապրում 

9/10,8% Եղեռն/հանճար 6/7,2% հայրենասեր

/ հայ/ զոհ/ 

երգերի 

անուններ 

5/6% մեծ 

հայ/երաժ

շտություն

/ հպար-

տություն/

անա-

ղարտ երգ 

4/4,8

% 

Հայաստան հայրենիք 40/48,1% դրական 

հույզեր 

16/19,3% տեղանք 8/9,6% հայ/հայկա-

կան 

պետություն 

7/8,4% հպարտու

թյուն 

6/7,2

% 

Հիշատակ հիշողություն, 

հուշեր 

18/21,7% Հիշատա-

կի վայր 

15/18,9% դրական 

հույզեր 

12/14,45% հարգանքի 

տուրք, 

խոնարհում 

8/9,6% մտավո-

րական 

5/6% 

Արաքս սահման, գետ 16/19,3 

% 

Մայր գետ 11/13,3% բացասական 

ապրում 

9/10,8% դրական 

հույզեր 

5/6% կարոտ 4/4,8

% 
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Աղյուսակ 1. Ազատ զուգորդումներն ըստ ընտրանքում հանդիպման հաճախականության և տոկոսայնության 

Հրանտ Դինք լրագրող, 

խմբագիր 

33/39,7% հերոս 22/26,5% զոհ 9/10,8% ֆրուստ.են-

թադ.բառեր/

պայքար 

7/8,4% հայ/ 

Եղեռն 

5/6% 

Եկեղեցի դրական 

հույզեր/ 

հանգստու-

թյուն 

33/39,7% սրբու-

թյուն, 

սրբավայր 

31/37% խաչ/ 

խորհրդանիշ 

11/13,3% քրիստոնեու

թյուն, կրոն 

9/11% հիշատա-

կի վայր 

6/7% 

Նախնիներ տոհմածառ 40/48,1% մտավորա

կան 

13/15,7% հիշողություն, 

հուշեր 

11/13,3% հերոս 7/8,4% հպար-

տություն 

6/7,2

% 

Թշնամի թուրք 32/38,6% բացասա-

կան 

ապրում 

27/32,5% ադրբեջանցի 10/12% ոսոխ/հա-

կառակորդ 

6/7% արնա-

խում  

5/6% 

Սփյուռք հայ, ազգ 20/24,1% տեղահան

վ. հայեր 

8/9,6% արևմտյան 

Հայաստան 

6/7,2% օգնություն, 

բարերար 

9/10,8% դրական 

հույզեր 

8/9,6

% 

Կորուստ դրական 

հույզեր 

37/44,6% վիշտ, 

սուգ 

26/31,3% տեղանք 14/16,9% մտավորա-

կան 

5/6% զոհ 4/4,8

% 

Ես հայ 39/47% ծնող, 

մայր, 

հայր, 

պապ 

17/20,48

% 

անձ 12/14,46% արցախցի 9/10,8% սեռ 7/8,4

% 

Կարոտ բացասական 

ապրում 

15/18,9% զգաց-

մունք 

8/9,6% դրական 

հույզեր/ 

հիշողություն, 

հուշեր/ընտան

իք/վիշտ, սուգ 

7/8,4% սփյուռք/սպ

ասում, 

ցանկություն 

5/6% կորուստ 4/4,8

% 

Սողոմոն 

Թեհլերյան 

հերոս 29/34,9% վրիժառու 19/22,9% հպարտություն 15/18,1% հայ 11/13,3% արդարու

թյուն 

7/8,4

% 
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Արդյունքների ներկայացումը սահմանափակվել է միայն առավելագույն կամ 
հաճախ հանդիպող ազատ զուգորդումների տվյալներով: «Արևմտյան Հայաստան» 
բառի հետ առավելագույնս զուգորդվել է «կարոտ, կորուստ» բառերը 32% և 

«հայրենիք» բառը` (26%), «Արարատ» - «հպարտություն» (19%), «Ծիծեռնակաբերդ» 
- «հիշողություն, հուշեր» (63,8%),, մյուս կողմից` «վիշտ, սուգ, բացասական 
ապրումներ»` 31,3%, «Դեր Զօր» - «Եղեռն, կորուստ» (49%), «անապատ, տեղանք»` 

26,5%, «Կոմիտաս» - «մտավորական» (43,4%), «զոհ»` 24%, «Հիշատակ» - «հիշողու-
թյուն, հուշեր» (51,1%), «Հրանտ Դինք» - «հերոս, զոհ, եղեռն» (51,7%), «եկեղեցի» - 
«հույս, հավատ, հանգստություն» (40%), «Թշնամի» - «թուրք» (39%), «Սփյուռք» - 
«հայ ազգ» (24%), «կորուստ» բառի հետ առավելագույնս զուգորդվել են մի շարք 
բացասական հույզեր և ապրումներ արտահայտող բառեր (45%), «ես» - «հայ» (47%), 
«կարոտ» բառի հետ առավելագույնս զուգորդվել են մի շարք բացասական հույզեր և 
ապրումներ արտահայտող բառեր (19%), «Սողոմոն Թեհլերյան» - «հերոս և 
վրիժառու» (58%):  

Արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ ազատ զուգոր-

դումների մեթոդը կարող է վեր հանել ցեղասպանության հետ կապված մի շարք 

տրավմատիկ բովանդակություններ և կարող է համարվել բավանականին համա-

պատասխան մեթոդ ցեղասպանության տրավմատիկ հիշողությունն ուսումնասիրե-
լու համար: Ազատ զուգորդումների վերլուծությունից կարող ենք եզրակացնել նաև, 

որ ցեղասպանության տրավմատիկ իրադարձությունները դեռևս արդիական 

դրսևորում ունեն սոցիալական հիշողության մեջ, որոշ դեպքերում նաև դրական 
անհատական երանգներ, որոնք մեր կարծիքով հնարավորություն են տալիս 
հաղթահարել դժվարությունները և վերաիմաստավորել սոցիալական հիշողության 

տրավմատիկ բաղադրիչները:  
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МЕТОД СВОБОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ, КАК СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ТРАВМ ПРИЧИНЕННЫХ ГЕНОЦИДОМ 

 
Ключевые слова: геноцид, психологическая травма, свободные ассоциации, преемственность, 

постравматический рост. 
  
Исследования проводились в рамках темы «Передача психологической травмы геноцида армян от 

поколения к поколению». Целью исследования является изучение механизмов и закономерностей трансгенера-
ционной передачи психологической травмы геноцида. В данной статье представлены результаты по одному из 
методов нашего исследования – Методу свободных ассоциаций. 

В заключение, мы пришли к выводу, что травматические события геноцида все еще имеют актуально 
влияние в проявлении социальной памяти, в некоторых случаях они приобретают положительные оттенки, 
которые мы считаем, позволяют преодолеть трудности и переосмыслить травматические компоненты памяти в 
нашей социальной памяти.  
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FREE ASSOCIATIONS AS A METHOD TO STUDY OF PSYCHOLOGICAL TRAUMA  

CAUSED BY GENOCIDE 
 

Key words: Genocide, psychological trauma, free associations, succession, posttraumatic growth. 

