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Ժամհարյան Ժամհարյան Ժամհարյան Ժամհարյան ԳագիկԳագիկԳագիկԳագիկ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    առօրեականություն, քաղաքական բռնաճնշումներ, 

պատմության դասավանդման մեթոդիկա: 
    
 Առօրեականության պատմությունը հանդիսանում է պատմագիտական 

ուսումնասիրությունների առանձին ուղղություն` իր մեթոդոլոգիայով, խնդիրնե-
րով և աղբյուրագիտական բազայով: Այն էականորեն տարբերվում է ավանդական 
պատմագրությունից` այն իմաստով, որ կան որոշակի տարբերություններ հետա-
զոտության օբյեկտի, հետազոտական մոտեցումների և արդյունքների միջև: 
Առօրեականության պատմության ուսումնասիրության օբյեկտը սովորական 
մարդն է` իր կենցաղով, իր առօրյա հույզերով, պատմական իրադարձություննե-
րին, հասարակական կյանքի իրողություններին իր ունեցած վերաբերմունքով 
կամ մասնակցությամբ:  

Պատմություն առարկայի դպրոցական դասընթացը, որպես կանոն, չի նա-
խատեսում սովորական մարդկանց կյանքի պատմությունների ներկայացում կամ 
դրանց լուսաբանում: Լավագույն դեպքում ուսուցիչը դրանց բանավոր ձևով կա-
րող է անդրադառնալ հպանցիկ` ընդ որում շեղվելով նյութի մատուցման ծրագ-
րային պահանջից: Առօրեականության պատմությանը վերաբերվող նյութերը, 
որպես կանոն, չեն գտնվում պատմության ուսուցչի կողմից օգտագործվող օժան-
դակ նյութերի զինանոցում: Սրանց կիրառությունը կարող է պայմանավորված լի-
նել միայն ուսուցչի անհատական նախաձեռնությամբ: Պատճառն այն է, որ նմա-
նատիպ պատմություններով, առօրեականության պատմությանը վերաբերող 
նյութերով մատուցվող պատմական նյութն առավել հետաքրքիր, բովանդակալից 
ու պատկերավոր դարձնելու հնարավորությունը մեզանում դեռևս գնահատված 
չէ: Սույն հոդվածում կփորձենք ներկայացնել առօրեականության պատմության 
աղբյուրների օգտագործման մի շարք օրինակներ, որոնց կիրառությունը, մեր 
կարծիքով, կնպաստի Խորհրդային Հայաստանի 1920-30-ական թվականներին 
վերաբերող դասագրքային նյութն առավել հետաքրքիր և մատչելի դարձնելուն: 
Այս նպատակով կարելի է կիրառել մի քանի մոտեցում՝ արխիվային փաստա-
թղթերի ներկայացում, հարցազրույց և թեմատիկ կինոդիտում:  

Այսպես` հայոց պատմության` հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի դա-
սագրքում Խորհրդային Հայաստանում ստալինյան վարչակարգի կողմից իրակա-
նացված քաղաքական բռնաճնշումները ներկայացված են մի քանի ենթահարցե-
րում, որոնք վերաբերում են կուսակցական մենատիրության հաստատմանը, ան-
հատի պաշտամունքի ձևավորմանը, բռնությունների կիրառմանն ու այդ բռնու-



