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Երախտիքի խոսք եմ ուղղում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց խոր-
հուրդներով ոգևորել, օգնել և ուղղորդել են այս  աշխատանքի հրա-
տարակումը՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, պ.գ.դ., պրոֆեսոր Աշոտ Մել-
քոնյանին, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ.գ.դ., պրոֆեսոր Սեդա Գաս-
պարյանին, ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետի դեկան, պ.գ.դ., պրոֆե-
սոր Էդիկ Մինասյանին, պ.գ.թ., դոցենտ Արտավազդ Դարբինյանին, 
պ.գ.թ., դոցենտ Էդուարդ Զոհրաբյանին: 

Շնորհակալ եմ նաև միջազգային հարաբերությունների մա-
գիստրոս Գոհար Զալինյանին և հայ ինքնության խնդիրներով հե-
տաքրքրված իմ բոլոր ուսանողներին, որոնք ակտիվ մասնակցութ-
յուն են ունեցել նյութի քննարկմանը նվիրված իմ սեմինարներին ու 
դասախոսություններին: 

 Առանձնահատուկ շնորհակալությունս՝ իմ լավ բարեկամ 
 «Դիալոգ» կազմակերպության նախագահ, նախկինում  «Հայ 
Դատի» Մոսկվայի գրասենյակի ղեկավար, Յուրի Նավոյանին, 
որի խանդավառ վերաբերմունքը  ուղեգրության ուսումնասի-
րության  և թարգմանության գործին մեծապես ոգևորել է ինձ:
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Ուղեգրությունների ճանաչողական նշանակությունը 
Հայոց ցեղասպանության նախադրյալների ընկալման 

հարցում 

 
Գրավոր հիշողություններն ու ուղեգրությունները, որպես 

անցյալի իմացության և ճանաչողության աղբյուր, անգնահատե-
լի նշանակություն ունեն: Դրանք, իբրև պատմագիտական 
ստեղծագործության ժանր, առանձնակի դեր են խաղում պատ-
մական անցյալի շրջափուլերի ոգին և էությունը ճիշտ ընկալե-
լու, պատմական իրողություններն առավել համապարփակ և 
փաստարկված ներկայացնելու համար:   

XIX դարի վերջին և XX դարի առաջին կեսերին ճամփորդական 
փաստավավերագրական ժանրի մասսայականությունն աճեց, երբ, 
հատկապես, աշխուժացավ հետազոտողների, առաքյալների, 
ստեղծագործողների, քաղաքական գործիչների, գաղութարարների 
գործունեությունը, իսկ ծանր սոցիալ-քաղաքական պայմաններում 
գտնվող երկրների բնակչությունը ավելի լավ պայմաններ գտնելու 
միտումով սկսեց ելքեր փնտրել` երանելի երկիր տեղափոխվելու 
համար: Բովանդակային առումով ուղեգրությունները ներառում են 
ոչ միայն փաստեր` առնչվող տվյալ սոցիալ-քաղաքական, էթնիկ, 
կրոնական միջավայրին, որտեղ տեղի է ունեցել ճամփորդությունը, 
այլև արժեքավոր դիտարկումներ, որոնք հատկանշական են բնիկ-
ների երկրին, դրա պետական, սոցիալ-քաղաքական կառույցներին, 
բնակչության կենցաղին ու սովորույթներին, արվեստին, գրակա-
նությանը, ազգային ինքնությանը` ազգային կերպարին, մտակեց-
վածքին ու արժեհամակարգին: 

Անկախ ուղեգրությունների լույս աշխարհ գալու շարժառիթ-
ներից, բնույթից, ընդգրկման ժամանակահատվածից, բովանդա-
կությունից, լեզվաոճական ինքնատիպությունից և տվյալ հիշո-
ղությունները թղթին հանձնած հեղինակի ենթակայական, զգա-
ցական մոտեցումներից` անցյալի հիշողությունները պատմութ-
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