 
This is a report about part of "Transgenerational transmission of psychological trauma caused by the 

Armenian Genocide” research study. Among other methods and instruments we also used free association method 

to look at the mechanisms and patters of traumatic contents and the way that they transmitted from generation to 

generation. In this article we will first analyze theoretical background of trauma psychology with special focus on 

“trauma transmission” aspect and present here analysis of free associations based on results from 83 participants.  
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Մարի Ավետիսյան 

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի  

սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի ավագ լաբորանտ 

avemari88@gmail.com 

 

ԱՆՁԻ ԿՈԳՆԻՏԻՎ ՍԽԵՄԱՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՎՇՏԻ ԱՊՐՄԱՆ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ  
 

Հանգուցային բառեր՝ հոգետրավմա, կոգնիտիվ սխեմա, վիշտ, ցեղասպանություն: 

 

Մարդկային կեցության հիմնական էքզիստենցիալ խնդիրներից մեկը, որի հետ 

առնչվում է յուրաքանչյուր անձ, մահն է և կյանքի վերջավորության ու սահմանա-

փակության գիտակցումը: Կյանքի ճգնաժամային,գոյությանը վտանգ ներկայացնող 

իրավիճակներում մարդն անդրադառնում է մահվան խնդրին՝ փորձելով հասկանալ 

և վերակառուցել իր վերաբերմունքը կյանքի և մահվան հանդեպ: Ստորև կվերլու-

ծենք, թե հարազատի մահը, որպես հոգետրավմա, ինչպես է ազդում անձի համոզ-

մունքային համակարգի փոփոխության վրա և ինչ նշանակություն ունեն անձի 

կոգնիտիվ սխեմաները վշտի ապրման և հաղթահարման գործընթացում: 

Ըստ Ռ. Յանոֆֆ-Բուլմանի աղճատված համոզմունքների հայեցակարգի՝ մարդ-

կանց բնորոշ է սեփական անձի անձեռնմխելիության, պաշտպանվածության և սե-

փական անձի կարևորության իմպլիցիտային համոզմունքները, որոնք ապահովում 

են անձի հոգեկան ամբողջականությունը և կայունությունը շրջապատող իրականու-

թյան հետ փոխազդելիս: Հոգետրավման ազդում է անձի բազային համոզմունքների 

անբարենպաստ փոփոխության վրա: Դրանք համոզմունքների երեք խմբեր են՝ 

աշխարհի բարենպաստության, իմաստավորվածության և սեփական անձի նշանա-

կալիության վերաբերյալ: Կյանքի անբարենպաստ իրավիճակները նախևառաջ աղ-

ճատում են այս համոզմունքները (3, էջ 116-117): Ընդ որում, նշված համոզմունքների 

փոփոխությունը տեղի է ունենում հետևյալ կերպ. կամ անձը վերագնահատում է 

իրավիճակն այնպես, որ հոգետրավմատիկ իրադարձությունը համապատասխա-

նիիր նախկին համոզմունքներին, ինչը չի ենթադրում նախկին համոզմունքների 

փոփոխություն և հանգեցնում է ապահարմարողական վարքի, կամ տեղի է ունենում 

նախկին համոզմունքների փոփոխություն, որպեսզի անձը կարողանա հոգետրավ-

մատիկ իրադարձությունն ինտեգրել իր համոզմունքային համակարգում: Որպես 

կանոն, երբ հոգեկան տրավման ծայրահեղ ինտենսիվ է, այդ պարագայում տեղի է 

ունենում համոզմունքային համակարգի զգալի փոփոխություն, հակառակ դեպքում 

անձը չի կարողանա ընդունել տրավման և դա դեզադապտացիայի, հետևաբար, 

հոգեկան խանգարումների հիմք կհանդիսանա: Հոգետրավմատի կիրադարձությու-

նը մարդուն կանգնեցնում է կոգնիտիվ դիլեմմայի առաջ, քանի որ դրա ազդեցու-

թյամբ անձի նախկին համոզմունքները դառնում են ոչ կենսունակ և, հետևաբար, նա 

ստիպված է վերանայել և վերափոխել դրանք (նույն տեղում, էջ 120-122): 
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Ֆոայի և Ռիգսի հետազոտությունները փաստում են, որ երբ անձն իր կենսա-

փորձի ընթացքում ձևավորում է բացասական համոզմունքներ սեփական անձի և 

աշխարհի վերաբերյալ, ապա հոգետրավմայի ազդեցությամբ նա հակված է հաստա-

տել և ամրապնդել իր համոզմունքները: Հոգետրավման առավել դժվարությամբ են 

հաղթահարում հատկապես նման համոզմունքներ ունեցող մարդիկ, քանի որ հաղ-

թահարումը ենթադրում է բավականին ռիգիդ կոգնիտիվ սխեմաների և բազային 

համոզմունքների վերափոխում (5, էջ 64): Կոգնիտիվ սխեմաները պահպանելու 

հաստատունությունը և դրանք փոխելու դժկամությունը պայմանավորված է նրա-

նով, որ մարդու կոգնիտիվ հայեցակարգային համակարգին բնորոշ է հաստատու-

նության և հաջորդականության պահանջը և, քանի որ սխեմաները ձևավորվել են 

երկար ժամանակի ընթացքում և փորձառությամբ ամրապնդված են, դրանք հաս-

տատուն ճանաչողական կառույցներ են, որոնք ապահովում են անձի հոգեկան 

հավասարակշության և ամբողջականության պահանջմունքը փոփոխվող իրակա-

նության հետ փոխհարաբերվելիս (4, էջ 115): Սա նշանակում է, որ ցանկացած 

հոգետրավմայի պարագայում անձը կարիք ունի իր կոգնիտիվ բացասական 

սխեմաների և համոզմունքների վերանայման և փոփոխման, ինչն անհրաժեշտ պայ-

ման է հոգետրավմայի հաղթահարման և կենսափորձի մեջ դրա իմաստավորման ու 

ինտեգրման համար: 

Անդրադառնալով հարազատի կորստին, որպես մարդու կյանքում հոգետրավ-

մատիկ իրադարձության, որին անձը հակազդում է վշտի ապրմամբ, Ս. Էպշտեյնը 

նշում է, որկախված նրանից, թե ինչպես է անձը ընկալում և մեկնաբանում կորուս-

տը, դրանով էլ պայմանավորված են վշտի հակազդումների հարմարողական կամ ոչ 

հարմարողական լինելը: Նա նշանակալից անձի կորստի դեպքում մեծ նշանակու-

թյուն է տալիս անձի մերժվածության, չընդունվածության, անօգնականության և 

կախյալության կոգնիտիվ հիպերակտիվ սխեմաներին: Այսպես, եթե անձը վաղ 

կենսափորձից ելնելով, ունի լքվածության, մերժվածության և չընդունման հիպե-

րակտիվ սխեմաներ, ապա նա նշանակալից անձի կորուստը կմեկնաբանի որպես 

լքվածություն ու մերժում: Այսինքն, անձը խոցելի է դառնում նման իրավիճակների 

հանդեպ, քանի որ ունի անհարմարողական սխեմաներ՝ կապված անօգնականու-

թյան և չընդունվածության հետ: Դա նշանակում է, որ ենթագիտակցական մակար-

դակում անձի չգիտակցված խորքային համոզմունքները վճռորոշ դեր ունեն վշտի 

ապրման ընթացքում և պայմանավորում են դրա ելքը (8, էջ 122-123): Ժամանա-

կակից մի խումբ հոգեբանների (Bonanno, 2002-2004, Lichtenthal, 2004, Currier, 2006) 

հետազոտություններն այս ոլորտում ցույց են տալիս, որ կորուստն ակտիվացնում է 

անձի բացասական համոզմունքները, որոնք ձևավորվել են կյանքի տարբեր անբա-

րենպաստ ազդեցությունների արդյունքում: Այսպես, մարդն, ով ունի բացասական 

համոզմունքներ սեփական անձի մասին, նշանակալից կորուստը կարող է մեկնա-

բանել որպես պատիժ, անեծք և այլն: Նույն կերպ, եթե անձը հավատում էր, որ 

կյանքն անիմաստ է, ապա կորուստը կարող է մեկնաբանել որպես դրա հաստա-

տում, ինչն էլ կնպաստի անհարմարողական հակազդումների պահպանմանը և 

վշտի չհաղթահարմանը (մեջբերվում է՝ ըստ 2, էջ 191-192): Մ. Հորովիցը նշում է, որ 

վշտի ապրման ժամանակ նշանակալից ազդեցություն են ունենում անձի լատենտ 

Ես-կերպարները՝ կապված սեփական անձի անօգնականության, անկարողության և 

թուլության հետ, որը խոչընդոտում է վշտի ապրման և հաղթահարման գործըն-
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թացին (մեջբերվում է՝ ըստ 7, էջ 59): Բոելենի և Բուտի վերջին հետազոտությունները 