– 219 – 

թյուններին զոհ գնացած մարդկանց ընդհանուր թվին [2, 101-104]: Տեղեկատվական 
առումով նյութը հագեցած է և բավարարում է նյութի մատուցման ծրագրային պա-
հանջներին: Բայց ակնհայտ է, որ նյութը պահանջում է նաև լրացուցիչ, այլընտ-
րանքային տեղեկատվություն` աշակերտի մոտ այս իրողությունների մասին 
առավել ամբողջական պատկերացում ձևավորելու համար: Այս առումով` 
կարծում ենք ճիշտ կլինի նաև աշակերտին ներկայացնել խորհրդային մարդկանց 
առօրյայում տեղի ունեցած մի շարք փոփոխություններ, որոնք անխուսափելի 
հետևանքն էին կիրառված բռնաճնշումների: Սրանք ներկայացնելով` ուսուցիչը 
պետք է հիմնավոր պատկերացում տա աշակերտներին, թե ինչու՞ էին այս բռնու-
թյունները համարվում զանգվածային, և ի՞նչ մեծագույն ողբերգության հասց-
րեցին: Դասագրքում այս բռնությունների զանգվածային լինելու փաստը ամրա-
գրված է միայն ձերբակալությունների վերաբերյալ թվական տվյալներով: Ընդ-
որում` գերազանցապես խոսվում է միայն պետական պաշտոնատար անձանց, 
մտավորականների հետապնդումների և ձերբակալությունների մասին [2, 103]: 
Աշակերտի մոտ բավարար պատկերացում չի ձևավորվում բռնաճնշումների հա-
սարակական ըդգրկվածության մասին: Մինչդեռ հայտնի է, որ 1936-1938 թթ. իրա-
գործված քաղաքական բռնաճնշումները ստեղծել էին բարոյահոգեբանական հի-
վանդ մթնոլորտ խորհրդային ողջ հասարակության մեջ, որ այս շրջանում եղան 
բացասական շատ երևույթներ (մատնություններ, հաճոյապաշտություն պետա-
կան մարմիններին, թուլամորթություն, հրաժարում ընտանիքից և այլն): Այս իրո-
ղությունները փաստող բազմաթիվ նյութերից ուսուցիչը կարող է առանձնացնել 
ամենաբնորոշ դրվագները տվյալ ժամանակաշրջանի առօրյա կյանքից: Օրինակ` 
արխիվային վավերագրերից մեկում խոսվում է այն մասին, թե ինչպես Երևանի 
պետհամալսարանի այգու աշխատողներից մեկին դուր չէր եկել այն փաստը, որ 
այգու տնօրենը բղավել էր իր վրա: Համալսարանի կուսակցական կոմիտեի 
քարտուղարի հետ համագործակցելով՝ վերջինս հայտնում է, թե տնօրենն ասել է, 
որ «Խանջյանին վրացիներն են սպանել»: Տնօրենին բանտարկում են հինգ տարով 
[1, 39]: Այս փոքրիկ դրվագը ներկայացնելով` ուսուցիչը պետք է տա որոշ մեկնա-
բանություններ, որոնք վերաբերում են Ա. Խանջյանի մահվանը, այդ իրադարձու-
թյան հասարակական արձագանքին և կուսակցության դիրքորոշմանը, որպեսզի 
աշակերտները պատկերացնեն, թե ինչպես «Խանջյանին վրացիներն են սպանել» 
արտահայտությունը կարող էր վնասել այգու տնօրենին: Այս պատմությունը 
խոսուն ապացույցն է նրա, որ ստալինյան բռնաճնշումների ժամանակ շատերը 
նաև անձնական հաշիվներ էին մաքրում` օգտվելով դրանց համար ստեղծված 
նպաստավոր պայմաններից: Այն հասարակության մեջ, որտեղ պետական մա-
կարդակով խրախուսվում էին մատնությունները, շատերը զրպարտում էին իրենց 
համար անցանկալի մարդկանց` դառնալով նրանց ողբերգության պատճառ: 
Նմանօրինակ արխիվային նյութեր կարելի է շատ ներկայացնել: Օրինակ` 
անձնական վրեժխնդրությունից դրդված նախկին ամուսնու վերաբերյալ սուտ 
մատնություն էր ներկայացրել Երևանի բնակիչ, բժիշկ Ղուկաս Ղուկասյանի 
կինը` Աննա Կոստանյանը, որը չէր կարողացել ամուսնուն ներել նրա երկրորդ 
ամուսնությունը [1, 52]: Շատերը մատնում էին իրենց հարևաններին նրանց հետ 
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կենցաղային վեճ ունենալուց հետո, շատերը փորձում էին ազատվել հարևանից 
նրա բնակարանը զբաղեցնելու նպատակով, շատերը մատնում էին` վախից 
դրդված, որպեսզի հեռացնեն իրենց վրա ծանրացած կասկածները ուժային 
կառույցների կողմից, շատերին կարող էր դուր չգալ իրենց վրա նետած հայացքը, 
իրենց բարևելու ձևը կամ չբարևելու փաստը և այլն: Այսօրինակ մանրամասների 
լուսաբանումը կարող է հարստացնել մատուցվող նյութը: 