ցույց են տալիս, որ կորուստ ապրած մարդիկ, ովքեր տարիներ շարունակ ունենում 

են վշտի դրսևորումներ, որն այսօր գրականության մեջ ընդունված է անվանել 

«երկարաձգված վիշտ» կամ «բարդեցված վիշտ», պայմանավորված է կորուստն 

ընդունելու անկարողությամբ, անձի գլոբալ բացասական համոզմունքներով և վշտի 

հակազդումների սխալ մեկնաբանումներով: Եթե կորուստն ակտիվացնում է անձի 

բացասական համոզմունքները կամ հաստատում դրանք, ապա դժվարանում է վշտի 

հաղթահարումը (1, էջ 113-119):  

Ըստ Ռ. Թեդեշիի, կորուստի դեպքում, առնչվելով մահվան խնդրի հետ, մարդը 

ունենում է աշխարհայացքային հարցադրումներ, որոնց լուծումից է կախված վշտի 

հաղթահարումը և հոգետրավմատիկ փորձի ինտեգրումը հոգեկանում, ինչը նպաս-

տում է հոգեկան ցավի թուլացմանը և հոգետրավմայի իմաստավորմանը: Դրանք 

էկզիստենցիալ հարցադրումներ են, որոնք ենթադրում են անձի համոզմունքների 

վերանայում՝ կապված կյանքի և մահվան իմաստի, հավատի, մահից հետո կյանքի 

գոյության, կյանքի նպատակների և արժեքների, սեփական անձի, մարդկային 

հարաբերությունների ընկալման հետ: Անձը, հաղթահարելով վիշտը, ձևավորում է 

այնպիսի համոզմունքներ, որոնք նրան առավել ուժեղ և ճկուն են դարձնում 

կենսական դժվարությունների հանդեպ [9]: Հոգետրավմայի ազդեցությամբ անձը 

պայքարում է իր գոյության նոր իրականության հետ, ինչը ենթադրում է նախևառաջ 

անձի կոգնիտիվ սխեմաների և համոզմունքների փոփոխություն, որի արդյունքում 

տեղի է ունենում դրական փոփոխություններ՝ կապված ես-ի ընկալման, միջանձնա-

յին հարաբերությունների և կյանքի փիլիսոփայության փոփոխության հետ (մեջբեր-

վում է՝ ըստ 5, էջ 67-68): Ունենալով հարազատի կորուստ և վերապրելով վիշտը, 

մարդիկ փաստում են, որ իրենց շրջապատողների հանդեպդարձել են առավել 

հոգատար, ապրումակցող և չքննադատող, սկսել են զգալ և գնահատել կյանքի 

յուրաքանչյուր վայրկյանը, վերանայել իրենց արժեքները և նպատակները, փոխել 

իրենց կենսաոճը և այլն: Այսինքն, անձը, վերապրելով վիշտը և վերակառուցելով իր 

անձի, այլ մարդկանց և աշխարհի հանդեպ իր համոզմունքները, ձևավորում է նոր 

նույնականություն՝ հաստատելով իր կյանքի և գոյության նոր իմաստը, ինչը անհա-

տական գործընթաց է (6): 

Անդրադառնալով ցեղասպանությանը, որպես ազգի կողմից կորստի ապրման և 

հոգետրավմատիկ իրադարձության, կարող ենք ասել, որ այն, անշուշտ, ազդել է մեր 

ազգային ինքնագիտակցության և աշխահընկալման վրա: Ինչպես փաստում են Ա. 

Կալաջյանի և Մ. Վայզբերգի հետազոտության արդյունքները, հայոց ցեղասպանու-

թյան վերապրածների սերունդները կրում են իրենց նախնիների հուզական հիշո-

ղությունը և վերարտադրում իրենց ծնողների բարկությունը և տխրությունը՝ զգալով 

դրանք պահպանելու և փոխանցելու պատասխանատվության ծանրությունը: Դրա 

հետ մեկտեղ նրանց է փոխանցվել անվստահության և թշնամանքի զգացումն ար-

տաքին աշխարհի հանդեպ, ինչպես նաև անօգնականության զգացումը անձնային, 

գլոբալ և կոլլեկտիվ մակարդակներում, որը կապվում էր ցեղասպանության փաստի 

համամարդկային չընդունման և աշխարհի անարդարության հետ: Նշված համոզ-

մումքներն ակտիվանում են գոյատևման համար վտանգ սպառնացող իրավիճակ-

ներում (4): 
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Հայ ազգը, դարեր շարունակ պայքարելով պետականության, տարածքային ամ-

բողջականության համար, լինելով գերտերությունների շահերի բախման խաչմերու-

կում, ապրել է իր գոյատևման մշտական վտանգի պայմաններում, ինչն առաջ է բե-

րել անպաշտպանվածության զգացում, որն իր հերթին ամրապնդել է թուլության, 

անօգնականության և անկարողությանհամոզմունքները: Ցեղասպանությունը ևս իր 

բացասական ազդեցությունն է ունեցել մեր ազգային ինքնագիտակցության մեջ՝ 

ամրապնդելով ճնշվածության և խոցվածության համոզմունքները: Սակայն, հայ 

ազգn իր զարգացման արդի փուլում, հիշելով իր պատմական անցյալը և դրա մաս 

կազմող ցեղասպանության փաստը, իր առջև ունի խնդիր՝ գիտակցելու և իմաստա-

վորելու տեղի ունեցածը, ինչը կարևոր նշանակություն ունի մեր ներքին համա-

խմբվածության, միասնության և ազգային գաղափարախոսության ձևավորման 
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В статье проанализировано влияние психотравмы на неблагоприятное изменение когнитивных схем 

личности в контексте переживания горя. Представлена важность изменения негативных убеждений 

личности, осмысления и интегрирования психотравмы в процессе ее преодоления, в том числе 

во время утраты близкого.Отмечена роль восприятия и осмысления Армянского Геноцида в процессе 

развития национального самосознания. 
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The article analyzes the impact of trauma on the adverse change in cognitive schemes of the individual in the 

context of grief. It is presented the importance of changing negative beliefs of personality, meaning making and 

integration of trauma in the coping process of trauma, including bereavement. It is noted the role of perception 

and making sense of Armenian Genocide in the development of national self-consciousness. 
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ՀԱՅԵՐԻ ԷԹՆՈՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ 

ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 
Հանգուցային բառեր՝ մշակույթ, էթնոս, բազային անվտանգության պահանջմունք, 

հոգեբանական ներգործություն, մշակութային չափումներ: 

 

Սեփական ժողովրդի անցած պատմական ուղին, նրա ճակատագրի ու դերի 

մասին պատկերացումները ազգի հոգեբանության ձևավորման համար կարևոր 

հենաքարեր են հանդիսանում: Այս տեսակետից, հայոց պետականության ձևավոր-

ման ուղու հետհայաց վերլուծությունը թույլ է տալիս հասկանալու հայ ժողովրդի 

հոգեկերտվածքի որոշ առանձնահատկություններ: Մասնավորապես, պատմության 

երկարատև ժամանակահատվածում ազգային պետականության բացակայությունը 

և տարբեր տերությունների ներքո սահմանազատված գոյությունը, տարբեր զավթիչ-

ների կողմից վարած հայատյաց քաղաքականությունը մեծ ազդեցություն են ունեցել 

հայերի հոգեկերտվածքի ձևավորման վրա: Ավելին, իրենց պատմական զարգացման 

ընթացքում հայերը բազմիցս կանգնած են եղել ազգային ոչնչացման վտանգի առաջ. 

թերևս Օսմանյան կայսրության վարած հայահալած քաղաքականությունը՝ երիտ-

թուրքական պարագլուխների ղեկավարությամբ, պատմությանը հայտնի այդպիսի 

ամենավառ օրինակներից է: 

Ընդ որում, թե՛ ամբողջատիրական հասարակարգերում, թե՛ բռնի զավթողական 

քաղաքականությունը որդեգրած տերություններում մինչ իրենց հպատակության 

տակ գտնվող ժողովրդի ֆիզիկական բնաջնջման փորձերին դիմելը, դրան հաճախ 

նախորդել է համապատասխան հոգեբանական մթնոլորտի ձևավորումը, որն 

աստիճանաբար թուլացնելով անձնային ինքնավարությունը` կհանգեցներ նրանց 

սոցիալական գոյության ոչնչացմանը: Այս իմաստով, հոգեբանական գիտության 

շրջանակներում մեզ համար առանձնահատուկ կարևորություն է ներկայացնում 

մարդկանց, ժողովուրդների հանդեպ կիրառվող զանգվածային ճնշման ռազմավա-

րության կառուցման հոգեբանական հենքերի ուսումնասիրությունը:  

Այս տեսակետից հետաքրքիր անդրադարձ է արվել հայտնի հոգեվերլուծաբան 

Բրունո Բետելհեյմի կողմից, ով հոգեբանական վերլուծության ենթարկելով գերմա-

նական համակենտրոնացման ճամբարում իր բանտարկման տարիները՝ փորձել է 

այն ձևակերպել որոշակի տեսական դրույթների տեսքով, որոնք ներկայացնում են 

զանգվածային ճնշման պետական քաղաքականության էությունը: Ըստ նրա, այդ 

ճամբարները նման էին ինքնատիպ ‹‹փորձարարական լաբորատորիաների››, որտեղ 
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մշակվում էին զանգվածների առավել արդյունավետ կառավարման մեթոդներ և 

ձևավորում էին ամբողջատիրական պետության պահանջներին համապատասխան 

սուբյեկտներ: Հեղինակը, մասնավորապես, վերլուծության է ենթարկել նման պայ-

մաններում անձնային ինքնավարության ոչնչացման նպատակով կիրառվող հոգե-

բանական մեթոդները:  

 Համառոտ ներկայացնենք դրանք: Ըստ նրա, այդ ճամբարներում բանտար-

կյալների հանդեպ իշխող վերաբերմունքը հիշեցնում էր անգութ հոր և անօգնական 

երեխաների միջև հարաբերությունների: Նման պայմաններում բանտարկյալների 

մոտ աստիճանաբար կուտակվող անզոր ցասման զգացումը և ագրեսիան հաղթա-

հարելու միակ անվտանգ միջոցն էր դառնում այն դեպի իր անձին ուղղելը, քանի որ 

ցանկացած ըմբոստության դրսևորման համար նրանց էլ ավելի խիստ պատիժ էր 

սպասվում: Նման հարաբերությունները աստիճանաբար նպաստում էին վարքի 

պասիվ-կախյալ մոդելի ձևավորմանը, որը թվացյալ անվտանգության զգացում էր 

ապահովում՝ իբրև թե ապահովագրելով նրանց ավելի սուր ընդհարումներից և պա-

տիժներից: Նրանց կողմից կիրառվող հաջորդ հնարը դա խմբային ճնշման գործա-

դրմամբ մարդու անհատականության փոխակերպումն էր անդեմ խմբային դիմակի` 

նրան զրկելով ազատ կամքի արտահայտումից և ընտրության հնարավորությունից: 

Ի վերջո, հաջորդ, թերևս ամենաազդեցիկ ներգործող մեթոդներից էր նպատակա-

դրման հնարավորության և ապագայի հանդեպ հավատի ոչնչացումը: Սահմանված 

կարգին անվերապահ հետևելը և պատժի մշտական սպառնալիքը՝ սոցիալական 

մեկուսացման պայմաններում ձևավորում էր անելանելիության մթնոլորտ, կոտրում 

էր ապրելու, ապագայի հանդեպ կամքը (1): 

Ինչ խոսք, վերոհիշյալ ուսումնասիրությունը զանգվածային ճնշման գործա-

դրման մասնակի օրինակ է, սակայն դրա իրականացման հոգեբանական մեխա-

նիզմը կարող է գործի դրվել տարբեր սոցիալ-քաղաքական իրավիճակներում՝ բա-

վարարելու համար համապատասխան շահերը: Ավելին, պատմական տևական 

ժամանակահատվածում նման քաղաքականություն որդեգրած տերությունների 

իշխանության ներքո գոյատևումը իր ազդեցությունն է թողնում նաև տվյալ ազգի 

հոգեբանության, աշխարհընկալման, մտածելակերպի առանձնահատկությունների 

ձևավորման վրա: 

Մասնավորապես, օտարի կամքից և որոշումներից կախվածությունը, սեփական 

ճակատագիրը կառավարելու անհնարինությունը, ազգային ոչնչացման մշտական 

սպառնալիքի առկայությունը հայերի մոտ հաճախ են սրել սոցիալական կայուն և 

իմաստավորված գոյության կորստի վտանգը, և նպաստել բազային անվտանգու-

թյան պահանջմունքի անբավարարությանը: Ստեղծված պայմաններում սեփական 

գոյությունը պահպանելու համար մշակված հարմարվելու հոգեբանական ստրատե-

գիաները էթնոսի կողմից սեփական կենսական հնարավորությունների գնահատ-

ման և կատարվող իրադարձությունների ապրման և իմաստավորման միջոցների 

ինքնատիպ արտահայտումներ են հանդիսանում: Հետևաբար, կարելի է ասել, որ 

ընտրված այդ ստրատեգիաներն իրենցից ներկայացնում են պատմական կենսա-

գործնեության ընթացքում նրանց առաջադրված տարբեր իրողություններին, 

հանգամանքներին տրված յուրօրինակ ‹‹լուծումներ››, որոնք սոցիալական կյանքում 

կողմնորոշման դեր են կատարում: Դրանք իրենց մեջ ընդգրկում են հասարակայ-

նորեն ընդունելի վարքի նորմեր և մոդելներ, արժեքներ, համոզմունքներ, որոնք 
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դրսևորվում են սոցիալական կյանքի տարբեր ոլորտներում: Նշված բովանդա-

կությունը այդ իմաստով առավել լավ ներկայացնում է Գ. Հոֆսթեդի առաջարկած 

‹‹մշակութային չափումներ›› հասկացությունը:  

Նա համարում էր, որ մշակույթն արմատավորված է հասարակության արժեքա-

յին հարթությունում, որն արտահայտվում է տվյալ ազգին բնորոշ սոցիալական 

վարքի տարբեր ձևերում: Համաձայն նրա տեսության, գոյություն ունեն չորս 

չափումներ, որոնցով կարելի է նկարագրել ազգային մշակույթը: Այդ չափումները 

դուրս են բերվել նրա կողմից իրականացրած երկարատև տեսական ուսումնասի-

րությունների, հետազոտության և վիճակագրական վերլուծության արդյունքում:  