Առօրեականության պատմության ուսումնասիրություններում մեծ կիրա-
ռում ունի հարցազրույցը: Իհարկե, այս ժամանակաշրջանի իրադարձությունների 
կենդանի վկաներ, ցավոք սրտի, գրեթե չկան: Կենդանի մնացած մարդիկ գտնվում 
են պատկառելի տարիքում, իսկ նշված ժամանակաշրջանը ընգրկում է նրանց 
մանկության և պատանեկության տարիները, հետևաբար շատ մանրամասներ 
նրանք հիշել ուղղակի չեն կարող: Սակայն արժեքավոր տեղեկություններ են պա-
րունակում նրանց կյանքի այն մանրամասները, որոնք պահպանվել են հիշողու-
թյան մեջ, և որոնցով նրանք մեծ պատրաստակամությամբ կիսվում են հարցա-
զրույցի ժամանակ: Աշակերտին ուսուցիչը կարող է պատրաստել հարցազրույցի` 
նրա առջև դնելով խնդիրներ, որոնց լուծման համար վերջինս կարող է ինքնու-
րույն հարցազրույց վերցնել իր պապիկից, տատիկից կամ էլ իր շրջապատում 
ապրող դեպքերի ժամանակակից այլ մարդկանցից: Նմանատիպ հարցազրույցնե-
րից մեկի ժամանակ, օրինակ, Վանաձոր քաղաքի բնակչուհի Էմմա Ղարագյոզյա-
նը հիշում էր, որ երբեմն հայրը մտահոգված գալիս էր տուն, հայտնում, որ իր այս 
կամ այն ծանոթին ձերբակալել են, բայց ինքը չի հասկանում ինչի համար: Նա 
պատմում էր, որ այդ մարդիկ, դատելով իր հոր ասածից, որևէ վատ բան չէին արել 
և արժանի չէին նման վերաբերմունքի1: Իսկ Ռաֆիկ Ղարագյոզյանը հիշում է, թե 
ինչպես էր հայրը այդ տարիներին գալիս տուն և հայտնում, որ այսօր աշխատան-
քի չէր ներկայացել իր այս կամ այն ընկերը, և, որ հավանաբար նրան արդեն ձեր-
բակալել են2: Վանաձորցի վաստակաշատ մանկավարժ Խաչիկ Սահակյանը 
նույնպես կարողացավ հարցազրույցի ժամանակ ստալինյան բռնաճնշումներին 
վերաբերվող հետաքրքիր մանրամասներ հիշել: Դրանցից մեկը վերաբերվում էր 
աքսորից վերադարձած իր բարեկամին, որին կնոջ մատնությամբ` Ստալինի կե-
նացը չխմելու համար նորից ձերբակալել էին և դատապարտել տաս տարվա աք-
սորի3: Կարծում ենք, նմանատիպ տեղեկությունները լավագույնս ցույց են տալիս 
համատարած անառողջ մթնոլորտը, որ հասարակության մեջ տիրում էր քաղա-
քական բռնաճնշումների տարիներին: 

 Ինչպես գիտենք՝ թեմատիկ ֆիլմերի ցուցադրությունը կարևոր նշանակու-
թյուն ունի ուսումնական գործընթացում: Հայտնի է, որ թեմատիկ կինոդիտումնե-
րը կարող են ունենալ ոչ միայն ուսուցողական նշանակություն, այլ կարող են նաև 
աշակերտների մոտ ձևավորել շահագրգռվածություն` առավելագույն շատ տեղե-
կատվությունը ինքնուրույն ստանալ ֆիլմում լուսաբանվող իրադարձությունների 