Դրանք են՝ ա. ‹‹ինդիվիդուալիզմ-կոլեկտիվիզմ››, որն արտահայտում է տվյալ հա-

սարակության մեջ անհատական և խմբային նպատակների, շահերի գերակայու-

թյան հարաբերակցությունը, բ. ‹‹իշխանությունից հեռավորությունը››, որը վերաբեր-

վում է տվյալ հասարակության մեջ իշխանության և սոցիալական անհավասարու-

թյան դրսևորման աստիճանին և առանձնահատկություններին, գ. ‹‹անորոշությու-

նից խուսափումը››, որը ներկայացնում է, թե տվյալ հասարակության անդամները 

ինչպես են արձագանքում ապագային ուղղված ոչ պարզորոշ իրավիճակներին, 

որոնք իրենց համար նոր են, անսպասելի, անծանոթ, տարբերվում են իրենց համար 

սովորական դարձած կենսակերպից: Մշակույթները, որոնք բնութագրվում են անոր-

շությունից խուսափման բարձր մակարդակով, փորձելով նվազեցնել նման 

իրավիճակների առաջացման հավանականությունը՝ մշակում են վարքի խիստ 

նորմեր, կանոններ, օրենքներ, քննադատաբար են վերաբերվում համընդհանուր 

ընդունված գաղափարներից, նորմերից շեղվելուն՝ հաճախ դրանց տալով սուր 

հուզական հակազդումներ, դ. ‹‹մասկուլինություն-ֆեմինինություն››, որը ներկայաց-

նում է տվյալ սոցիումի գենդերային խմբերում արժեքների և դերերի բաշխման 

առանձնահատկությունները: Ավելի ուշ, Գ. Հոֆսթեդը, հիմնվելով կանադացի հոգե-

բան Մ. Հ. Բոնդի, իսկ այնուհետև բուլղարացի սոցիոլոգ Մ. Մինկովի կատարած 

ուսումնասիրությունների վրա, իր մոդելը համալրեց նրանց կողմից առանձնացված 

ևս երկու չափումներով, որոնք համապատասխանաբար ներկայացնում են՝ տվյալ 

հասարակության ժամանակային կողմնորոշումը (դեպի անցյալը, ներկան կամ 

ապագան), ինչպես նաև՝ մարդկային բազային պահանջմունքների բավարարման 

աստիճանը, որն արտահայտում է կյանքից բավականություն ստանալու և ինքնավե-

րահսկողության հարաբերակցությունը (2):  

Այսպիսով, եթե Գ. Հոֆսթեդի առաջարկած մոդելի հիման վրա հայերի էթնոհոգե-

բանական վերլուծություն փորձ կատարենք, ապա կարելի է ասել, որ նրանց 

առավել տիպական բնութագրող մշակութային չափումը՝ անորոշությունից խու-

սափման բարձր մակարդակն է, որն արտահայտվում է ավանդույթների հետևողա-

կան պահպանմամբ, հասարակական հարաբերությունները կարգավորղ հստակ, 

այսպես կոչված՝ ‹‹չգրված կանոնների›› գերակայությամբ, նորի և փոփոխություն-

ների հանդեպ դրսևորվող մեծ զգուշավորությամբ, արմատական փոփոխություննե-

րից խուսափումով: Կյանքի այս ստրատեգիայի հիմնական գործառույթը պաշտ-

պանվածության պատրանքի ձևավորումն է, որն ազատում է ապագայի հանդեպ 

տագնապից և անորոշության զգացումից: Սակայն, առաջին հայացքից թվացող 

կյանքի պահպանողական այս ձևը չպետք է շփոթել նոր ձեռքբերումներից հրա-

ժարվելու միտման հետ, ընդհակառակը, հայն իր էությամբ ստեղծարար է: Տևական 
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ժամանակ նա չի ունեցել պետականություն, սակայն ունեցել է հայրենիք, հող, որը 

միշտ սրբացրել է: Պետականությունից զրկված հայը տարիներ շարունակ փորձել է 

հաստատվել հայրենի հողում՝ եկեղեցիների, դպրոցների կառուցմամբ՝ գիտակցելով, 

որ դրանք կարող են ավերվել թշնամու կողմից:  

Հայերին հատուկ մի շարք էթնոհոգեբանական բնութագրիչներ էլ պայմանա-

վորված են ժամանակի ընկալման առանձնահատկություններով: Ընդ որում, հետա-

քըրքրական է, որ մեր էթնոսի մակարդակում այս չափումը երկակի դրսևորում ունի. 

այն մի կողմից արտահայտվում է դեպի անցյալը վերադառնալու միտումով, ան-

ցյալի իրողությունները (այդ թվում և՛ հալածանքի, և՛ հաղթության) գերարժևորելով, 

իսկ մյուս կողմից՝ ‹‹հետաձգված կյանքի բարդույթով››, որի պարագայում գերար-

ժևորվում է ապագայի դերը, իսկ ներկայիս կյանքը դիտվում է որպես լոկ նա-

խերգանք, առավել լիարժեք կյանքի նախապատրաստում: Ինչ խոսք, ժամանակի 

ընկալման նման առանձնահատկությունը հաճախ խոչընդոտում է ներկայի հնա-

րավորությունների ճիշտ գնահատմանն ու արժևորմանը:  

Ամփոփելով նշենք, որ ազգի կազմավորման պատմական գործընթացում հալա-

ծանքների և հաղթանակների մասին ձևավորված պատկերացումները, դրանց 

ուղղված հուզական վերաբերմունքն ու գնահատականները կարևոր հենք են ազ-

գային ինքնագիտակցության ձևավորման համար: Հետևաբար մեր պատմական 

անցյալի փորձի բազմակողմանի իմաստավորման միջոցով է միայն հնարավոր 

վերադառնալ ազգային կեցության արմատներին, ճիշտ գնահատել սեփական 

ժողովրդի կենսական հնարավորությունները՝ ապագայի մարտահրավերներին 

առավել վստահորեն դիմագրավելու համար: 
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Hofstede’s model of cultural dimensions. 
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ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի  

սոցիալական հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ 

գիտական ղեկավար` Գայանե Շահվերդյան 
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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ԿՐՏՍԵՐ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆ, 

ԴԵՌԱՀԱՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՂ ՊԱՏԱՆԵԿՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔ 

 
Հանգուցային բառեր՝ ցեղասպանություն, ընկալում, տրավմա, տարիքային առանձնա-

հատկություններ, սոցիալական միջավայր: 

 

Հայոց ցեղասպանության հիմնահարցը, լինելով հայության առաջնային խնդիր-

ներից մեկը, 100 տարի անց էլ շարունակում է մնալ խոցելի և տրավմատիկ յուրա-

քանչյուրի համար: Հարց է առաջանում, ինչն է հիմք հանդիսանում տրավմայի փո-

խանցման համար, որը հատկապես ընդգծված լինելով որոշակի նշանակալից 

տարեթվերի ժամանակ՝ ասես վերակենդանացնում է տրավմատիկ դեպքերը: Գոյու-

թյուն ունեն փոխանցման բազմաթիվ կլինիկական ապացույցներ, սակայն դեռևս 

հստակ չէ, ինչպիսիք են ձեռք բերված հատկանիշների փոխանցման ճանապարհ-

ներն (նևրոլոգիական կամ գենետիկ) ու գործոնները (8, էջ 205-206): 

Ցեղասպանությունը, լինելով կոլեկտիվ տրավմա, անդրադառնում է հայի ազգա-

յին նկարագրի վրա: Չնայած մարդիկ վերապրում են այն յուրովի, դրա արտացո-

լումը պատմական հիշողության մեջ նպաստել է խնդրի միջսերնդային փոխանց-

մանը: Կոլեկտիվ հիշողությունը ակտիվ անցյալն է, որը ձևավորում է մեր ինքնու-

թյունները, քանզի հիշողությունն անխուսափելիորեն ճանապարհ է տալիս պատ-

մությանը, երբ մենք կորցնում ենք կապը մեր անցյալի հետ (2, էջ 24): 

Առաջին կապող օղակն ազգային ինքնության հետ ստեղծում է ընտանիքն ու 

սեփական տոհմի պատմությունը: Վերապրողների անցյալի փորձն ուղիղ կերպով 

ներթափանցել է ծնողների դաստիարակման ոլորտը: Բազմաթիվ գործոններ, որոնք 

դարձել են հոգեցնցման հետևանք, ազդել են ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների 