                                                                 
1 Հարցազրույց Էմմա Ղարագյոզյանի հետ, հեղինակի անձնական արխիվ 
2 Հարցազրույց Ռաֆիկ Ղարագյոզյանի հետ, հեղինակի անձնական արխիվ 
3 Հարցազրույց Խաչիկ Սահակյանի հետ, հեղինակի անձնական արխիվ 
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վերաբերյալ: Տպավորիչ ֆիլմը աշակերտի ինքնուրույն աշխատանքի համար 
կարող է արդյունավետ խթան հանդիսանալ: Այս առումով, կարծում ենք, 
ստալինյան բռնաճնշումների թեմատիկան լավագույնս մեկնաբանված է հայազգի 
հանճարեղ կինոբեմադրիչ Ֆրունզե Դովլաթյանի «Կարոտ» ֆիլմում, որտեղ 
պատմվում է, թե ինչպես Արևմտյան Հայաստանից գաղթած Առաքել Էլոյանը իր 
կորցրած հայրենիքի կարոտն առնելու համար հատում է խորհրդա-թուրքական 
պետական սահմանը, և թե ինչ տառապանքներ է կրում նա վերադառնալուց 
հետո: Ֆիլմում լավագույնս ներկայացված է խորհրդահայ գյուղի առօրյան այդ 
ժվար տարիներին4:  

 Ամփոփելով` նշենք, որ առօրեականության պատմության նկատմամբ, 
որպես պատմագիտական ուսումնասիրությունների այլընտրանքային ուղղու-
թյան, ավելի ու ավելի է մեծանում հետաքրքրությունը հայ պատմագրության մեջ: 
Այսօր դեռևս կան խնդիրներ այս ուղղության մեթոդոլոգիայի, նրա ուսումնասի-
րության օբյեկտի, նպատակաների որոշակիացման հարցում, սակայն համաշ-
խարհային պատմագիտական մտքի փորձը վկայում է, որ առօրեականության 
պատմությունը պատմագիտական հետազոտությունների հեռանկարային ուղղու-
թյուն է: Իսկ առօրեականության պատմության նյութերի օգտագործումը կարող է 
մեծապես նպաստել նաև պատմություն առարկայի դասավանդման ժամանակ: 
Ստորև փորձենք բերված փաստերի և օրինակների հիման վրա ընհանրացնել այն 
արդյունքները, որոնք կարելի է ակնկալել դասապրոցեսին որպես օժանդակ նյու-
թեր առօրեականության պատմության աղբյուրների օգտագործման ժամանակ:  

Ա) Պատմության դասերը կարող են անցնել առավել աշխույժ, կենդանի 
մթնոլորտում: Սրան կնպաստեն աշակերտների հնչեցրած բազմաթիվ հարցերը, 
որովհետև այն պատմությունները, մանրամասները, որոնք ներկայացվում են 
նրանց, առավել ընկալելի են և հեշտամարս: Եթե ավանդական մոտեցմամբ ներ-
կայացվող փաստական նյութը երբեմն դժավարամարսելի կարող է լինել աշա-
կերտի համար, ապա այսօրինակ նյութերը մատուցվում են առավել մատչելի` 
զերծ քաղաքագիտական, փաստագրական կամ վիճակագրական ավելորդ տեր-
մինաբանությունից: Չէ՞ որ, ինչպես արդեն նշվեց, առօրեականության պատմու-
թյան աղբյուրները առաջին հերթին մարդկանց կյանքի պատմություններ են: Եվ 
այս պատմությունները կարող են դասի ժամանակ բուռն քննարկումների հնարա-
վորություն տալ: 