վրա (1, էջ 38): 

 

* * * 

 

Հոդվածում ներկայացված է մեր կողմից իրականացված հետազոտությունը, որի 

նպատակն է դուրս բերել ցեղասպանության ընկալման առանձնահատկություննեըը 

երեխաների և դեռահասների մոտ՝ հաշվի առնելով տարիքային տարբերություն-

ները, դաստիարակությունն ու կրթական համակարգի ազդեցությունը:  
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Ըստ հետազոտության վարկածի՝ ենթադրվում է, որ տարբեր տարիքի դպրոցա-

կանների մոտ նույն տեղեկատվության առկայության դեպքում ցեղասպանության 

փաստի նկատմամբ վերաբերմունքը ձևավորվում է անմիջական միջավայրի 

ազդեցության ներքո:  

Հետազոտությունն արվել է 6 ուսումնական հաստատություններում սովորող 

դպրոցականների հետ` ք. Երևանի միջնակարգ դպրոցներում, ՀՀ մարզերում (Կո-

տայքի մարզի Պռոշյան գյուղ, Արմավիրի մարզի Մեծամոր քաղաք) և Երևանի գիշե-

րօթիկ հաստատություններում: Ընտրվել են 3 տարիքային խմբեր՝ կրտսեր դպրոցա-

կան, դեռահասության և վաղ պատանեկության տարիքում: 

Հետազոտության համար մեթոդաբանական հիմք են ծառայել հարցման, դիտման 

և պրոյեկտիվ մեթոդները:  

 Բանավոր հարցման մեթոդն իրականացնելու համար կազմվել էին հարցեր. 

հաշվի էր առնվել տարիքային առանձնահատկությունները և հետազոտության 

մասնակիցների տեղեկացվածությունը` ըստ դասագրքերի և կրթական համակար-

գի: Բաց հարցերի (1-4) միջոցով նրանք կարող էին ազատ արտահայտել սեփական 

վերաբերմունքը, հույզերն ու զգացմունքները, ինչպես նաև ունեցած տեղեկատվու-

թյունը, իսկ վերջին 5-րդ հարցն ուղղում էր նրանց սեփական դատողությունները 

տրամաբանական ավարտին հասցնելուն: 

Հաջորդ քայլով նույն դասարաններում իրականացրինք ցեղասպանության փաս-

տերի մասին պատմող ֆիլմի դիտում: Ֆիլմի տևողությունը 15 րոպե էր:  

Այս ընթացքում մենք կիրառեցինք դիտման մեթոդը: Այն թույլ տվեց հասկանալ 

դպրոցականի մտքերը, հուզական և վարքային դրսևորումները: Այս պարագայում 

դիտման մեթոդը ամենաարդյունավետն էր, քանի որ դպրոցականը հաճախ հույզե-

րը դժվարանում է արտահայտել խոսքերով: Ֆիլմն անմիջականորեն ազդող գործոն 

էր նրանց հուզական աշխարհի վրա: Կազմվեց հարցման թերթիկ ըստ երեք գործոն-

ների` հույզերի, մտքերի և վարքի: 

Պրոյեկտիվ մեթոդի կիրառությունը: Դպրոցականներին տրվեց առաջադրանք. 

շարադրության տեսքով գրելու այն ամենն, ինչ զգացին և հասկացան ֆիլմից: Նրանց 

ասվեց, որ պետք է արտահայտեն սեփական մտքերը, հույզերն ու ապրումները, ինչի 

համար ունեին 15 րոպե ժամանակ:  

Հետազոտության արդյունքների վերլուծության համար կատարել ենք քանակա-

կան և որակական վերլուծություն: Ներկայացնում եմ այս մեթոդիկաների կիրառ-

մամբ դուրս բերված հիմնական արդյունքները՝ հաշվի առնելով տարիքային ա-

ռանձնահատկություններն ու այն սոցիալական միջավայրը, որն անմիջականորեն 

ազդել է դպրոցականի՝ ազգային ընկալումների ձևավորման վրա:  

Կրստեր դպրոցական տարիքից սկսած (6-11 տարեկան) առկա է ազգային 

պատկանելիության գիտակցման որոշակի մակարդակ: Այս տարիքը ընդունված է 

համարել երեխայի սոցիալականացման և հոգեկան զարգացման կարևոր փուլ, 

որտեղ ձևավորվում է ինքնաճանաչումը և անհատական ռեֆլեքսիան` որպես 

ունակություն ինքնուրույն որոշելու սեփական հնարավորությունների սահմանը (6, 

էջ 232): 

Դպրոցը, որը հանդիսանում է կարևորագույն սոցիալականացման միջավայր, 

ծանոթացնում է երեխային ազգային սիմվոլներին, մշակութային արժեքներին: 

Կրտսեր դպրոցականը, լսելով ցեղասպանության մասին, այն առաջնային ընկալում 
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է սիմվոլիկ` տարածական և տեսանելի պատկերների տեսքով («Թուրքերը գրավել 

են Արարատ լեռը», «Մենք քարտեզի վրա չենք երևում» և այլն): Այս տարիքում 

առաջնայինը շեշտադրվում են տարածքային կորուստները՝ (40%-ի մոտ) անգամ 

տեղեկատվության բացակայության պարագայում, այն ինչ մարդկային կորուստնե-

րի մասին շեշտվել էր միայն 24%-ի մոտ: Երեխաները չհասկանալով թուրք, ցեղաս-

պանություն բառերի բուն իմաստը, ծանոթ չլինելով ջարդերի նկարագրություն-

ներին` հիմնականում ունենում են ուժեղ հուզական ռեակցիա, որն արտահայտվում 

է անգիտակցական մակարդակում: Ինչպես նշել է Կ. Գ. Յունգն անձնային անգի-

տակցականից ավելի խոր մակարդակ է կոլեկտիվ անգիտակցականը, որը 

ընդգրկում է նախկին սերունդների փորձը: Այն պարունակում է ունիվերսալ էվոլյու-

ցիոն կապեր և կազմում է անձի հիմքը` դրսևորվելով արքետիպերի և սիմվոլների 

մեջ. այն չի հասունանում անհատական մակարդակում, այլ անցնում է մեզ ժառան-

գաբար (5, էջ 6):  

 Երեխայի աճին զուգընթաց զարգանում են ոչ միայն վերջինների հոգեկան գործ-

ընթացներն, այլև մեծանում է տեղեկացվածության մակարդակը: Եթե կրտսեր 

դպրոցականի մոտ ավելի շատ գերակշռում է ցեղասպանության ընկալումն անգի-

տակցական մակարդակում, ապա դեռահասն ու հատկապես պատանին ունի 

ձևավորված և հիմնավոր պատկերացումներ: Ի տարբերություն կրտսեր դպրոցա-

կանների, դեռահասները հակված են ավելի շատ վերարտադրելու իրենց գիտելիք-

ները` երբեմն գեղարվեստական մեջբերումներով:  

Այս տարիքը կարելի է անվանել նաև շատ հակասական: Դեռահասը մտածողու-

թյան գործընթացում օրինաչափություններ փնտրելիս հանգիստ կարող է ընդունել 

պատահականը` որպես ընդհանրական և կոնկրետը` որպես աբստրակտ (4, էջ 517): 

Հարցումների ժամանակ հնչում էին ֆիքսված նախադասություներ «Թուրքերը 

ուզում էին սպանել հայերին և թողնել մեկին, այն էլ որպես թանգարանի նմուշ», և ի 

տարբերություն կրտեսր դպրոցականների, ցեղասպանությունը 56%-ի մոտ դի-

տարկվում է, որպես սպանություն, մարդկային կորուստ: Այս հուզական խոսքերի 

վերարտադրության մեջ թաքնված է վիշտ և տագնապ, որը դիտման արդյունքում 

նկատելի էր ժեստերի, միմիկայի դրսևորումներից: Այս տեսակետին հակառակ 

առկա է նաև զոհերին հերոսացնելու միտում: Որոշ հերոսական օրինակներ, որոնք 

անգամ կապված չէին 20-րդ դարի առաջին կեսի իրադարձությունների հետ, ընդ-

հանրացված տարածվում էին ցեղասպանություն հասկացության վրա: Դեռահաս-

ների մի մասը (15.5%)` հատկապես մարզերում բնութագրում էր այն, որպես հերո-

սական պատերազմ, որտեղ հայերը մեծ թվով զոհեր են տվել, որոշ դեպքերում նաև 

«հաղթել, ջախջախել թշնամուն»: Այս հանգամանքը կարող է բացատրվել մի կողմից 

որպես ճնշված ինքնության դրսևորում, մյուս կողմից ազգի մեծարման և 

իրականության հերքման չգիտակցված ցանկություն, որը բերում է մինչև իսկ տեղե-

կացվածության ծայրահեղ աղճատումների: Կարելի է ասել, որ ցեղասպանության և 

ազգի պատկանելիության հետ կապված ցանկացած հուզական միտք ազդում է 

դեռահասի ընկալման վրա և կարող է իր տեղն ունենալ նրա աշխարհայացքի և 

ազգային գիտակցության ձևավորման մեջ:  

Ջ. Ադելսոնն իր քաղաքական մտածողության զարգացման ուսումնասիրություն-

ներում եկել է այն եզրահանգմանը, որ 11-13 տարեկան հասակում չափազանց 

արագ են սկսում զարգանալ քաղաքական պատկերացումները, ընդ որում վաղ դե-
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ռահասության տարիքում ընկալումները կոնկրետ են, անհատականացված և եսա-

կենտրոն (7, էջ 156): Այսինքն երեխան դիտարկում է իրեն այդ գործընթացների 

կենտրոնում և ոչ միայն ընդհանրացնում, այլև անձնայնացնում է վերոհիշյալ գաղա-

փարները: Դեռահասության տարիքի ավարտով ձևավորվում է ինքնաճանաչումը: 

Մեծերի տված գնահատականները փոխարինվում են ինքնագնահատականով: 

15 տարեկանից սկսած անձն արդեն ընդունակ է աբստրակտ, ֆորմալ-տրամա-

բանական մտածողության: Կոգնիտիվ զարգացմանը զուգընթաց կարևոր փոփոխու-

թյուններ են կատարվում նաև քաղաքական մտածողության և դատողությունների 

մեջ: Վաղ պատանեկության տարիքը (15-17 տարեկան) առանձնանում է գաղափա-

րական նորամուծություններով, կյանքի փիլիսոփայական իմաստավորմամբ: Ինք-

նուրույն հասարակական-աշխատանքային գործունեության սկզբի հետ կառուցվում 

է անձի սեփական կարգավիճակը: Սեփական կարգավիճակի զարգացման հետ 

մեկտեղ հաստատվում է նաև ազգային կարգավիճակի ընկալումը:  

Ինչպես ցույց տվեց հետազոտությունը, ազգային պատկանելիության գիտակ-

ցումն ու ցեղասպանության գիտելիքների առկայությունն ավելի ներքնայնանում և 

խոր հուզական հետք են թողնում ավագ դպրոցականի մոտ: Այն դեպքում, երբ 

դեռահասը կարող է օգտագործել տարբեր պաշտպանական միջոցներ, չհամակերպ-

վել ցեղասպանության փաստին կամ դիտարկել այն, որպես աբստրակտ, իրենից 

հեռու երևույթ, ավագ դպրոցականը ֆորմալ-տրամաբանական օպերացիաների 

միջոցով ի վիճակի է հստակ նկարագրել պատճառահետևանքային կապերն ու իրեն 

տեղավորել այդ համակարգում` որպես իր ազգի պատմության և մշակույթի կրող:  

Ավագ դպրոցականներն առաջին հերթին տարբերվում են ձևավորված կարծիքի 

և մեծ հետաքրքրության առկայությամբ: Ուսուցիչներից մեկի խոսքերով. «Աշա-

կերտները հատուկ շեշտադրություն էին դնում ցեղասպանության դասերի վրա, 

տարբեր տեղից հավելյալ տեղեկատվություն որոնում, և անգամ դիտարկում` ինչ-

քանով է հնարավոր ցեղասպանության կրկնումը: Նրանք կազմակերպում էին միջո-

ցառումներ` նվիրված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին»: Պատանու համար 

ավելի արժեքավոր են մարդկային կորուստները (69%): Նրանք սրտանց ցավում են 

այդ դեպքերի համար, իրենց զգում ցեղասպանության վերապրածների սերունդներ: 

Ավագ դպրոցականները կարող են դատել մարդկային արժեքների և արդարության 

մասին: Այդ հումանիստական գաղափարների հոսքի մեջ հաճախ նաև արդա-

րացվում է ժամանակակից թուրքը, որը «մեղք չունի իր պապերի չարագործու-

թյունների համար»: Ըստ մեր դիտարկումների` այս գաղափարները սերմանվում 

էին նաև որոշ ուսուցչական անձնակազմի կողմից, հատկապես Երևան քաղաքում:  

Հաճախ ուսուցչի` մեր կողմից անվերահսկելի միջամտությունը հետազոտու-

թյան գործընթացում լինում էր վճռական: Հատկապես կրտսեր դպրոցական և դեռա-

հասության տարիքում մեծ է վերջիններիս վերբալ և ոչ վերբալ ներգործությունը: 

Սակայն այս հանգամանքը ոչ թե խափանում է հետազոտության ընթացքը, այլ, 

ընդհակառակը, ցույց տալիս, թե ինչ դաստիարակչական մեթոդներ են կիրառվում 

դպրոցում:  

Ինչպես տեսնում ենք երեխայի` ցեղասպանության ընկալումները կախված են ոչ 

միայն նրանց կոգնիտիվ գործընթացներից և տեղեկատվության տրամադրումից, 

այլև սոցիալական միջավայրի ներգործությունից:  



 184

Դիտարկենք` ինչքանով են տարբերվում երեխաների ցեղասպանության ընկա-

լումները կախված սոցիալական գործոններից` բնակության վայրից, սոցիալական 

պայմաններից, դաստիարակությունից, կարգավիճակից: Հաշվի առնենք, որ ուսում-

նասիրություններն անց են կացվել քաղաք Երևանի, ՀՀ մարզերի դպրոցներում և 

գիշերօթիկ հաստատություններում, որտեղ ուսուցիչների կողմից նախապես հաս-

տատվել էր, որ ամենուր գործում էին միևնույն դասագրքերը և ուսումնական ծրա-

գրերը, այսինքն՝ արդյունքների տարբերությունները չէին կարող դիտարկվել 

երեխաներին տրվող տեղեկատվության փոփոխությունների հիման վրա:  

Ցեղասպանության ու թուրքերի մասին մեկնաբանությունները մարզերի դպրոց-

ներում առաջացրեցին գրեթե համատարած ագրեսիա և բացասական հուզական 

ֆոն (77% դեռահասների և 83% պատանիների մոտ): Երևանյան դպրոցներում ավելի 

ներողամիտ և դրական ուղղվածության պատասխանները գերակշռում էին: Միայն 

դեռահասների 46%-ը պատրաստակամություն հայտնեց ներելու թուրքին: Այս 

երևույթը բացատրելու համար կարող ենք առաջարկել այն վարկածը, որ Երևանում 

բնակվող երեխաներն ավելի շատ են առնչվել հանդուրժողական գաղափարների 

հետ, որին անմիջականորեն նպաստել է դպրոցի և ընտանիքի դրվածքը, ԶԼՄ-ն և 

այլն: Բացի այդ Երևանում ավելի շատ է նկատվում ցեղասպանության փաստերի 

քաղաքականացում. ավագ դպրոցականների մոտ առկա են որոշ իմաստով 

ձևավորված քաղաքական հայացքներ: Նրանց զգալի մասն առաջարկում էին խնդրի 

լուծման ավելի քաղաքակիրթ տարբերակներ, այնինչ Պռոշյան գյուղի և Մեծամոր 

քաղաքի դպրոցներում ընդհանուր տրամադրվածությունը մարտական և ագրեսիվ 

էր ` երբեմն ուղեկցվող ազգային հերոսների, իդեալների շեշտադրմամբ և հույսով 

ապագայի հանդեպ:  