Բ)Աշակերտների մոտ կձևավորվի մեծ հետաքրքրություն դասավանդվող 
նյութի հանդեպ: Հայտնի է, որ ավանդական պատմագրության հնարավորություն-
ները պատմական ժամանակաշրջանի ոգու արտահայտման տեսանկյունից 
խիստ սահմանափակ են: Կարևորագույն փաստերը ավանդական պատմագրու-
թյան մեջ զերծ են զգացմունքայնությունից, իրադարձությունների մասնակիցների 
հուզական գնահատականներից և այլն: Իսկ առօրեականության պատմության 
մեջ հուզական վերաբերմունքի դուրսբերումը հանդիսանում է հետազոտական 
խնդիրներից մեկը: Ինչպես նշում է առօրեականության պատմության ուսումնա-

                                                                 
4 Տես` Դովլաթյան Ֆ., «Կարոտ»  (ֆիլմ), Հայֆիլմ, 1990 թ. 
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սիրողներից մեկը` Նատալյա Պուշկարյովան, «առօրեականության պատմության 
հետազոտողի աշխատանքը` ուրիշի մտքերի և բառերի մեկնաբանությունը, ուրի-
շի հուզական խոսքի «թարգմանությունն» է5: Ակնհայտ է, որ հուզական արտա-
հայտչամիջոցներով մատուցվող նյութը կարող է աշակերտին նույնպես փոխան-
ցել որոշակի հուզական վերաբերմունք, ինչը կարող է հանդիսանալ նրա մոտ մա-
տուցվող նյութի նկատմամբ հետաքրքրության ձևավորման կարևոր չափանիշ: 

Գ)Առօրեականության պատմությունը կարող է աշակերտների մոտ ձևավո-
րել նաև ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքի հմտություններ: Հարցազրույ-
ցը լավագույն մեթոդներից մեկն է, որը կարող է աշակերտի մոտ ձևավորել փաս-
տերը գնահատելու, վերլուծելու և համադրելու ընդունակություններ: Պատճառն 
այն է, որ այստեղ նա սահմանափակված չէ իր ստեղծագործական մոտեցումնե-
րում: Նա կարող է մշակել ինքնուրույն հարցեր, կարող է դրանք տալ իր նախընտ-
րած հերթականությամբ, և որ պակաս կարևոր չէ, նա կարող է զրուցել` դուրս 
գտնվելով դասը սովորելու կամ պատասխանելու ստանդարտ ձևաչափից: Այս 
ամենը կզարգացնի նրա մոտ նաև լեզվական ու հոգեբանական հաղորդակցու-
թյան որակներ, նա կդառնա ավելի համարձակ, անկաշկանդ և ինքնավստահ: Իսկ 
սեփական հետազոտական աշխատանքի արդյունքում նրա մոտ կուտակված տե-
ղեկատվությունը ոչ միայն ավելի երկար կհիշվի, այլև կառաջացնի ցանկություն 
ավելի շատ բան իմանալ ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի մարդկանց և իրա-
դարձությունների մասին: 

Այսպիսով` առօրեականության պատմության աղբյուրների կիրառությունը 
որպես օժանդակ նյութեր չափազանց կարևոր և արդյունավետ կարող է լինել հա-
յոց պատմություն առարկայի որոշ թեմաների դասավանդման համար:  
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давания истории. 

В статье рассматривается практическая значимость использования различных 
источников истории повседневности на уроках по предмету «История Армении». 
Автор не только приводит примеры таких источников, но и предлагает методы 
применения их в процессе преподавания отдельных тем предмета «История Арме-
нии». В статье на примере уроков посвященных политическим репрессиям, кото-
рые проводились в Советской Армении в 1936-1938 годах, обосновывается необхо-
димость более доходчивой и интересной подачи учебного материала с помощью 
освещения фрагментов повседневной жизни. 
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SummarySummarySummarySummary    
KKKKey wordsey wordsey wordsey words:::: everyday life, political repression, teaching methods of history. 
The article touches upon the practical significance of the usage of different 

resources of everyday life history during the teaching process of “Armenian History”. 
The author not only reveals examples of those resources but also offers methods to use 
them in the teaching process of separate topics of the subject “Armenian History”. The 
necessity to make the material most comprehensible and interesting is grounded by an 
example of lessons devoted to the political pressure existing in Soviet Armenia in 1936-38. 
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