Ամբողջովին այլ է պատկերը գիշերօթիկ հաստատություններում, որտեղ նման 

իդեալները բացակայում են: Այստեղ երեխաների մոտ նկատվում է հակառակ ռեակ-

ցիան. ուժեղ ագրեսիա ոչ միայն թուրքերի, այլև սեփական ազգի ներկայացուցիչ-

ների հանդեպ: Նման միտում փոքր քանակով նկատվում էր ամենուր, սակայն այս-

տեղ այն հասավ համատարած վիրավորանքների կիրառմանը: Գիշերօթիկ հաստա-

տություններում տիրող մթնոլորտը չի ապահովել սիրված, պաշտպանված լինելու 

պահանջմունքը: Ըստ «Ասոցիալ ագրեսիայի թեորիայի» երեխայի ագրեսիվ վարքը 

նախ և առաջ ձևավորվում է մեկ կամ երկու ծնողի հոգ տանելու, քնքշության և 

կապվածության բացակայության դեպքում: Այդ ֆրուստրացիան բերում է երեխայի 

մոտ մշտական թշնամության զգացողության: Եթե երեխայի հետ վատ են վարվել, 

գուցե պարբերաբար պատժել են, հարվածել (ինչը բնական երևույթ է գիշերօթիկ 

հաստատություններում), այդ մեծահասակները դառնում են նմանակման օբյեկտ 

երեխայի համար: Այդ հարաբերությունները նրանք տեղափոխում են կյանքի բոլոր 

ոլորտներ, օրինակ` ընկերական միջավայր, քանի որ ագրեսիան փոխակերպվում է 

այլ` ավելի հասանելի օբյեկտի վրա (3, էջ 72): Ագրեսիայի հիմքի վրա ձևավորվում է 

երեխայի աշխարհայացքը, որն իր տեղն է գտնում նաև ազգային պատկանելիության 

մեջ: Գիշերօթիկ հաստատությունների պատանիները, հաճախ նվաստացնում էին 

սեփական ազգը` նշելով, որ հայերն են մեղավոր եղել իրենց կոտորածների մեջ: 

Նրանց մեջ մեծ թիվ էին կազմում նաև անտարբեր կամ անտեղյակ պատանիները 

(մոտ 30%): Դա հասկանալի է վերջիններիս մշտական «զոհի կարգավիճակում» 

գտնվելու և իր անցյալը չիմաստավորելու պայմաններում:  
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Ցեղասպանության փաստի ընկալումը սերտ կապված է նաև երեխաների 

ընտանիքների անհատական պատմության և արմատների գիտակցության հետ: 

Ինչպես ասում էր Պռոշյան գյուղի միակ դպրոցի տնօրենը, երեխաները արմատնե-

րով սասունցի են, մեծանում են ազգային դաստիարակությամբ և նվաճողական 

գաղափարներով, ինչը նկատելի էր վերջիններիս վարքում և դատողություններում: 

Միանշանակ, երբ խոսքը գնում է սեփական ընտանիքի պատմության, հարազատ-

ների մասին, անձն իրեն զգում է ցեղասպանության հետևանքների կրող, չնայած որ 

անմիջականորեն չի առնչվել այդ դեպքերին: Որոշ պայմաններում ընտանիքի 

պատմությունը կարող է փոխարինվել իր ազգի ներկայացուցիչների անցյալով, ում 

հետ անձը նույնանում է: 

Ինչպես տեսնում ենք` այն սոցիալական միջավայրը և դաստիարակությունը, 

որի ներքո անցել է երեխայի կյանքը, ազդում է նրա ազգային «Ես»-ի ու թշնամու 

ընկալման վրա, որը պետք է դառնա ուսուցիչների, մանկավարժների, հոգեբանների 

և ծնողների լուրջ դատողությունների առարկա: 

Ներկայիս ուսումնասիրությունները և աշխատանքները պետք է ունենան երկու 

կարևոր խնդիր. մի կողմից անհրաժեշտ է նվազեցնել սթրեսների հավանականու-

թյունը, որոնք առաջ են գալիս ցեղասպանության տրավմատիկ փորձի փոխանցման 

հետևանքով: Մյուս կողմից ցեղասպանության խնդրի մասին ուսուցանումն իրական 

փաստերի հիման վրա անհրաժեշտ է այդ խնդրի արդիականության պահպանման, 

և ազգային գիտակցության բարձրացման համար:  

Եզրակացություններ. 

 Եթե կրտսեր դպրոցական երեխաները հիմնականում չունեն ստույգ տեղեկա-

տվություն ցեղասպանության վերաբերյալ և նրանց ընկալումները հիմնականում 

ենթագիտակցական մակարդակում են, ապա տարիքի աճին զուգընթաց ընկալում-

ները դառնում են ավելի գիտակցված, խորը և հուզական:  

 Կախված սոցիալական միջավայրից, դաստիարակությունից և արմատների 

գիտակցումից, դպրոցականների մոտ ցեղասպանության փաստի հետևանքների 

տարբեր գործոններ տարբեր կերպ են ընկալվում:  

 Ի տարբերություն երևանյան դպրոցների, Կոտայքի և Արմավիրի մարզի 

դպրոցականների շրջանում ավելի շատ է նկատվում իր ազգի մեծարման, 

հերոսացման և պայքարի ձգտումը:  

 Սոցիալապես ծանր վիճակում գտնվող աշակերտներն առանձնանում են 

ագրեսիայով սեփական ազգի նկատմամբ և ազգային թույլ մտածելակերպով, որը 

բխում է վերջիններիս սոցիալական կարգավիճակից: 
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Геноцид армян оставил неизгладимый след и глубокие психологические последствия на весь армянс-

кий народ благодаря отражения этого факта в исторической памяти, что способствовало его межпо-

томственной передаче. До сих пор представители армянского народа испытывают травматические пос-

ледствия геноцида с детсткого возраста, что мы наблюдаем в результате проведенных нами исследываний. 

Очень важно обращать внимание на возрастные особенности детей, а так же знать, что восприятия гено-

цида зависят не только от когнитивных процессов школьника, от представления информации о геноциде, 

но и от влияния социальной среды. Подобнные исследования ставят цель выявить особенности восприятия 

школьниками факта геноцида и их использования в области образования. 
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THE SPECIFICS OF PERCEPTION OF THE FACT OF ARMENIAN  

GENOCIDE AMONG DIFEERENT AGE GROUPS  

 

Key words: Genocide, perception, trauma, age peculiarities, social environment. 

 

Genocide has left indelible traces and deep psychological impact on the whole Armenian nation. The 

reflection of that fact in the historical –genetic memory contributed to its inter-generational transfer. Still, after so 

many years have passed, the Armenian nation carries its traumatic effects since childhood, and it is noted 

especially in the results of our research with school-age students. It is important to pay attention to the children’s 

age peculiarities. The perception of the Genocide depends not only on the students cognitive processes and 

informational provision to them, but also on the impact of the social environment. This research aims to find out 

the peculiarities of children’s perception of Genocide and apply them in the educational field. 
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ՍՈՑԻԱԼ-ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԱՄԲԻՈՆ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ


