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ԱՌԱՋԱԲԱՆ

Բռնությունըդժվարձևակերպվողերևույթէ:Ի՞նչենքհաս
կանում «բռնություն»ասելով: Առանցխորանալուայս եր
ևույթի համակողմանի և համապարփակ սահմանման
փորձերիմեջ՝ նշենք,թեբռնությանո՛րտարատեսակները
ևհամապատասխանաբարո՛րձևակերպումներնենհաս
ցեագրվումսույնաշխատությանմեջ:

Բռնությանմիշարքտեսակներվերաբերումենայնդեպքե
րին, երբ մարդու կողմից մարդու վրաազդեցություն է գոր
ծադրվում այնպես, որ այդ ազդեցության հասցեատիրոջ
ֆիզիկականամբողջականությունըտուժումէ:Այդպիսիդեպ
քերնանվանում են ֆիզիկական բռնություն: Կա թույլատր
վածֆիզիկականբռնությանդեպք,երբպետությունը,իդեմս,
օրինակ,ոստիկանների,ֆիզիկականբռնությունէկիրառում
բերմանենթարկվողինկատմամբ:Կանթույլատրվածֆիզի
կականբռնության1դեպքեր։Կանարդար(օրինական,արդա
րացվող)ևչարդարացված/չարդարացվողդեպքեր:Օրինակ՝

1. Թույլատրված կամ լեգիտիմ կամ մոնոպոլ բռնություն կամ ուժի արդա
րացվածկիրառումէհամարվումպետությանկողմիցօրինականապեսկիրառվող
բռնությունը. https://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly_on_violence, ինչպես նաև
ինքնապաշտպանությանորոշդեպքեր,բռնությանորոշ (բնավոչբոլոր)դրսևոր
ումներպատերազմականիրադրություններումևայլն:Միաժամանակ,պատմության
ընթացքումև մեր օրերում հայտնի են բազում դեպքեր, երբպետության կողմից
կիրառվողիբր«լեգիտիմ»բռնություննանհիմնէևչարդարացված,ինչիդեմէլհենց
պայքարումէՄարդուիրավունքներիհարացույցը:

https://en.wikipedia.org/wiki/Monopoly_on_violence
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խոշտանգումնարգելվածէևչարդարացվող/չարդարացվե
լիք,ինչպատճառովէլայնկիրառվի:Շատքիչդեպքերկան,
երբֆիզիկականբռնությունըմարդուհանդեպսկզբունքո
րենթույլատրելիէ:

Կահոգեբանականբռնություն՝բռնությունմարդուկողմից
մարդուհանդեպ,որըֆիզիկականչէ,սակայնխոսքովկամ
վարքովխոցումէմարդուհոգեբանականամբողջականութ
յունըև/կամարժանապատվությունը:Բաննայնէ,որխոց
ված արժանապատվությամբ և/կամ խոցված հոգեբանա
կանամբողջականությամբմարդըհետագայումդրսևորում
էայնպիսի վարք, որը բացասաբար էազդում մարդկային
հասարակությանբարեկեցությանվրա:Նակարողէչդառ
նալհասարակությանլիիրավևհաջողականդամ,կամինքն
էլկարողէդառնալբռնարար:Մարդըբարձրագույնարժեք
ներից է,ևնրաֆիզիկականու հոգեբանականամբողջա
կանությունը, ներառյալ արժանապատվությունը, պիտի
պաշտպանվիևպահպանվիհասարակությանկողմից:Սրա
վրա է հիմնված Մարդու իրավունքների համաշխարհային
հարացույցը: «Բռնություն» հասկացության ներմուծումն
այդհարացույցընդլայնումէմարդուիրավունքներիհամար
պայքարիներկապանակը,քանիորբռնությունըբացառե
լունուղղվածքաղաքականություններըհասցեագրումենոչ
միայնպետությանկողմիցմարդուհանդեպկիրառվածչար
դարացվողբռնությունը,այլևվերընշածստարբերակները՝
պետությունիցպահանջելովազդելմարդկանցևհասարա
կությունների, ինչպես նաև վարքային մշակույթների վրա,
որպեսզի այդ դեպքերը վերանան: Այսպիսով՝ պետության
վրադրվումէոչմիայնուղղակիպատասխանատվություն՝
չկիրառելայնպիսիբռնություն,որնանհնարէարդարացնել,
այլև ռազմավարական հեռակապատասխանատվություն՝
իրինստիտուցիաներովազդելուհասարակությանվարքա
յին մշակույթի վրաայնպես, որ բռնության մշակույթը եթե
չվերանաէլ,ապահնարավորինսքչանա:
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Գիտենք,որհասարակությունը,նրապատմությունը,տնտե
սությունը,ավանդույթներըևայլն, նույնպեսպայմանավո
րումենբռնությանդրսևորումներ:Այդդրսևորումներըմենք
անվանում ենք կառուցվածքային բռնություն: Խոսքն այն
մասինէ,որանարդարհասարակությանմեջմարդըկարող
էծնվելևապրելայնպիսիպայմաններում,որոնքնրանթույլ
չենտալիսհասնել իր զարգացմանբնականոնմակարդա
կին: Դրա տարբեր դրսևորումները կան՝ հեղինակության
ճնշում,հասակակիցներիճնշում,բուլլինգ,մոբբինգևայլն,
տնտեսական ճնշում, և ընդհանրապես՝ պարզապես քո
շուրջըձևավորվածինստիտուցիոնալաշխարհիանխուսա
փելիազդեցությունը:

Միջավայրի և հասարակության ինստիտուցիոնալ համա
կարգիայդազդեցությունընույնպեսսույնգրքումդիտարկ
վումէ,սակայնմասնակիորեն:Օրինակ՝խորությամբցույց
էտրվում՝ինչպեսհասարակությանպատմությունը՝ԽՍՀՄի
մասլինելը,գուլագային2մշակույթըբերեցինգողաքրեական
(հակա,ենթա)մշակույթիառաջացմանըհետխորհրդային
Հայաստանում:Դիտարկվումէաղքատությանևբռնության
կապը:Սակայնգրքիսահմանափակումներիպատճառովչի
դիտարկվում,օրինակ,բնությանևկենդանականաշխարհի
հանդեպբռնիվերաբերմունքիանդրադարձը՝կրկինորպես
բռնություն, սերունդների բարքերի, վարքի և հետևաբար
բարեկեցությանվրա:

Կա«բռնություն»երևույթիէ՛լավելիբարդձևակերպում.սո
վորականդեպքերումբռնությունէհամարվումայնամենը,
ինչըմարդը(անհատը)զգումէորպեսիրհանդեպկիրառ
վածբռնություն:Այսինքն՝եթեեսչեմզգում,որբռնություն
գործադրեցիդիմացինիհանդեպ,սակայննադազգում է,
եսպիտիդադարեմանելայն,ինչանումէի:Սակայնմար
դիկ հաճախ հրաժարվում են այդ կանոնին հետևելուց՝

2. Գուլագ – ГУЛаг – ռուսերեն Государственное управление лагерей կազմ
ակերպությանհապավումը,որը,որպեսմեկբառ,բնորոշումէխորհրդայինշրջանի
համակենտրոնացմանճամբարներիհամակարգը:
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պնդելով, որ իրենք բռնություն չեն գործադրել դիմացինի
հանդեպ,այնինչնապնդումէ,որիրհանդեպբռնությունէ
գործադրվելանարդարկերպով,այսկամայնշահադիտա
կաննպատակներով,օրինակ՝ինքնահաստատվելու,դիմա
ցինինճնշելուհամարևայլն,կամէլպարզապես՝քանիոր
այդպիսի պնդումները նորաձև են: Այսպիսի դեպքեր հա
ճախ են պատահում գենդերային հարաբերություններում
(բայց ոչ միայն), երբտղամարդու «ավանդական» կոչված
վարքը կանայք, օրինակ, մեկնաբանում են որպես «պատ
րիարխալ»՝հայրիշխանականևբռնի,իսկհակառակկող
մըկարողէպնդել,որդաիրականումբռնությունէիրևիր
ազատությունների հանդեպ, քանի որ իր մտադրությունն
անմեղ էեղելայդվարքըդրսևորելիս,ևքանիորայդպես
«ընդունվածէ»:Այսպիսիդեպքերընույնպեսվերլուծվածեն
սույն գրքում, գենդերային հարաբերությունների առնչութ
յամբ՝ ընտանեկան բռնության մասին հոդվածում, իսկ այլ
տարբերակները՝բանակումևդպրոցումհարաբերություն
ներիմասինհոդվածներում:Չէ՞որշատտարածվածմեխա
նիզմէբռնությանզոհին,որըփորձումէպատասխանտալ
կամհակադրվել,մեղադրելբռնությունհրահրելուկամտա
րածելումեջ:

Հասարակությունըպիտիունենաառաջնորդներ՝եթեոչքա
ղաքական,ապամտքիևվարքի,որոնքազդումենհասա
րակությանպատկերացումների,արժեքներիվրաևօգնում
փոփոխելդրանք,եթեայդպիսիքբռնությունենպարունա
կում:Կանշատդեպքեր,երբհասարակությանորևէմասը՝
նույնիսկգերիշխողմեծամասնությունը,տեղյակչէ,որտվյալ
վարքըբռնությունէ:Դապարզորոշերևումէկնոջըծեծելու
նկատմամբ վերաբերմունքի մասին վիճակագրությունից,
որներկայացվածէընտանեկանբռնությանմասինհոդվա
ծում:Անհրաժեշտէուղղորդում:Պետքէվերլուծելանցյալից
ժառանգած վարքային մոդելները, դրանց լավ մասըպահ
պանել,իսկվատմասիցհրաժարվել:Անցյալիցժառանգված
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ամենինչչէ,որարժեքավորէ3:

Ահաայսպիսիհարցերիմասինէսույնգիրքը:Այններկայաց
նումէԽՍՀՄքաղաքականևսոցիալականազդեցություննե
րիցեկողբռնությանպատմությունը,այդժառանգությանն
առնչվողդրսևորումներըդպրոցում,բանակումևգենդերա
յինհարաբերություններումկամընտանեկանմիջավայրում
ևբռնությանայդդրսևորումներիցհրաժարվելու,դրանքվե
րացնելումիջոցներէառաջարկում:

Բռնությանայնտեսակը, որը որպես մոդել և սկզբնակետ
է վերցված այս գրքում, հակամարդկային վարքի կուտա
կիիդեալականնկարագիրէ(տե՛սՊատկեր1.«Բռնության
իդեալականաշխարհ»):Եթեայսաշխարհնիրականլիներ
ևմեծամասնական,ամենայնհավանականությամբ,մարդ
կայինքաղաքակրթություննանհնարկլիներևչէրզարգա
նա:Սակայնբռնությանայսաշխարհնունենումէիրխտաց
ված տարբերակները՝ իդեալական բռնության աշխարհին
մերձեցողմոդելներըերևակայված(ասենք՝հակաուտոպիս
տականգրականությանմեջ)կամմանավանդ՝իրականտո
տալիտարհամակարգերումկամավելիփոքրհանրություն
ներում՝մաֆիաներում,գաղութներումևայլն:

Հենցայդմոդելայինբռնությանաշխարհիազդեցություններն
են,գրքիհեղինակներիկարծիքով,մեծապեսպայմանավո
րել բռնության մշակույթի սողոսկումըևարմատավորումը
հետխորհրդային Հայաստանում: Ավելին՝ անքակտելիորեն
կապված լինելովանխնա«վայրի»շահագործողականկա
ցութաձևին,որըներդրվեցհետխորհրդայինՀայաստանում

3. CEDAWի (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women,հայ.՝Կանանցնկատմամբխտրականությանբոլորձևերիվերացմանմա
սինկոնվենցիա)5րդհոդվածի1ինմասումասվումէ,որպետություններըպիտի
փոխենվարքագծիսոցիալականևմշակութայինայնմոդելները,որոնքհիմնված
ենայսկամայնսեռիստորադասությանկամառավելությանկամտղամարդկանց
ուկանանցկարծրատիպայինդերիգաղափարիվրա։Սադեռևսհազվադեպդը
րույթէմիջազգայինիրավունքում,միայնCEDAWումէարտացոլված,սակայնցույց
էտալիս«իրավունք»հասկացությանզարգացմանուղղությունը.https://www.arlis.
am/DocumentView.aspx?DocID=60505[դիտվելէ12.08.2020]:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=60505
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անարդարկերպովքաղաքականիշխանությանեկածուժե
րի կողմից (նրանք օգտվեցին Հայաստանի ճգնաժամային
վիճակից՝ պատերազմից և աղքատացումից), բռնության
մշակույթը Հայաստանում է՛լ ավելի էր բյուրեղանում առ
նվազնմինչև2018թվականը:Ավելինեղիմաստովայդհա
մակարգըբնորոշվումէորպեսկոռուպցիոն,բանդիտական,
թալանչիականկամայլնորաձևեզրերով՝կլեպտոկրատիկ
(գողաիշխական) կամ նույնիսկ «պետության զավթում»
(քրեականուժերի/աշխարհիկողմից):Մենքդրանմոտէինք,
դաերևումէթեկուզնրանից,թեգողականվարքիջատա
գովևմշակույթիկրողորքանմարդկարիշխանականղեկե
րին՝գործադիրում,օրենսդիրումթեդատաիրավականհա
մակարգում:

Բռնությանաշխարհիտարբերդրսևորումները,իբնեմիմ
յանցհետհամագործակցության շահ,ինչպեսևնույնար
ժեքներնունենալով,հեշտորենմիմյանցհասկանալուշնոր
հիվ միավորվում էին՝ հավասարակշռությունից հանելով
հասարակական համակարգը, որտեղ շատերի համար
պարզ էր դառնում, որ միայն անարդար, շահագործողա
կան,կոռուպցիոն,կարճատեսնպատակներունեցողևբռ
նություններիդրսևորումներով լիվարքովէ,որհնարավոր
էադապտացվելևփորձել հաջողությանձգտել:Այդպիսով
բռնությանմշակույթըհայտներկայացրեց՝դառնալուդոմի
նանտմշակույթհետխորհրդայինՀայաստանում:

Սանաևպայմանավորվածէրպատերազմիգործոնով:Պա
տերազմն ինքնին պահանջում է հասարակության միավո
րում,միավորումնավելիհեշտէօտարիհանդեպատելութ
յան շուրջ, պատերազմի տագնապը, միասնության կոչերը
մարդկանցթույլչենտալիսելնելանարդարությանդեմ,մինչ
դեռպատերազմիմենեջերները,փոխանակնրահավանա
կանությունըփոքրացնելուհնարքներկառուցելու,զբաղված
էիննրանիցօգտվելովևնրագաղափարախոսությունըտար
փողելով՝շարունակելովգռփելևշահագործելհանրությանը,
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ներառյալ պատերազմի անմիջական «գործող անձանց»՝
բանակինևանվտանգայինհամակարգերին:Այսխնդիրը,
որշատառումներովէպայմանավորելբռնությանմշակույ
թի արմատավորումը Հայաստանում, գրքում քննարկվում
էմիայնբանակումոչֆորմալհարաբերություններիառու
մով, իսկ խնդրին, թե ինչպե՛ս են պատերազմական իրա
վիճակը, հոգեբանությունը, մշակույթն ազդում մարդկանց
վարքիվրա՝ մղելով նրանցնաևայդ վիճակիցդուրսբռնի
վարքի,այսգիրքըչիանդրադառնում:Դաայլուսումնասի
րությանթեմաէ,անշուշտ,շատկարևոր:Հետտրավմատիկ
սթրեսի համախտանիշի ազդեցությունը հայաստանյան
հասարակությանվրահետազոտվածչէ։Մինչդեռայնկրում
էհասարակությանգերակշռողմեծամասնությունըպատե
րազմի պատճառով4 և պարբերաբար ստանում է նորա
նոր պատերազմական իրադարձությունների պատճառով։
Այդհամախտանիշիազդեցությունըամենօրյաբռնիվարքի
դրսևորումներիվրանույնպեսհետազոտվածչէ:Ավելին՝այդ
սթրեսիգոյություննիսկհաճախբացասվումէրԱրցախյան
առաջինպատերազմիհաղթականլինելըսթրեսիվերացման
պատճառ ներկայացնելով: Հայաստանում նույնիսկ գրե
թեչկանմասնագետներ,որոնքզբաղվումենայդխնդրով՝
իտարբերություն,ասենք,Վրաստանի,որտեղզարգացած
է պատերազմի հետևանքների ազդեցության ուսումնասի
րությունը հասարակության վրա՝ բժշկական, հոգեբանա
կանևհոգեբուժականառումներով:

Մի բանպարզ է. ինչպես որ բռնության մշակույթիազդե
ցությանըենթարկվածչլինելըևայդազդեցությունիցերաշ
խավորվածապահովվածությունըպայմանավորումենմար
դու ֆիզիկական և հոգեբանական ամբողջականությունը,

4. Իսկեթեգնանքավելիխորքեր՝առնվազնցեղասպանությունիցսկսած,ներառյալ
ստալինյան բռնաճնշումների դարաշրջանը (դրա մասին ավելի մանրամասն
խոսվումէսույնգրքիառաջինհոդվածումևվերջինզրույցում,ինչպեսնաևArmenia
3.0գրքում.տե՛սTerGabrielyan,G.(2020).Armenia3.0.Understanding20thCentury
Armenia. Yerevan: EPF. Available at: https://epfarmenia.am/document/Armenia–3–0–
Understanding–20th–Century–Armenia[Accessed18.07.2020])։

https://epfarmenia.am/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-Armenia
https://epfarmenia.am/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-Armenia
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առողջություննուհասարակությանմեջառավելհաջողութ
յունների հասնելու կարողությունը, նույնպես էլ բռնության
մշակույթիկուլտիվացիանդեպթշնամի(որքանէլթշնամին
իրական լինի, և խնդիրը՝ «օբյեկտիվ»)՝ հանդիպադրված
հակաբռնության հռետորաբանական կոչերին (կամ ան
կեղծսպասմանը)ամենօրյակյանքում,ստեղծումէմարդու
նկարագրիամբողջականությանխոտորում.մարդը(մանա
վանդպատանինկամերիտասարդը)մտքումպետքէպահի
երկուարժեքային համակարգ. որ մարդիկպիտիմիմյանց
հետ ոչ բռնի հարաբերություններ ունենան՝ մի կողմից, և
որ,սակայն,կամիպետություն(«ազգ»)(կամ՝ավելի),որը
քոտեսակիոչնչացումնէուզում,ուրեմննրանքմարդչեն,
ևնրանցհանդեպամենինչթույլատրվածէ՝մյուսկողմից:
Բնականէ,որայդհակասությունը,արժեքայինայդաղճա
տումըչիկարողչազդելհասարակականհոգեբանությանև
արժեքներիվրա:Թշնամունհանդիպադրվելուարժեհամա
կարգը,եթեկուլտիվացվումէիրպրիմիտիվտարբերակով
և շահադիտական նպատակներով, պայմանավորում է և՛
ներհասարակական աղճատված հարաբերությունները, և՛
կեղծավանդապաշտությունը՝ բռնությանիր ցցունդրսևո
րումներով,ևսկզբունքորենխանգարումառաջխաղացման
հնարավորությանը:

2018թ.ապրիլյանհեղափոխությունըեկավքանդելուհենց
այդգորդյանհանգույցը:Բռնությանառանձինդրսևորում
ներիմիավորումնուայդհամակարգիբյուրեղացումըՀա
յաստանումդեպիմիակևդոմինանտմշակույթ,որըհասա
րակությունը ևպետությունըտանում էր դեպ կործանում,
կարծեսթե,կասեցվեց:

Սակայնբռնությանմշակույթիկրողները,ելնելովիրենցշա
հիցկամներարկվածլինելովայդարժեքներով,շարունակե
ցինպայքարըայնբոլորմիջոցներով,որիրենքունենիրենց
զինապահոցում:Այդպիսով,հեղափոխությունիցերկուկամ
ավելի տարի անց մենք ունենք բեկում՝ մի շարք կարևոր



ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

1716

առաջխաղացումներ.գլխավորը՝բռնությանմշակույթիհա
մատարածբյուրեղացմանկասեցումև,ընդհակառակը,հա
կաբռնությանմշակույթիբյուրեղացմանմիտումներ,սակայն
չունենքվերջնականհաղթանակ:Մարտըթեժէ:Բռնության
մշակույթիիդեալականպատկերիիմացությունըթույլէտա
լիս հասկանալ, թե դրա մնացուկները (երբեմն՝ բավական
հզոր)ի՛նչմիջոցներիկարողենդիմել:Քրեականմշակույթը,
ԽՍՀՄԳուլագիցսերվածևայնտեղթրծվածգողականների
աշխարհը հասկանալը հնարավորություն է տալիս ճանա
չելհակառակորդիվարքիներկապանակըևմիջոցներձեռ
նարկել:Այսգիրքընաևդրահամարէկարևոր:

Չխորանալովայդ թեմայի մեջ՝ նշեմ բլատնոյների վարքին
հատուկ երեք առանձնահատկություն, որոնք տիպական
են երևում նաև մերօրյա պայքարը դիտելիս. ա) Թվում է՝
նրանք երբեք չեն հանձնվումև հաղթելու համար կօգտա
գործենցանկացածմիջոց(«բեսպրեդելի»արժեքը).թվումէ՝
նրանցկարելիէմիայնկոտրել:բ)Իրենցայդվարքում՝միշտ
բեսպրեդելիպատրաստ,նրանքխաղացկունեն՝խաղացող.
նրանքխաղենխաղում:Այնամենը,ինչուրիշներիհամար
սրբությունէ,նրանցհամարխաղէ:Ունաևդաէնրանցու
ժը՝իթիվսայլհատկանիշների:գ)Նրանք,սակայն,չլինելով
բազմակողմանիորեն զարգացած անհատականություններ
ևներքուստլինելովհաճախշատանվստահ,մեծապեսհակ
վածենընդունելուևընդօրինակելու«ընդունված»վարքա
ձևերը.հենցորհասարակությունումմթնոլորտըփոխվում
է,նրանքէլսկսումեն,թեկուզձևականորեն,ադապտացվել,
հարմարվելխաղինորկանոններին(իսկայդձևականութ
յունը նրանց որոշ մասի դեպքում դառնում է միակ վարք՝
այդպիսով չեզոքացնելով նրանց գործոնը): Հենց այն, որ
նրանք միպահ «բեսպրեդելով» էին սպառնում կամ իրա
գործում դա (ինչպես Բելառուսում 2020 թ․ մասսայական
բողոքիակցիաներիօրերին),իսկմյուսպահին«քնքուշ»են
և«օրինապահ»,նրանցվոլյունտարիստական՝կամայական
վարքի, էթիկական արժեքների բացակայության գլխավոր
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արտահայտումներիցէ,ինչըևպիտիհասցեագրվի:

ՆրանցազդեցությունըևՀայաստանի՝դեպիճգնաժամըն
թացքըպայմանավորվածէիննաևԽՍՀՄնախկինաշխար
հիհետՀայաստանիհարկադրվածկապերով՝հատկապես
Ռուսաստանի հետ, որը գնաց նույն ուղղությամբ՝ դեպի
բռնության համակարգերի միավորումն ու բյուրեղացումը,
ինչՀայաստանը,գրեթենույնժամանակից՝2000ականնե
րիսկզբիցիվեր:Այսխնդիրընույնպեսգրքումշոշափվում
էմիայնայնքանով,որքանովորԽՍՀՄընդհանրականմշա
կույթի՝Գուլագիմիջոցովեկածգողականությանմշակույթի
վարքն ու լեզուն են շոշափվում, կամ բանակի՝խորհրդա
յինբանակիցժառանգածը:Տնտեսական՝կառուցվածքային
շահագործումը, Հայաստանի գաղութացման ակցիաներն
այլմիջոցներովայսգրքիսահմաններիցդուրսեն,սակայն
պարզէ,որդժվարէհաստատելբռնությունըբացառողմշա
կույթհամեմատաբարսահմանափակհասարակությունում,
որըշրջապատվածէբռնությանվրահիմնվածուժեղմշա
կույթներով,որոնքխորապեսազդումեն:Բայցհնարավորէ:

Ինչպեսբռնության,այնպես էլ հակաբռնությանմշակույթն
ունի այդ հատկանիշը, ինչպես և հասարակական շատ
այլ երևույթներ. դրանցազդեցություննավելի լայն է, քան
դրսևորման առանձին դեպքն ինքնին: Բռնության յուրա
քանչյուրդրսևորումազդումէիրվկաներիհոգեբանության
վրաև նրանց մեջ ստեղծում էպոտենցիալ սպասում, որ,
ահա,բռնությանաշխարհնէգալիս(ևշատերնայդդեպքում
հակվումենդրանառանցդիմադրության, լռելյայնադապ
տացվելուն):Չէ՞որմարդըբնազդաբարհակվածէգերագ
նահատելուվտանգը:Երբբռնության՝միմյանցնմաներկու
դեպքէլինում,շատերը(մանավանդմերհասարակություն
ներիներկայացուցիչները՝իրենցպատմականփորձով)ընդ
հանրացնումեն,ևդրանքիրենցառանձիննշանակություն
ներիհամեմատսկսումենարդենավելիմեծ՝մշակութային
ազդեցությունունենալ,այսինքն՝ շատերըդաընկալումեն
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որպեսբռնությանմշակույթիհաղթարշավ:Էլ չասած՝երեք
կամավելիդեպքերը:

Հակառակնէլէճիշտ.եթեիրադրությունը,որըսովորաբար
բռնության կտաներ, հարթվում է մասնակցի կամքով, հա
կաբռնականվարքիևարժեքներիմիջոցով,ապադանշան
է,որբռնությանաշխարհընահանջումէ:Երկու,երեքևավե
լիայդպիսիիրադրություն,ևվկաներըկարծեսընկղմվումեն
այլարժեքայինաշխարհևավելիքիչենհակվածլինումդի
մելբռնարարքների:

Այո,ասումեն,թեմարդնավելիհակվածէբնազդորենուշադ
րությունդարձնելվտանգին,սպառնալիքին,քանդրականին:
Դրանովէպայմանավորված,օրինակ,այն,որբացասական
նորություններըգերակշռումենմեդիայումևհամացանցում:
Դա,իհարկե,իրհերթինազդումէմարդկանցհոգեկերտված
քիվրա:Այսհարցերընույնպեսդուրսենսույնգրքիսահման
ներից,սակայնաշխարհիհասարակություններիուշադրութ
յանկենտրոնումեն:Դավադրություններիտեսություններին
հավատալու արագտարածվելը արդյոք պայմանավորված
չէ՞նաևբռնությանմշակույթիազդեցությամբ.երբմարդ,մի
կողմից,տեսնումէ,որորոշանհատներսարսափելիուժու
նենևկարողենանպատիժբռնությունկիրառել,մյուսկող
մից՝ինքնիրենզգումէբացարձակապեսապաիշխանավոր
ված,արդյունքումհավատումէ,որաշխարհումկանուժեր,
որմիայնմարդկությանվատնենուզումևիրենցուզածին
հասնումեն(իսկինքըդրանհակադրվելուհարցումխաղա
ցողչէ,հաշիվչէ):Նույնկերպէլհայհոյանքիմշակույթիտա
րածումըհամացանցումևմարդուհակումը՝այնտեղկոպիտ
կերպովարտահայտվելու,ինչնարդենազդումէաշխարհի
մշակույթներիամենօրյավարքիվրա,պայմանավորվածչէ՞
արդյոքնախորդողագրեսիայով,որիչափաբաժինըմարդը
ստացել էիրառօրյակյանքումև,ահա,հնարավորություն
ունի համեմատաբար անվտանգ կերպով արտահայտելու
պատասխանագրեսիանամենկողմ,ուրպատահի:
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Վերջապես,արդյոքանամոթությունը,անարգելակությունը,
որովմարդիկփոխումենիրենցարժեքայինհամակարգերը
(մարդու իրավունքների նախկին ջատագովները, օրինակ,
արտահայտելով արյունարբու կարծիքներ, կամ ժողովր
դավարության համար նախկինում պայքարողները՝ դառ
նալով բռնատիրության կողմնակիցներ), բացարձակապես
չանհանգստանալով,որհասարակականկարծիքումիրենց
բարի համբավը ոչնչացավ,պայմանավորված չե՞ն, կրկին,
«բլատնոյ»աշխարհինհատուկորոշակիարժեքներով,ինչ
պես,օրինակ,գործողություններիկամակայանությունը(վոլ
յունտարիզմը),որըտակտիկականառավելությունէտալիս
բռնությանիրադրություններում(այսօրբարիեմ,վաղը՝չար,
քանիորիշխնիմնէանքննարկելիորեն,ինչուզեմ՝կանեմ,
«հակառակորդի» («իշխվողի») համար անսպասելիորեն),
ինչպեսնաևայնհավատով,որ,ինչպեսևբռնությանկողմից
խորապես ճնշվածաշխարհում, մարդկանց հիշողությունը
կարճէ,ևնախկինումունեցածբարիհամբավինհղումները
ոչ մի նշանակություն չունեն, քանի որ, բարոյաէթիկական
ընդունելի արարքների վերաբերյալ հանրային կարծիքի
մշակույթիբացակայությանպայմաններում,միքանիմար
գինալ«ակսակալների»աչքերումբարիհամբավիդկորստ
յանպատճառովշոշափելիվնասչեսկրելու:

Հատկապես մեր՝ հետխորհրդային հասարակություննե
րում, կարծես թե, առաջին դեպքը՝ բռնության մշակույթի
բյուրեղացումը՝առանձինդրսևորումներիմիավորումըմեկ
ընդհանուրհամակարգիմեջ,ավելիհեշտէտեղիունենում,
քաներկրորդը՝ հակաբռնության՝իշխողմշակույթդառնա
լը: Ամեն դեպքում, «բարու» հաղթանակնայդքան հեշտև
արագչէ,որքան,թվումէ,տրամաբանություննէթելադրում:
Դրապատճառներնէլինչոր չափովհասկանալիենևհե
տազոտված. ինստիտուցիոնալ «հիշողությունը»՝ «անցյալի
արահետից կախվածությունը» (path dependency) պայմա
նավորում են մարդկանց անկարողությունը՝ հեշտությամբ
համայնք կազմելու, նրանց ինքնազգացողությունը, Գալ
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տունգիտերմիններով՝անոմիան (խոսքիև օրենքի ճգնա
ժամը),անեմիան(գործելուանկարողությունը)ևատոմիան
(մասնատվածությունը, հասարակության տրոհվածությու
նը,ծայրաստիճանկարճատեսէգոիզմը).միտումներ,որոնք
դժվարացնումենմարդկայինկառուցողականհամայնքնե
րիսաղմնավորումըևզարգացումը:

Մյուսկողմից,վերջինտարիներինմենքտեսնումենք,որնույ
նիսկամենազարգացած (արևմտյան)հասարակություննե
րում,որոնքտասնամյակներ,եթեոչդարերշարունակկա
ռուցելենիրենցօրինակելիհամայնքներըևհակաբռնության
մշակույթը,հակաբռնությանմշակույթըկարողէտեղիտալ,
ներառյալ՝իրենցքաղաքականվարքում:Դանշանակումէ,
որ երաշխիքներ չկան, և եթե հասարակությունն իրոք ու
զումէհակաբռնությանհաղթանակածմշակույթկառուցել,
պիտիորոշակիփիլիսոփայության,արժեքայինհամակար
գիհետնորդլինի:Այստեղտեղըչէդամանրամասնքննար
կելու,այդփիլիսոփայությունը դուրս էայս գրքի սահման
ներից,բավականէասել,որ,եթեհամառոտձևակերպենք,
ամեն մարդուամենարարքից է կախվածայդ գործընթա
ցը,ամեն մարդ «զինվոր» է հանուն ոչ բռնի կացութաձևի
պայքարում:Պայքարըգուցեևկտևիայնքան,որքանմարդ
կությանպատմությունը,սակայնհնարավորեննշանակա
լի մասնակի, հարաբերական,տևական, ընդգրկուն հաջո
ղություններ,որոնքբռնությանդրսևորումներնիրենցտեղը
կդնեն՝կսահմանափակենոչընդգրկունևմասնավորդեպ
քերով:ԵվՀայաստաննունիբոլորշանսերը՝այդհաջողութ
յուններըդարձնելուիրմշակույթը:
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Քանի որ ժողովածուում ներառվածաշխատություններում
ընթերցողը կտեսնի ոլորտային քաղաքականությունների
փոփոխմանն ու զարգացմանն ուղղված բազմաթիվառա
ջարկներ, ինչպես նաև դրանց և դրանց շնորհիվ արդեն
տեղիունեցածփոփոխություններիգնահատում, իմառա
ջարկներն այս նախաբանում մշակվել են այլ սկզբունքով՝
վերըասածիս լույսիներքո:Այնէ.իհարկե, լավէ,երբպե
տությունը հանձն է առնում ոլորտային քաղաքականութ
յուններ փոխել, քաղաքացիական հասարակությունը ջա
տագովում է, երկխոսության, երբեմն՝ սուր վեճի մեջ կա
պրոգրես, քաղաքականությունը տալիս է օրենք, օրենքին
պետքէհետևել,իրադրությունըկամացկամաց լավանում
է,սակայնհաճախօրենքըքիչէ,քաղաքականությունփո
խելուառաջարկըհաճախանիրագործելիէ:Ի՞նչանելայդ
դեպքում:Ձեռքերըծալածնստելևմեղադրելպետությա՞նը,
թեապաշնորհէ:Իհարկե,այդպիսիվարքիդեպքումմար
դիկերբեքհաջողությանչէինհասնի:

Ստորև առաջարկներն էլ, ուրեմն, մշակված են հենց այդ
խնդիրը մտքում ունենալով: Պատկերացնենք, որ ոչինչ չի
փոխվում,բայցես (դու) ուզումեմ (ուզումես)ինչորբան
փոխել.ի՞նչէհնարավորանելսեփականանմիջականմի
ջավայրում,եթեեսաշակերտեմկամուսուցիչ,զինվորկամ
սպա,տղամարդ,կինկամերեխա:Ի՞նչէհնարավորանել
առանցօրենքներփոխելու,առանցսպասելու«վերադասնե
րի»գործողությանը.ի՞նչէհնարավորանելսեփականուժե
րով:Իսկերբևեթե«վերից»էլօգնությունգա,պետությունը
փոխվի,զարգանա,ճիշտգործի,է՛լավելիլավ.կգա,արդեն
գոյություն ունեցող հաջողություններին կավելացնի իր ու
ժը: Մեր հասարակության ապաիշխանավորվածությունը
դրսևորվումէնաևնրանում,որհենցայսպիսի՛առաջարկ
ներիհստակպակասէզգացվումմեր շահառուներիկար
ծիքներում,որոնքարտացոլվելենհետազոտություններում.
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շատքչերնենտեսնումոչխուսափողական,պրոակտիվելք
բռնության իրադրություններից՝ պայմանավորված սեփա
կան, անձնական արարքների ուժով: Մինչդեռ մեր շուրջը
այդպիսիարարքները շատեն,և հենցդրանքենպայմա
նավորումայն,որայսհասարակությունը,չնայածնախկին
դժվարություններին,ամբողջությամբկուլչգնացբռնության
մշակույթինևհաջողությամբայդվտանգըհեռացրեցիրե
նից:Բայցմարդիկպիտիսովորենդրանքնկատել,տեսնել,
ձևակերպելուօգտագործելևնորտարբերակներհայտնա
բերել:

ՀԱԿԱԲՌՆԻՀԱՄԱՅՆՔԻՍՏԵՂԾՈՒՄ.
ԽՄԲԻՑՀԱՄԱՅՆՔ,ՀԱՄԱՅՆՔԻՑ՝ԹԻՄ

Մեթոդականսկզբունքներ

• Համակարգըկազմավորվումևգործումէոչթե«վերից
վար»,այլ«վարիցվեր»:

• Պրոյեկտայինմոտեցում.ռեֆորմըտեղիէունենումոչթե
այնպես, որամենգործողանձիրանելիքնունի (փազ
լի,անշարժհամակարգիպես,երբբոլոր«թելերը»ղեկա
վարիձեռքումեն),այլըստգործողության,որըբերվում
էառաջինգիծ(ալիքայինհոսքիպես).բոլորգործողան
ձինք/խմբերըանելիքունենայդգործողությանիրագործ
մանմեջ,նրանցանելիքներըպարբերաբարձևակերպ
վումեն,փոխանակվում,քննարկվումկոլեկտիվկերպով:

• Դերերըհակակարծրանումեն,փոխարինելիեն,ոչմեկն
իրդերիմեջ«մեխված»չէ:

• Սանշանակումէ,նախևառաջ,հայացքիփոփոխութ
յուն.հիերարխիկկառույցից,որտեղղեկավարըգագաթն
է, հայացքը տեսնում է «թարս եռանկյունի», գագաթը՝
ստորին կետ.այդ գագաթնամենապատասխանատուն
է,ոչթեամենաիշխանավորվածը:
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Հնարավորգործողություններ

Մրցակցայինից նույնիսկ դերային բռնության դուրսմղում
(սպորտ):

Դրական արժեքների դավանող առաջնորդկազմակերպիչ
(հակացինիզմ):

Դպրոցում (դասարանում, վաշտում) գոյություն ունեցող
դրականհասարակականկարծիք:

Լավուսուցիչ(սերժանտ,սպա):

Միասնական գործ՝ համախմբող, պաշտոնական գործից
դուրս:

Միմյանցմասինպատմություններիմանալ,բայցպիտիկա
րողանաններկայացնել.կազմակերպում:

«Ավարայի» օրենքի փոխարկում՝ դիտորդների մասնակ
ցությունհասարակականկարծիքիակտիվձևավորմանը:

Համամասնականհարգանքիբաշխում,ամենմեկին՝իրար
ժանիքներիհամար:Չկամեկը,որչունենահարգանքիար
ժանիհատկանիշ:

Փոխօգնության համաստեղիկներհամակարգիկներ (մեն
թորպատրոնաժ):

Նախագծերի զարգացում վերոնշյալ կետերն իրականաց
նելուհամար,իրագործումթիմերով:

Ռեֆլեքսիայիուժգնացում(ինչկատարվեցայսօր,երեկ):

Անսպասելիբարենպաստիրադրություններիօգտագործում
(երբ ռազմական առաջադրանքից վերադառնում եք անվ
նաս.բոլորըհաճելիեն,ողջագուրում):

Արդարությանհասնելուօրինակիվերլուծություն:

Մշակույթիմիջոցովամենօրյաժարգոնայինևհայհոյական
բառերիարգելում/դուրսմղում:

Եթե դասարանում իրենց կարգին են պահում, իսկ հսկո



ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

2524

ղությունից դուրս՝ ոչ. ռեֆլեքսիա, «երկերեսանիության»,
«շիզոֆրենիկության»բացահայտում,ամբողջականացման
մշակույթիպահանջ:

Հարգանք,իշխանավորում,«պաշտոնական»հարցերինվե
րաբերողխնդիրների՝«ներքևիցվերև»լուծմանմեխանիզմ
ներ(«նայողը»ինչպեսէորոշվում.ոչթեիշխ,այլընտրյալ
ներկայացուցիչ):

Ստեղծագործականությանզարգացում,հարգանքդեպդա:

«Պարապ»ժամանակըդարձնելազատժամանակ,դրաօգ
տագործմանքննարկում,ուսուցում,օգտագործում:

«Դժվարին» զբաղեցնել՝ պատասխանատվություն տալով
(ոչթեիշխ),պատվինհենվելով:

Ամենպրոցեդուրադարձնելհետաքրքիր–«ռուտինայիցհա
նել».դրանքպարբերաբարվերականգնել,վերաքննարկել,
փոխել,զարգացնել(ԹոմՍոյերի՝ցանկապատըներկելը):

Ստեղծել «ավագների» փոքր խումբ, զարգացնել նրանց
միջև ու նրանց հետ կոմունիկացիան, վստահությունը
նրանց միջև, նրանց և «ղեկավարի». մնացածներըպիտի
հարգանքտածեննրանցհանդեպնրանցարժանիքների,ոչ
թեբիրտուժիկամնմանբանիհամար:

Ավագների շտաբը. ամեն կարիքի, հրահանգի, հրամանի,
պահանջի վերաբերյալ տալիս է սուբստանցիալ բացատ
րություն.սավստահությանառաջինշերտնէ:

Սուբստանցիալընշանակումէբացատրելայդանելիքիօբ
յեկտիվ կարիքը, ոչ թե հրահանգողի վոլյունտարիզմը բե
րելորպեսհիմք:Վոլյունտարիզմըպիտիդուրսմղվիորպես
հրահանգներիհիմք:Սավստահությաներկրորդշերտնէ:

Նրանցմիջևկոմունիկացիանփորձարկվումէ,հղկվում,հե
տոհրամցվումուրիշներին:

Գաղտնիքներըբացվումեն,որքանհնարավորէ:Թափան
ցիկ,հիմնավորվածմոտիվացիաներ:
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Օրինակելիխմբիննշանակելմեկայլխմբիխնամակալ:

«Դժվար»անհատներինառանձին,ունիկալստեղծագործա
կանառաջադրանքներիհանձնարարում:

Անհատապեսխորհելու համար նշանակալի և պարբերա
կան ժամանակի տրամադրում, հանձնարարում՝ խորհել
անհատապես (համացանցային միջոցների բացակայութ
յանպահանջով):

Գեղարվեստականգրականությանընթերցումևքննարկում
տարբերտեսանկյուններից,ներառյալ՝արտահայտվածար
ժեհամակարգերը,աշխարհընկալումներըվերհանելով:

Անմիջականպատմությանանմիջականքննարկումներ(ան
հատի, ընտանիքիպատմության, հետանկախայինտարի
ների,քսաներորդդարի՝վերջիցդեպսկիզբ)–պատմությու
նըտեղայնացնելով՝այցելություններդեպքերիվայր,որքան
էլդեպքերնաննշանթվան(դպրոցիբակըևայլն):

Գևորգ	Տեր-Գաբրիելյան

Գրքիբանալիբառեր

բռնություն, գողականություն, 20րդ դար, Խորհրդային
Հայաստան, Սովետական Հայաստան, Գուլագ, գենդեր,
ընտանեկան բռնություն, զինված ուժեր, բանակ, դպրոց,
դպրոցական բռնություն, հայհոյանք, բռնության մշակույթ,
քրեականմշակույթ,ենթամշակույթ,հակամշակույթ,բլատնոյ
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ՔՐԵԱԿԱՆԲԱՐՔԵՐԻ,
ԼԵԶՎԻԵՎՎԱՐՔԱԳԾԻ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
ԲՌՆՈՒԹՅԱՆԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆՎՐԱ
Գա	յա	նե	Հո	վա	կիմ	յան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Բռնության՝ հասարակության մեջտարածված դրսևորում
ները մեր պետության գոյության, զարգացման և սոցիա
լական համերաշխության առաջնային սպառնալիքներից
են: Դրանք երկար ժամանակով խաթարում են անվտան
գությանհիմնարարսյուները,ձևավորումենսոցիալական
պաթոլոգիաներևհասարակությանբևեռացում,անվստա
հությունևբռնությանշղթա,ևիվերջոկարողենվտանգել
պետականությունը:

Բռնությանհասարակականդրսևորումներըմիջանձնային,
ներխմբային,ներպետականևմիջպետականհարաբերութ
յուններում սոցիալական որոշակի խմբերի, այդ խմբերին
պատկանող անձանց վարքագծի հետևանք են: Ընտանե
կանբռնությունիցմինչևծայրահեղականտեռորիստական
ակտերի հիմքումանձանց որոշակի վարքագիծն է՝ որպես
կայուն,որոշակիհամակարգիներսումամրապնդվածվար
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քագծայիննորմ,որըհաճախձևավորվելևգործումէորո
շակիենթամշակույթիներսում:

Այդպիսի ենթամշակույթ է գողական/քրեական ենթամշա
կույթը: Սովորաբար (նաև մեզանում) այն ցուցադրվում և
խրախուսվում է որոշակի ինստիտուտների գաղափարա
խոսությանշրջանակում,բրուտալարժեքներիևվարքագծի
օրինակովևխրախուսմամբ,զանգվածայինլրատվամիջոց
ներովևայլն:Քրեականբարքերըէականազդեցությունեն
ունենումհասարակականորոշակիխմբերիվրա՝ներառե
լովնրանցայդմշակույթիվերարտադրությանմեջ:

Հանրային հարաբերություններում քրեական ենթամշա
կույթնավելինէ,քանhանցավորփակխմբավորմանբարքե
րը:Սույնհետազոտություննուղղվածէհանրայինկյանքում
բռնությանտարածմանվրաայդբարքերի, լեզվի, վարքա
գծիազդեցությանուսումնասիրությանը:

ՀատկապեսԽորհրդայինՄիությանփլուզումից հետոայդ
«հակամշակույթը» դուրս է եկել իր սահմաններից՝ վարա
կելով հանրային հարաբերությունները, ներթափանցել սո
ցիալականինստիտուտներ՝իրազդեցությունըտարածելով
սոցիալականտարբերխմբերի վրա: Արդյունքում հանրա
յին հրաշալի ռեսուրսը՝ հայաստանյան հասարակության
ստեղծագործական պոտենցիալը, չի կարողանում առա
վելագույնսառաջ գնալ և ձևավորել առողջ ու զարգացող
սոցիալական օրգանիզմ: Ժամանակակից հայաստանյան
հասարակականկյանքիբազմաթիվարատավորպրակտի
կաներձևավորվելենդեռևսխորհրդայինժամանակներում,
բոլորովին այլ իրականության մեջ, սակայն հասել են մեր
օրերևապակառուցողական(դեստրուկտիվ)ազդեցություն
ենթողնումնորիրողությանմեջհանրայինհարաբերություն
ներիվրա:Դրանցմեջառավելվտանգավորենբռնության
մղողև համապատասխանդերային սպասումներ ձևավո
րողչգրվածօրենքներըևսերնդեսերունդփոխանցվողվար
քագծերը: Չնայած խնդրի արդիականությանը՝ մինչ այժմ
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չեն իրականացվել բազմակողմանի հետազոտություններ,
որոնքկանդրադառնայինդրան,կցուցադրեինխորհրդային
հասարակարգում ձևավորված քրեական ենթամշակույթի
ազդեցություննայսօրվաինստիտուտներիևսոցիալական
խմբերի վրա՝ բռնության հարաբերությունների վերացման
ևկանխարգելմաննպատակով:

Ծառայելովայդնպատակին՝սույնհետազոտությունըներա
ռել էքրեականենթամշակույթիձևավորմանևկայացման
պատմական, մարդաբանական, սոցիոլոգիական և հոգե
բանական մոտեցումներըև ներկայացնում է բազմապլան
վերլուծություն՝փաստարկվածմարդկայինկյանքերիպատ
մություններով:

Հաշվի առնելով Հայաստանում 2018 թ. տեղի ունեցած
թավշյահեղափոխությանհռչակածգաղափարախոսությու
նը,իրականացմանընթացքըևձևավորվողգործընթացնե
րը՝ուղղվածբռնությանևքրեականենթամշակույթիազդե
ցությաննվազեցմանը,սույնհետազոտությանհիմանվրա
մշակվել է ուղեցույց՝ նախատեսված քաղաքականություն
մշակողների, այն իրականացնող պետական կառույցների
ևհանրայինխմբերիհամար:

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հետազոտության իրականացման համար համադրվել են
միջգիտակարգային մոտեցումներ, և ձևավորվել է համա
լիր մեթոդաբանություն, որն արտացոլում է խնդրի պատ
մական,մշակութային,սոցիալականևհոգեբանականաս
պեկտները: Այդ մոտեցման հիման վրա առաջադրվել են
հետևյալխնդիրները.

• կատարել պատմական կարճ էքսկուրս և նշել «բանա
լի» դրվագներ քրեական բարքերի, լեզվի և վարքագծի
ձևավորմանևինստիտուցիոնալացմանընթացքիցմինչ
խորհրդային,ապա`խորհրդայինհասարակարգիպայ
մաններում.
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• նկարագրել քրեագողական բարքերի տրասնֆորմա
ցիան, հանրային հարաբերությունների դեֆորմացիան
նորանկախՀայաստանում.

• ուսումնասիրելայդ ոչֆորմալ համակարգի ինստիտու
ցիոնալ, մշակութաբանական արտահայտումները և
դրանցազդեցությունը սոցիալականխմբերիև ինստի
տուտներիվրա.

• ուսումնասիրել,թեինչպեսենքրեականհակամշակույթի
դերայինմոդելներըհանգեցնումբռնությանտարածման.

• ներկայացնել առաջարկությունների փաթեթ՝ ուղեցույց՝
ուղղվածհանրայինքաղաքականությանոլորտումքրեա
կանենթամշակույթի (մշակույթի, հակամշակույթի)ազ
դեցության նվազեցմանը և բռնության մշակույթի կան
խարգելմանը:

Ելնելով հետազոտական նպատակից և խնդիրներից՝ հե
տազոտությանընթացքումկիրառվելենտեղեկատվության
ստացմանևվերլուծությանհետևյալմեթոդները.

1. Փաստաթղթերիուսումնասիրություն

2. Գրականությանվերլուծություն

3. Փորձագիտականհարցազրույց

4. Խորինհարցազրույցներ.կիրառվելէորակականհետա
զոտություններինարատիվներիմեթոդիկան

5. Հոգեբանական զրույց. իրականացվել է նախկինազա
տազրկվածներիհետ:

Հետազոտական ևփաստագրական նյութերի հավաքման
աղբյուր են ծառայել այն փորձագետները, որոնք անձնա
կան, մասնագիտական փորձառություն, ակադեմիական
գիտելիքունենոլորտում:

Շատ կարևոր են հետազոտությանը մասնակցած բոլոր
փորձագետների անձնական նվիրումը, նրանց գիտելիքը,
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բացառիկփորձառությունը,անձնականտեղեկությունները
հաղորդելուպատրաստակամությունը,ինչիառթիվխորին
շնորհակալություննրանցիցյուրաքանչյուրին:

Պետքէնշել,որոլորտայինմասնագիտականգիտելիքըՀա
յաստանումսահմանափակէ,ևփորձագիտականշրջանա
կը մեծ չէ, ուստիփորձագետներն ընտրվել են ձնակույտի
մեթոդով:Էականգործոն էեղել միջգիտակարգայինկլաս
տերովփորձագիտականկազմիընտրությունը,ինչնապա
հովելէհնարավորինսամբողջական,բազմաշերտևհամա
պարփակտեղեկատվությանստացումը:

Իրականացվել են խորին հարցազրույցներ և հոգեբանա
կանզրույցներ,ևկիրառվելէնարատիվպատմությունների
մեթոդը դատապարտված, նախկին ազատազրկվածների
հետ:Այսմեթոդիհիմանվրակազմվել էառաջնայինաղբ
յուրի՝պրակտիկաներըկրողներիպատմություններիհիման
վրագործելակերպերիներկայացումը:

Հետազոտությանմեթոդաբանությանըհամապատասխան՝
մշակվելեներկուտիպայինհարցաշարեր.

1. Փորձագիտականհարցաշար

2. Խորինհարցազրույցիուղեցույց:

Սույն հետազոտությանն իրենցանձնականպատմություն
ներըներկայացնելուհամարնաևխորինշնորհակալություն
դրանցհեղինակներին,որոնցանվանևազգանվանառա
ջինտառերըփոխվածեն՝ելնելովնրանցանձնականկյան
քիգաղտնիությանևանձնականտվյալներիչնույնականաց
մանիրավունքիապահովումից:

Ծանոթություն․ հետազոտվող թեմայի էությունը պահանջեց
սույն գրքի գլխավոր խմբագրի՝ Գ․ ՏերԳաբրիելյանի մաս
նակցությունըսույնհետազոտությանը՝որպեսռեսպոնդենտ։
Նրահետհարցազրույցնամբողջությամբհրապարակվումէ
որպեսսույնգրքիվերջաբան։
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Գլուխ1.Քրեականենթամշակույթիձևավորմանև
զարգացմանընթացքըմինչխորհրդայինև 
խորհրդայինհամակարգում

Քրեական, հանցավոր խմբավորումները և նրանց ենթա
մշակույթը բոլոր ժամանակներին և հասարակարգերին
բնորոշ երևույթներ են:Սոցիալականկարգին հակադրվող
խմբավորումները հավաքագրում և մասսայականացնում
ենընդհանուրմշակույթինդեմգործելակերպեր,պաշտպա
նումևառաջենտանումորոշակիսահմաններիմեջգործող
ևիրենցայդհիմքովնույնացնողանձանցշահեր,որոնքայ
նուհետմշակութաբանականև գործառնականազդեցութ
յուններևտարածումենստանում5:Այնուամենայնիվ,փակ
համակարգերի առանձնահատկությունը հենց այն է, որ
դրանքմարգինալացվածխմբերենևդրանցազդեցությունն
էլ սահմանափակէընդհանուրմշակութաբանականևսո
ցիալականհամատեքստում:Բազմաթիվհետազոտություն
ներկան,որոնքհանցագործություններիևքրեականխմբա
վորումների ձևավորման պատճառներն են դիտարկում6:
Ակադեմիականգիտելիքիշրջանակումդրանքհաճախնե
րառվածենհանցագործությանևպատժիտեսությունների
մեջ:Վերջին50տարումտարբերգիտակարգերիմեջառկա
մոտեցումները ներառվել են դևիանտոլոգիա ուղղության
մեջ,որնիրավաբանների,սոցիոլոգների,կրիմինոլոգներիև
հոգեբաններիուսումնասիրություններիմիակցում էևժա
մանակակիցքրեականիրավունքիհիմնասյուննէհանրա
յինքաղաքականությանմեջ:

5. Օրինակ՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գենգերի գոյությունը,
ԼատինականԱմերիկայում«Մ13»խմբավորումը.այսշարժումներըևսձևավորվել
էին սոցիալական որոշ խմբի շահեր առաջ տանելու և պաշտպանելու համար
(Գայանե Հովակիմյան, Դաշտային ազգագրական նյութեր (ԴԱՆ), Երևան, 2019,
ՍամվելՍաղաթելյան,62տարեկան):

6. Дышев,С.(2008),Ворывзаконеиавторитеты.Москва:Эксмо.

https://www.litres.ru/sergey-dyshev/
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«	Ցա	րա	կան	իշ	խա	նութ	յան	վեր	ջին	տա	րի	նե	րին	ար	դեն	
իսկ	հստակ	ձևա	վոր	ված	այդ	են	թամ	շա	կույ	թը	կար,	
(....)	 Օ	դե	սա	յում	 հան	ցա	գործ	 կյան	քին	 նվիր	յալ	նե	րը	
շատ	էին,	և	ն	րանք	մի	հե	տաքր	քիր	 լե	զու	ու	նեին,	և		
այդ	 լեզ	վով	տա	րած	վում	էր	այդ	մշա	կույ	թը:	Խորհր-
դա	յին	տա	րի	նե	րին	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րը	մի	խնդիր	ու-
նեին՝	շատ	լուրջ.	ոչ	միայն	խրա	խու	սել,	այլ	նաև	օգ-
տա	գոր	ծել	ի	րենց	նպա	տակ	նե	րի	հա	մար»7:

Հայկականիրականությանմեջգործողքրեականբարքե
րիև չգրվածօրենքներիհիմքերըևակունքներըտանում
ենդեպիխորհրդային,ապա՝մինչայդգործողցարական
Ռուսաստանի,Պարսկաստանի,ՕսմանյանԹուրքիայիժա
մանակ ձևավորված քրեական բարքեր, որոնք տարբեր
բնակավայրերում գործող հանցավոր խմբավորումների
գործելաոճեր էին,ևնշվել ենառնվազնդեռևս19րդդա
րիցսկսած8:19րդդարիռուսաստանյանտարածքիցպահ
պանվելևփոխանցվելենառանձինգողերիպատմություն
ներիևնրանցհիշողություններիվերաբերյալգրառումներ,
ինչպես նաև ուսումնասիրություններ, որոնք վկայում են,
որ այդ ժամանակահատվածում արդեն իսկ ձևավորվում
և փակ խմբերում տարածում էին գտնում քրեական են
թամշակույթի խոսքը, լեզուն, արտահայտչամիջոցները,
տարածմանևազդեցությանձևերը:Հայկականէթնոմշա
կութային միջավայրի վերաբերյալ, բացի Րաֆֆու ստեղ
ծագործությունից, սույն հետազոտողներին այլ գործեր և
տեղեկություններ հայտնի չեն և սույն հետազոտության
համար չենհավաքվել:Ռուսաստանյանմիջավայրումաշ
խարհագրորենառանձնացվել ենայնքաղաքները, որոնք
առավել քան կարևոր էինայս մշակույթիտեսանկյունից,

7. ԳայանեՀովակիմյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,ՎարդանՀարությունյան,59տարեկան:

8. Տե՛ս,օրինակ,Րաֆֆի(1989),Խաչագողիհիշատակարանը:Հասանելիէ՝http://
armenianhouse.org/raffi/khachagogham/1.html[դիտվելէ18.07.2020]:

http://armenianhouse.org/raffi/khachagogh-am/1.html
http://armenianhouse.org/raffi/khachagogh-am/1.html
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օրինակ՝ Օդեսան9: Ռուսաստանյան քրեագողական մշա
կույթումՕդեսայիառանձնահատուկ դերըպայմանավոր
վածէրնաևնրանով,որայսքաղաքըգտնվումէրհրեաների
բնակեցմանիրավունքի շրջանի ներսում: Լինելովակտիվ
ևսովորաբարբարձրկրթությամբէթնիկփոքրամասնութ
յուն՝ հրեաները, զրկված լինելով շատ իրավունքներից,
հատկապեսայսծովափնյաքաղաքումառանձնահատուկ
ակտիվություն էինդրսևորում,ներառյալդիմադրությունը
ցարականՌուսաստանին,ևայդ էթնիկմշակութայինդի
մադրությունը,ինչպեսնշվումէնաևսույնգրքիայլմասե
րում՝Ռուսաստանիկողմիցգաղութացվածայլէթնոսների
վերաբերյալ, միավորվում էր քրեական մշակույթին, որը
նույնպեսդիմադրությանդրսևորումէր:

Օդեսայում տարբեր լեզուների ազդեցությամբ, այդ թվում՝
իդիշի, ռուսերենի, լեհերենիխառնուրդիցծնված՝ քրեագո
ղականմշակույթիժարգոն(ենթա)լեզվիևնրահամապա
տասխան ենթամշակույթի վերաբերյալ ուսումնասիրութ
յունները,անշուշտ,առանձին վերլուծության կարիք ունեն
ևհետաքրքիրենայնառումով,որմինչմերօրերորոշակի
բառապաշար, գործելակերպեր, վարքային դրսևորումներ
բխումենհենցայդժամանակահատվածիևտվյալտարա
ծաշրջանիպատմաքաղաքականիրողությունից,ներառյալ
հայաստանյան այսօրվա իրականությունում: Բազմաթիվ
բառերկան,որոնցծագումնաբանությունըտանումէհենց
այդմիջավայրիցծագմանը:Օրինակ՝շմոնը,որըքրեակա
տարողականհիմնարկներումխուզարկությանիրականաց
մանհամարօգտագործվողբառնէ,իդիշիցէծագել,նշանա
կումէ8ևգալիսէայնպրակտիկայից,որդեռևսցարական

9. «Լինելով նավահանգստային և բազմամշակութային քաղաք՝ Օդեսան, ըստ
երևույթին,հատուկնշանակությունձեռքբերեցորպեսկրիմինալությանկենտրոն՝
իրսրամտությանհետմիաձուլված:Եվայդմշակույթումիդիշլեզունշատմեծդեր
սկսեց կատարել, որովհետև գաղտնի լեզու էր պետք, և շատ հաճախ գաղտնի
լեզուն վերցվում էր իդիշի բառերից: Գործածվում էր, ասենք, «խազա»՝ «տան»
փոխարեն (хаза՝house,տուն)ևայլն»:Տե՛սգրքիվերջինհարցազրույցըԳ․Տեր
Գաբրիելյանիհետ:
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Ռուսաստանում ամեն առավոտ Օդեսայի բանտում ժամը
8ինեղելէխուզարկություն10:Այսառումովշատկարևորէ
հասկանալ,որդեռևս100տարուցառաջձևավորվածգոր
ծելակերպերըտեղափոխվելենհայկականիրականություն
ոչմիայնխոսքային,այլնաևմիամբողջգաղափարական
ումշակութաբանականազդեցությամբևանփոփոխպահ
պանվելմինչևայսօր,ինչըցույցէտալիսքրեականուքրեա
կատարողական համակարգերի չվերափոխված, չզարգա
ցող,մերհասարակությունում«ստաբիլ»դարձածբնույթը:

1920ականներին, խորհրդային կարգերի հաստատմամբ,
քրեականբարքերիևխմբավորումներիհետկապվածեր
կուհակասականգործընթացներտեղիունեցան:Առաջինը
բանդիտիզմի և բոլոր հնարավոր քրեական խմբավորում
ների դեմ պայքարն էր: Բանդիտական խմբավորումները
խորհրդայինհասարակարգիձևավորմանսկզբնականժա
մանակահատվածումորևէառնչություն չէինտեսնումայդ
հասարակարգի հետ՝ չնայած նույն հեղափոխականների
շարքերում քիչ չէին հանցավոր խմբերին առնչություն ու
նեցած անձինք: Այնուամենայնիվ, պաշտոնական քաղա
քականության մեջայս շրջանումայդ երկուխմբերի միջև
տեղիունեցանառճակատումներ:Խորհրդայինիշխանութ
յունըհաստատվելուցհետոհռչակեցհանցավորությանդեմ
պայքարը:Դակարևորէրերկրումկայունությունհաստա
տելուհամար:Հաշվիառնելովհատկապեսաղքատությու
նը,սովը,անօթևաներեխաներիմեծթիվը՝խնդիրէրդրվել
երիտասարդ սերնդին և երեխաներին հանել քրեական
խմբավորումներիազդեցությունիցևնրանցդաստիարակել
խորհրդայինքաղաքացուոգով:

Այդպետականքաղաքականությունը,որհռչակվածէր,ար
տացոլված էԽՍՀՄ ժամանակաշրջանի հայտնի գրքում և
ֆիլմում՝«Շկիդհանրապետությունը»,որըհենցցուցադրում

10. Հարությունյան, Վ. (2014), Այլախոհությունը Խորհրդային Հայաստանում:
Երևան,ՎանԱրյան։
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էիրավախախտ,քրեականենթամշակույթիհակվածտղա
ներիփոխակերպումըևխորհրդայինքաղաքացուկերպա
րիձևավորումը11:

Այդպայքարիշարժառիթընաևքաղաքականթշնամուդեմ
պայքարնէրևդրանումքրեականխմբավորումներիհնա
րավորդերը:Առանձինխմբեր,անհատներ,գաղտնիխմբա
վորումներ իրենց անհամաձայնությունն էին հայտնում
խորհրդայինկարգերինևնրանցգաղափարախոսությանը:

«Գաղափարականթշնամու»դեմպայքարըսկսվեցխորհր
դային կարգերի հաստատման հենց սկզբից («չեկա»ն12
ձևավորվեց 1917 թ.) և գնալովավելի ուավելի մեծ թափ
ստացավ՝ ամենաանողորմ ձևերով շարունակվելով մինչև
Ստալինիմահը(1953թ.):Ինչուէկարևորպատմականայս
երևույթի դիտարկումը սույն ուսումնասիրության շրջանա
կում.պատմականաղբյուրներըվկայումեն,որխորհրդա
յին համակարգի ռեպրեսիաների հետևանքով շուրջ 1015

11. Белых,Г.иПантелеев,Л.(2017),РеспубликаШКИД.Москва,Энаскнига.

12. Հակահեղափոխության, սաբոտաժի և սպեկուլյացիայի դեմ պայքարելու
արտակարգ հանձնաժողովը (ռուս.՝ Всероссийская чрезвычайная комиссия по
борьбесконтрреволюциейисаботажемприСоветенародныхкомиссаровРСФСР
(ВЧКприСНКРСФСР))կազմակերպվելէ1917թ.դեկտեմբերի7ինևգոյություն
էունեցելմինչև1922թ.:Հանձնաժողովըղեկավարումէրռուսհեղափոխական,
սովետական քաղաքական գործիչ ՖելիքսՁերժինսկին (1877  1926): «Չեկա»ն
պայքարում էր հակահեղափոխականության դեմ, սակայն իր գոյության ընթաց
քումմեծդերունեցավ«Կարմիրահաբեկչության»(որիգաղափարնառաջէքաշ
ելնույնՖելիքսՁերժինսկին)իրականացմանգործում,որըահաբեկմանմիջոցէր
հակահեղափոխականների, «դասակարգային թշնամիների» ևայլ սոցիալական
խմբերիդեմ՝վերջիններիսբանտարկման,գնդակահարմանևաքսորիմիջոցների
կիրառմամբ։ «Կարմիր ահաբեկչության» հետևանքով զոհերի թիվը, տարբեր
հետազոտողներիգնահատմամբ,տատանվումէ50հազարից140հազարիմիջև։
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մլնմարդտարհանվեց,ազատազրկվեցևաքսորվեց13:Մաս
սայականբռնությունները,ազատազրկումները,ճամբարնե
րիԳուլագհամակարգըհանգեցրիննրան,որպետությունն
անկարող էր կառավարել մարդկանցայդ քանակությունը՝
առանց դիմելու նրանց ներսում գտնվող «օգնականների»:
Քանիորգլխավորթշնամինհամարվումէին«քաղաքական
ները», «օգնականները» նախևառաջ հավաքագրվում էին
«քրեականներից»:Դրանգումարած՝քրեականենթամշակույ
թը,ստանալովառավելություններճամբարում,շատհարցե
րումիրվրաէրվերցնումվերահսկողությունը:Այստեղպետք
էհաշվիառնել,որճամբարիքաղտնտեսությունըհիմնված
էրնախևառաջստրկականաշխատանքնօգտագործելու
վրա՝կոռուպցիոննպատակներով (այսինքն՝ ճամբարիղե
կավարության բարգավաճման, իսկ զեկերի14՝ գոյատևման
ցանկացած գնով): Որպեսզի այդ կառուցվածքային «պայ
մանագիրը»քրեականենթամշակույթիևպետականհամա
կարգիմիջևգործի,քրեականենթամշակույթըշատառավե
լություններստացավ:

«	Մեծ	 քա	նա	կութ	յամբ	 մաս	սա	նե	րի	 տե	ղա	վո	րե	լու	 և	

13. Ըստայլաղբյուրների՝ԽՍՀՄընթացքում,հատկապես19171960թթ.ընկած
ժամանակահատվածում,ռեպրեսիաներիցտուժածներիթիվըշատավելիմեծէ:
Սոլժենիցինըմիայնմահացածներիթիվընշումէմոտ60միլիոն՝գուցեևընդգրկել
ովնաևԵրկրորդհամաշխարհայինպատերազմիզոհերին,որոնք,նույնպեսըստ
այլընտրանքայինաղբյուրների,շատավելիէին,քանընդունված20միլիոնը:Ըստ
այդ մոտեցման համարվում է, որպատերազմումայդքան զոհեր չէին լինի, եթե
չգործերստալինյանբռնապետությունըևտոտալիտարռեպրեսիվհամակարգը:
Այդ մոտեցման տեսակետից զոհ են համարվում ոչ միայն ռազմի դաշտում
մահացածները կամ նացիստների կողմից ոչնչացված խաղաղ բնակիչները,
այլև բոլորը, որոնք մահացան ոչ բնական մահով՝ պատերազմի պատճառով:
Դեմոգրաֆիական հետազոտությունները և բնակչության աճի դինամիկան
(ցարականժամանակների հետհամեմատած) ցույց ենտալիս, որ, իրոք, միայն
5060 միլիոն մարդկանց հավելյալ մահվամբ է հնարավոր բացատրել ԽՍՀՄ
բնակչությանաճիիրականդինամիկան,այսինքն՝թերաճը:

14. «Զեկ»ըռուսերենЗК(заключенныйканалоармеец)հապավումիցէ։Զեկերը
Գուլագներիդատապարտվածներնէին,որոնց1931թ.օգտագործումէինԲելամոր
բալթիականջրանցքիշինարարությանժամանակ։Ընդհանուրառմամբ«զեկ»են
անվանումբանտարկյալներին։«Զեկ»բառըլայնտարածումստացավգրողների,
բանաստեղծների և անարդարացիորեն դատապարտված այլ անհատների
շնորհիվ,որոնքսկսեցինգրելԳուլագներիմասին։
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պա	հե	լու	հարց	է	ե	ղել:	Ս	տեղծ	վել	են	ա	ռա	ջին	Գու	լագ-
նե	րը,	քա	նի	որ	այդ	մարդ	կանց	պա	հե	լու	հա	մար	ո՛չ	
այդ	քան	մարդ	ու	նեին,	ո՛չ	այդ	քան	ի	րա	վա	պահ:	Ներ-
սում,	դե,	գի	տեք,	ե	թե	կան	շատ	կու	տա	կում	ներ,	կա-
րող	է	լի	նել	քաոս:	Այդ	ի	րա	վի	ճա	կում	տե	ղի	ու	նե	ցան	
ո	րո	շա	կի	կար	գա	վո	րում	ներ»15:

«Պաշտոնապես» քրեական ենթամշակույթը սկզբնական
շրջանում ուներ «չգրված» դեկլարացիա կամ հիմնական
կանոններ՝ գողական աշխարհի կանոնագիրք: Դրա որոշ
դրույթները/սկզբունքներնէին.

1. Պետքչէհամագործակցելիրավապահհամակարգիհետ.

2. Դուքիրավունքչունեքսովետականկարգերումորևէաշ
խատանք կատարել, որովհետև սովետական կարգերը
ստրկատիրականկարգերեն,իսկդուքստրուկչեք.

3. Ոչմեկըիրավունքչունիգողանալ(քրեական,ո՛չքաղա
քական)բանտարկյալից,«դրսում»խրախուսվումէպե
տությունիցգողանալը,սակայններսում՝արգելվում։

«Ըստ	 ո	րոշ	 աղբ	յու	րնե	րի՝	 հե	ղի	նա	կութ	յուն	նե	րին	
խառն	վե	ցին	տար	բեր	 ին	տե	լեկ	տով	 մար	դիկ,	 ո	րոնք	
դեմ	էին	սո	վե	տա	կան	կար	գե	րին,	և		այդ	խառ	նուր	դը	
բե	րեց	չգրված	դեկ	լա	րա	ցիա	յի»16։	

Այսպիսով,այս (սկզբնական)փուլումքրեականենթամշա
կույթնինստիտուցիոնալացվումէրորպեսգոյատևմանհա
մակարգև,ինչորառումով,դիմադրությունբռնիաքսորին
և բռնիազատազրկումներին: Սակայն հաջորդփուլերում,
վերընշվածպատճառներով,քանիորքրեականխմբիևիշ
խանության շահերի համընկման նշանակալի գոտի կար,
տեղի ունեցավայդ «կառուցվածքային համագործակցութ
յանպայմանագրի»ձևավորումը:

15. ԳայանեՀովակիմյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,ԳևորգՍիմոնյան,45տարեկան։

16. Նույնտեղում։
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Հենցայս հակասությունը լավագույն նկարագիրն է քրեա
կանաշխարհի. ըստ սեփական «օրենքի»՝այնպիտի հա
կադրվիիշխանությանը:Սակայնիրականում,քանիորիշ
խանությանըբացարձակապեսհակադրվելըա)անհնարին
է, բ) շահավետ չէ, քրեական ենթամշակույթը մերձենում է
ցանկացածբռնատիրական,անարդար,շահագործողական
իշխանությանը,ևնրանցհարաբերություններըդառնումեն
բնութագրելիորպես«ամալգամա»՝զոդախառնույթ:

Ինչպեսասացինք,քրեականենթամշակույթընորձևստա
ցավԳուլագիներսում:Վերջինսպետականկառույցէր՝կա
լանավայրերի և ճամբարների գլխավոր վարչություն, որը,
սակայն, հետագայում դարձավանվանումամբողջ համա
կարգիհամար,ներառյալբանտերնուճամբարներնիրենց
բնակչությամբ,ևձևակերպվեցորպեսխորհրդայինկարգե
րըբնութագրողսոցիալականերևույթ՝արտացոլելովտոտալ
հաստատությունների բնույթը: Այն ճամբարների ներքին
կյանքիևնրանցումգտնվողմարդկանցմիջևհարաբերութ
յուններիմիկազմակերպումէր,որիհիմքումերկուգործա
ռույթ էր ընկած՝ գոյատևման և պետական իշխանության
հետ հարաբերության, դրա հանդեպ ինքնակազմակերպ
ման: Երկրորդ գործառույթը շատ կարևոր է հասկանալ,
քանիոր,դառնալովինքնուրույնգործող,կազմակերպված
կառուցվածք, այն արդյունավետ էր դառնում իրավապահ
համակարգի համար, որը բավարար ռեսուրսներ չուներ
հսկողություն իրականացնելու դատապարտված միլիոնա
վորմարդկանց,այդթվում՝տարբերմշակույթներով,լեզվով
ևսովորույթներովխմբերինկատմամբ:Եվաստիճանաբար
անցում կատարվեց պայքարից դեպի համագործակցութ
յան.տարբերաղբյուրներևփորձագիտականվկայություն
ներ նշում են, որ հստակ է եղել իրավապահ մարմինների՝
Գուլագներըկառավարողխմբի,ևքրեականխմբավորում
ներիառաջնորդներիմիջևկապը:Դամիկողմիցապահո
վում էր այդ հաստատությունների կայունությունը, մյուս
կողմից՝ հնարավորություն տալիս ձևավորել սովետական
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տնտեսությունը չվարձատրվող աշխատուժի հաշվին, որը
փաստորեն«այդհամակարգիատաղձնէր»:ԱմբողջԽորհր
դային Միության արտադրության հիմքերը դրվեցին հենց
գուլագայինհարկադիրհամակարգում,ևաշխատանքը,որ
պեսհարկադիրմիջոց,դարձավատելիևստրկատիրական:

Շատկարևորէհասկանալայսկապը:Աշխատանքիևհա
մընդհանուր (ինչպես նաև մասնավոր) սեփականության
նկատմամբ արհամարհական վերաբերմունքը, հանրային
սեփականությունից գողանալը, պետական աշխատանքը
արդյունավետչկատարելըգողականենթամշակույթիանկ
յունաքարայինգաղափարախոսություննէին:Իսկմիլիոնա
վորբռնադատվածների,հատկապեսքաղաքականզեկերի՝
այդաշխատանքիկատարումնուԳուլագներումվերահսկո
ղությանապահովումնիրագործվումէրհենցքրեականեն
թամշակույթիևնրալիդերներիօգնությամբ:

«Ա	տաղ	ձը	 գո	յութ	յուն	 ու	ներ	 ստրկա	տի	րա	կան	 ու-
ժի	վրա	հեն	ված,	իսկ	ստրուկ	նե	րը	Գուլագի	բա	զում,	
մի	լիո	նա	վոր	զո	հերն	էին,	ո	րոնք	այն	տեղ	ձրի	աշ	խա-
տանք	 էին	 կա	տա	րում,	 վատ	 ո	րա	կի։	 Եվ	 այն	պի	սի	
հաս	կա	ցութ	յուն	ներ,	ինչ	պես	«խալ	տու	րա»,	«գռդոն»,	
«տուֆ	տա»,	 ո	րոնք	 նույն	 հաս	կա	ցութ	յուն	ներն	 են,	
Սո	վե	տա	կան	Միութ	յան,	այս	պես	ա	սած,	 հիմ	նա	քա-
րա	յին,	գլխա	վոր	հաս	կա	ցութ	յուն	նե	րից	էին։	Եվ	երբ	
ես	 հաս	կա	ցա,	 թե	 Սո	վե	տա	կան	 Միութ	յան	 քաղտն-
տե	սութ	յու	նը	ի	րա	կա	նում	ին	չի	վրա	է	հիմն	ված,	բնա-
կա	նա	բար,	ես	շատ	բա	ներ	սկսե	ցի	հաս	կա	նալ	նաև	
մշա	կու	թա	յին	 և		 են	թամ	շա	կու	թա	յին	այդ	 վար	քա	յին	
եր	ևույթ	նե	րի	վե	րա	բեր	յալ։	Մար	դը	ոչն	չութ	յուն	է,	զրո	
է,	նա	ո՛չ	ի	րա	վունք	ու	նի	սե	փա	կա	նութ	յան,	նա	չու	նի	
ո	չինչ...	նրա	նը	չէ՛	սե	փա	կա	նութ	յու	նը.	կա՛մ	ու	ժե	ղինն	
է,	կա՛մ	հան	րա	յին	է»17։

17. Գայանե Հովակիմյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, Գևորգ ՏերԳաբրիելյան, 56
տարեկան։
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Այս համագործակցությունը աստիճանաբար ձեռք բերեց
նաևմեկայլ՝ԽորհրդայինՄիությանհամարշատկարևոր
գործառութային հատկանիշ: Կարևոր է հասկանալ, թե, ի
վերջո, ինչ գաղափարականընդհանրություն կար, որ բա
ցիգործառութայինարդյունավետությունից՝ապահովումէր
նաևխորհրդայինհամակարգիվերարտադրությունը:

Դատեղիէրունենումհենցայն«զոդախառնույթի»շնորհիվ,
որըձևավորվելէրքրեականմշակույթիևպետությանմիջև:
Այդ«զոդախառնույթի»երկուբաղադրիչներըշատլավձևա
կերպվելենմերզրուցակիցներիկողմից:

Նախ՝համակարգիբացասմանսկզբունքը.ովդեմէխորհր
դայինին,արդենիսկկողմնակիցէնրանհակասողհամա
կարգինևայլընտրանքայինճշմարտությանը:

«	Սո	վե	տի	ժա	մա	նակ	քա	նի	որ	պե	տութ	յան	մեջ	ֆար-
սը	 շատ	 էր,	 և		 ի	րա	կա	նում	 ին	քը	 շատ	 հար	ցեր	 չէր	
լու	ծում,	 ին	քը՝	 գո	ղե	րի	ինս	տի	տու	տը,	ալ	տեր	նա	տիվ	
ի	րա	կա	նութ	յուն	 էր,	 որ	ա	սում	 էր՝	 ճիշ	տը	 ես	 եմ։	 Այ-
սինքն՝	ին	քը	ու	ներ	իր	ուս	տա	վը,	քա	նի	որ	պե	տութ	յան	
ուս	տա	վը	կեղծ	էր,	և	մար	դիկ	գի	տեին,	որ	պե	տութ-
յու	նից	գո	ղա	նում	էին,	ա	պա	այդ	«ալ	տեր-մշա	կույ	թը»	
կար	ծես	ճիշտ	էր	դառ	նում»18։

Մյուս բաղադրիչն ընդհանուր գաղափարական հենքն էր,
որը նոր հարթակ էր համատեղպայքարի համար՝ ընդդեմ
ցանկացած «շեղվող» կարծիքի, մոտեցման և ընդհանուր
առմամբ՝այլախոհությանցանկացածդրսևորման:

«Պ	րո	լե	տա	րիա	տի	և		ին	տե	լի	գեն	ցիա	յի	միջև	ան	դունդ	
կա,	դա	կրթութ	յան	ան	դունդն	է։	Մ	տա	վո	րա	կա	նութ	յան	
ու	բու	րժո	ւա	զիա	յի	(մի	ջին	խավ)	միջև	ան	դունդ	կա.	դա	
ու	նեց	ված	քի	ան	դունդն	է։	Զուտ	ծագ	ման	ի	մաս	տով	այդ	
եր	կու	խա	վե	րը	շատ	մոտ	են	ե	ղել,	և	«Պ	րո	լե	տար	ներ	
բո	լոր	երկր	նե	րի,	միա	ցե՛ք»	կար	գա	խո	սը	ցույց	է	տա	լիս	

18. ԳայանեՀովակիմյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,ԼուսինեԽառատյան,40տարեկան։
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այն,	որ	սո	վե	տա	կան	իշ	խա	նութ	յան	հա	մար	մյուս	խա-
վե	րը	գի	տակց	վում	էին	որ	պես	խորթ։	Ն	կա	րագր	վա	ծից	
ել	նե	լով՝	ի	րենց	բնա	կա	նո	րեն	ա	մե	նա	մո	տիկ	խա	վը	գո-
ղա	կան	աշ	խարհն	 էր	 ու	 քրեա	կան	 հան	ցա	գործ	ներն	
էին,	 ո	րոնց	 ուղ	ղա	հա	յաց	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րը	 շատ	
մո	տիկ	էին	բոլշ	ևիկ	յան	պե	տութ	յան	մեջ	ձևա	վոր	ված	
ուղ	ղա	հա	յաց	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րին,	 որ	տեղ	 մի	 կու-
սակ	ցութ	յուն	էր	ո	րո	շում	ա	մեն	ինչ,	և		ա	ռաջ	նոր	դը	իր	
են	թա	կա	նե	րի	շղթա	յով	նույն	տրա	մա	բա	նութ	յամբ	էին	
աշ	խա	տում»19։	

Այսգաղափարականընդհանրությանևմիասնությանպա
րագայում անցում կատարվեց գողական ենթամշակույթի
կանոնակարգված, ուղղորդված գործունեության, և քրեա
կան ենթամշակույթը ամրապնդվեց ու ինստիտուցիոնա
լացվեց և՛ որպես մշակութային, և՛ որպես գործառնական
համակարգ:Իհարկե,խորհրդայինհամակարգըպաշտոնա
պեսպայքարումէրայդերևույթիդեմ,մյուսկողմից՝այդեր
կուհամակարգերը,կարծես,մեկըմյուսինպատնեշէին,քա
նիորկիրառումէինազդեցությաննույնձևերը:Այսպիսով,
գաղափարականթշնամունոչնչացնելուևխորհրդայինքա
ղաքացու կերտման երազանքինև նպատակին զուգահեռ
(դրանովփորձ էրարվումկրթելևդաստիարակելխորհր
դայինքաղաքացուն,որ,իբր,նրանքապրումենճիշտևար
դարհասարակությունում)ձևավորվողֆարսայինհարաբե
րություններըբյուրեղանումէին:Երկուսիէլ՝և՛պետության,
և՛քրեականմշակույթիբռնիբնույթըմիմյանցլրացնումէին
ևուժգնացնում:

Քրեականմշակույթիմեջայլազգային,էթնիկմշակույթների
դերը (բացի նախնական՝ հրեականօդեսայական հիմքից)
նույնպես շատ կարևոր է հասկանալ: Սրանց ընդգրկումն
այդմշակույթիմեջնույնպեսհաճախպայմանավորվածէր

19. Գայանե Հովակիմյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, Վահրամ Մարտիրոսյան, 61
տարեկան։
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արհամարհանքովևդիմադրությամբ՝խորհրդայինկարգե
րիհանդեպ,ինչպեսնաևգոյատևմանցանկությամբ:

«	Պետք	 է	 հաս	կա	նալ,	 որ	 Գու	լա	գի	 մշա	կույ	թը	և	 գո-
ղա	կա	նութ	յան	 մշա	կույ	թը	 կազ	մա	վոր	վել	 է	 ար	ևել-
յան	 այդ	 հոս	քի	 մեծ	 ազ	դե	ցութ	յամբ,	 այդ	 կով	կաս-
յան՝	հյու	սի	սա	յին	նախ	ևա	ռաջ,	բայց	կով	կաս	յան,	ոչ	
միայն,	նաև	հա	րա	վա	յին,	նաև	հա	յե	րի,	վրա	ցի	նե	րի	
և	 մի	ջի	նա	սիա	կան	 ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	 բար	քա	յին	 հոս-
քից,	նրանց	ա	վան	դույթ	նե	րի	ազ	դե	ցութ	յամբ:	Եվ	դա,	
օ	րի	նակ,	 կա	րող	 է	 շատ	հե	տաքր	քիր	հե	տա	զո	տութ-
յուն	 լի	նել,	 ո	րով	հետև	 ռու	սե	րե	նում,	 ե	թե	 ռու	սա	կան	
հա	մա	ցան	ցը	 նա	յենք,	 ա	պա	 և՛	 ի	դի	շի	 ու	 գո	ղա	կան	
լեզ	վի	փոխ	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րը,	և՛	Օ	դե	սա	յի	 դե	րը	
ռու	սա	կան	կրի	մի	նալ	մշա	կույ	թի	մեջ	բա	վա	կան	հե-
տա	զոտ	ված	է:	Կան	հսկա	յա	կան	բա	ռա	րան	ներ	բո	լոր	
կրի	մի	նալ	տեր	մին	նե	րի,	 նաև	 հայ	հո	յանք	նե	րի	խոր-
քա	յին	 հե	տա	զո	տութ	յուն	ներ	 կան՝	 սե	րե	լով	 դրանք,	
այս	պես	ա	սած,	աստ	ծո	և		աստ	ծո	շուրջ	գտնվող	այդ	
ար	ժեք	նե	րի	 նկատ	մամբ	 վե	րա	բեր	մուն	քից:	 Բայց,	
ա	սենք,	 կով	կաս	յան	կամ,	 օ	րի	նակ,	թա	թար	 լի	նի	թե	
ուդ	մուրտ,	 կամ	 մի	ջի	նա	սիա	կան,	 ա	սենք՝	 ուզ	բեկ	 և		
այլն,	այդ	 ցե	ղախմ	բե	րի	և		ազ	գե	րի	ա	վան	դույթ	նե	րի	
և	մ	շա	կույ	թի	ազ	դե	ցութ	յու	նը	գուլագային	մշա	կույ	թի	
և		ընդ	հան	րա	պես	Խորհր	դա	յին	Միութ	յան	մշա	կույ	թի	
ձևա	վոր	ման	վրա	շատ	քիչ	է	հե	տա	զոտ	ված»20։

Եթեհամեմատենքմինչխորհրդայինևարդենիսկխորհր
դային ժամանակահատվածում քրեական ենթամշակույթի
ազդեցությանևզարգացմանընթացքը,ինչպեսնաևվերլու
ծենք էթնիկևաշխարհագրականառանձնահատկություն
ները,պետք է նշել, որայնաստիճանաբարընդլայնվեցև
դարձավպետությանմեջառանձին«պետության»հավակ

20. Գայանե Հովակիմյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, Գևորգ ՏերԳաբրիելյան, 56
տարեկան։
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նողհամակարգ:Եվ շատկարևոր է, որայնարդենԽՍՀՄ
տարբեր ժողովուրդների ադապտացիայի, հակազդեցութ
յան, բարքերի փոխակերպված արտացոլումն էր՝ ամբող
ջացվածԳուլագում:

«	Տա	րան	ջա	տու	մը	մտավ	երկ	րորդ	հա	մաշ	խար	հա	յին	
պա	տե	րազ	մից	հե	տո։	Երկ	րորդ	պա	տե	րազ	մի	ժա	մա-
նակ	հե	տաքր	քիր	զար	գա	ցում	ներ	են	տե	ղի	ու	նե	նում։	
Օ	րի	նակ,	 բո	լոր	 նրանց,	 ով	քեր	 ե	ղել	 էին	 գե	րի	 45-46	
թթ.,	 սկսում	 էին	 դա	տա	պար	տել։	 Այ	նու	հետև՝	 «վլա-
սո	վա	կան	նե	րը»,	 ո	րոնք	 պա	տե	րազ	մի	 տա	րի	նե	րին	
վե	րա	դար	ձել	էին	Գեր	մա	նիա	յի	կող	մը։	Եվ	այդ	մար-
դիկ	 գնա	ցին	 կա	լա	նա	վայ	րեր	 ի	րենց	 հիե	րար	խիա-
յով։	Եվ	նրանց	թի	վը	100	չէր,	այլ	հա	զա	րա	վոր։	Քա-
ռա	սու	նութ	 թվա	կա	նին	 Խորհր	դա	յին	 Միութ	յու	նում	
օ	րենք	ըն	դուն	վեց,	որ	հա	տուկ	պե	տա	կան	վտան	գա-
վոր	 հան	ցա	գործ	նե	րին	 ա	ռանձ	նաց	նեն։	 Եվ	 նրանց	
ա	ռանձ	նաց	նե	լու	 հա	մար	 Գու	լա	գի	 կազ	մում	 ստեղ-
ծում	են	ա	ռան	ձին	ճամ	բար	ներ։	Այս	պի	սով,	ձևա	վոր-
վե	ցին	այն	ճամ	բար	նե	րը,	որ	տեղ	նստե	ցին	քա	ղա	քա-
կան	նե	րը21»։22

Խորհրդային իշխանության հետ քրեական մշակույթի հա
մագործակցության ձևերը փոխակերպվեցին և հստակեց
վեցին հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատե
րազմիցհետո՝ չնայածայնպաշտոնականդիսկուրսին,որ
ԽորհրդայինՄիությունըպայքարումէրգողերիդեմ:

Այնուամենայնիվ,մինչնշվածժամանակահատվածը,քրեա
կանենթամշակույթի՝Գուլագիցդուրսհանրայինկյանքում
ազդեցությունըդեռշատչէրնկատվում,այնդեռչէրզգաց
վումորպեսամենօրյակյանքիփաստԳուլագիհամակար

21. Որոշհետազոտողներայսօրենքըկապումենհամակարգի«հումանիզացիայի»
ևգուլագայինբռնության«դեմպայքարի»հետ.քաղաքականներինառանձնացնելը
քրեականներիոտնձգություններիցնրանցխնայելուգործառույթէլուներ:

22. ԳայանեՀովակիմյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,ՎարդանՀարությունյան,59տա
րեկան։
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գիցդուրս,քանիորայդազդեցությաններթափանցումըոչ
կալանայինկյանքտեղիէրունենումաստիճանաբար:Պետք
է դիտարկել, թե ինչպե՛ս և ե՛րբ սկսվեցայդ համակարգի
տարրերի,պրակտիկաների,այդթվում՝բռնի՝բռնությամբ,
ուժի ազդեցությամբ հարաբերություններ կանոնակարգե
լուհարաբերություններիներթափանցումըԳուլագիցդուրս
հանրայինկյանք,ևինչպե՛սդրանքհանրայնացվեցին՝կա
լելովԽՍՀՄամբողջտարածքը:

1950ականների վերջիցարդեն, չնայածԳուլագի ստալին
յան տարբերակ աստիճանական վերացմանը, գողական
ենթամշակույթըներթափանցեցնաևհասարակությանլայն
շերտեր, դարձավ սոցիալական հարաբերությունների մի
տեսակ՝ բնորոշ հասարակությանտարբերխմբերին: Դրա
հիմնապատճառն այն էր, որ միլիոնավոր մարդիկ, որոնք
տարիներ շարունակ աքսորավայրերում ադապտացվել և
ներառվելէինգողականմշակույթիմեջ,դուրսեկանևհան
րային տարբեր սոցիալական խմբերի մեջ ազդեցության
գոտիներձևավորեցին:Նույնիսկնրանք,ովքերայդենթա
մշակույթի մեջ եղել էին ամենացածր դիրքերում և ամեն
ևինայդարժեքներիկրողը չէին, վերադարձիցհետոկա՛մ
ինքնահաստատվելուհամարկրկնումէինԳուլագումսովո
րածբարքերնառօրյակյանքում,կա՛մպարզապեսդրանք
յուրացրել էին մինչև ուղնուծուծը (կամ էլ «շրջապատն էր
խաղումարքա»),բախվելովշրջապատիռոմանտիկացված
պատկերացմանըգողականմշակույթին,ընտրումէինայդ
վարվելակերպը՝արտահայտելովդաայսկամայնխորութ
յամբ: Շատերն իրենց փորձը կամ կենսագրությունը փո
խակերպելով՝հերոսացվեցինիրենցհամայնքներում:Շատ
«գողեր» միֆականացվում էին՝ դրանով իսկ միֆականաց
նելովուփառաբանելովայդմշակույթը:Կարնաևայնհան
գամանքը, որ քաղաքական բանտարկյալների (բոլորտա
րատեսակների,ներառյալ՝ազգայինմարտիկների,նախկին
գերիներիևայլն)դիմադրությանևհերոսացմանպրոցեսը,
նրանց մասին թաքուն բանավոր տեղեկությունների լայն
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տարածումըբերումէիննրան,որհերոսացվումէինբոլորը,
ովքերԳուլագումէինեղել:Մյուսկողմից,քրեականխմբա
վորումներիտիրապետությաններքոգտնվողռեսուրսըչէր
կարող միանգամից թուլանալ: Հակառակը՝ այդ ռեսուրսը
սկսեց կիրառվել նաև լայն հասարակական հարաբերութ
յուններումամենատարբերբարիքներըձեռքբերելուհամար
այնճանապարհներով,որոնքարդենիսկարդյունավետէին
դարձել գողական ենթամշակույթի շրջանակում: Անգլերեն
հրատարակվածիրաշխատությանմեջԳ.ՏերԳաբրիելյա
նը23նշումէ,որ«խաղաղ»կյանքիկողմիցգողական«կար
գի»«ընդունումը»ցույցէրտալիսնաևպետությանթուլութ
յունը՝ հարցերը կարգավորել պաշտոնական ուղիներով և
միջոցներով,ինչպեսնաևդրանօգնումէրՍտալինիմահից
հետո կոռուպցիայի է՛լ ավելի հեշտ տարածումը՝ այսպես
կոչված«ցեխավիկների»շարժմանարմատավորմանմիջո
ցով,քանիորոչպաշտոնականմասնավորբիզնեսհարաբե
րություններըհսկայականքանակովհարցերէինստեղծում,
որոնքհնարավորչէրլուծելպաշտոնականմակարդակում:

Ազդեցությանամենաակնառուձևերիցէ,օրինակ,հենց«հե
ղինակություն»հասկացությանիմաստայինփոփոխությու
նը,երբայդբառըսկսեցօգտագործվելհիմնականումքրեա
կանաշխարհիներկայացուցիչներիննշելուհամար,այլոչ
թե, ինչպես ավանդաբար ընդունված էր, հանրային հար
գանքվայելողնշանավորանձանց:

80ականներին քրեական խմբավորումները նոր լծակներ
ու գործառույթներ ստանձնեցին: Մեծ ազդեցություն ունե
ցավԽորհրդայինՄիությանվերջին շրջանումպերեստրոյ
կայի, կոոպերատիվների ձևավորումը. խմբավորումներն
ավելի նմանվեցին մաֆիայի,փոխվեցին դասական գողա
կան օրենքները, քանի որ առաջ եկավ արդեն ոչ թաքուն
բիզնեսը: Հենց քրեական ենթամշակույթի ներսում տեղի

23. TerGabrielyan, G. (2020). Armenia 3.0. Understanding 20th Century Armenia,
Yerevan,EPF.Availableat:https://epfarmenia.am/document/Armenia30Understand
ing20thCenturyArmenia[Accessed18.07.2020].

https://epfarmenia.am/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-Armenia
https://epfarmenia.am/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-Armenia
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ունեցան փոփոխություններ, որոշակիորեն փոխվեց գողի
կերպարը,խոսքը, լեզուն, դաջվածքներինշանակությունը:
ԽորհրդայինՄիությանփլուզումըտեղիունեցավ,կարելիէ
ասել,համեմատաբար«արագ»:Սակայնհասկանալիէ,որ
այդփլուզմանսերմերըգոյությունունեինայդպետության
ստեղծմանհենցսկզբից,քանիորայնհենցսկզբիցանսքող
բռնությանվրաէրհիմնվել:Եվփլուզմանայդտենդենցները
գնալովավելիուավելիէինուժգնանում,ևհենցպետության
անկարողությունը՝ հարցեր լուծել, որի պատճառով քրեա
կանվարքուբարքնուօրենքներըդառնումէինհարցլուծե
լուլավագույնտարբերակ,ցուցիչէր,որպետությունըգնա
լովավելիէթուլանում:Պարզէ,որԽՍՀՄփլուզումիցհետո,
երբ նրափոխարենառաջացան մի շարքպետություններ՝
նույնպեսթույլ,քանիոր՝նորածին,քրեականմշակույթըչէր
անհետանալու:Այնձևափոխվեցուսկսեցնորդրսևորումև
ինքնությունստանալնորիրականությանմեջ՝որպեսնյու
թական բարիքների, իշխանության հասնելու այլընտրան
քային ճանապարհ, որոշ քաղաքական համակարգերում
դառնալովգրեթեգլխավորևմայրուղային:

Գլուխ2.Հայաստանյանհամատեքստ. 
քրեականենթամշակույթիհանրայնացումը 
հայաստանյանիրականությանմեջսովետական 
ժամանակաշրջանում

Հայաստանումքրեականենթամշակույթըառավելքանզո
րեղդարձավ,ինչպեսԽորհրդայինՄիությանտարիներին,
այնպեսէլդրանիցհետո,երբհաճախմարդիկարդարադա
տությունըփնտրումէինոչթեդատարաններում,այլհենց
քրեականհեղինակություններիշրջանումևնրանցմիջոցով:

Հայ մշակույթի և սոցիալական կյանքի մեջ գողականութ
յունը պատմականորեն առկա և դոմինանտ չի եղել, այն
եղելէհանրայնորենպարսավելիերևույթ,ևառանձինան
հատները,որոնքհամայնքայինկյանքինորևէկերպվնաս
էին հասցնում, որոնքխաթարում էին համայնքային նվիր
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յալ կապերը, ի սկզբանե համայնքի վտարանդի էին դառ
նում: 19րդ դարի ընթացքում գողերըամենաանընդունելի
կերպարներնէին,ևհամայնքներիցվտարումէիննրանց,և
այդպիսիառանձինմարդիկհաճախտեղափոխվումէինմի
բնակավայրից մեկայլ բնակավայր: Սակայն նույնիսկայս
դեպքում նրանց նկատմամբխարանը բավականին ուժեղ
էր:Նրանքայլևսչէինկարողանումորևէբնակելիհամայն
քումմնալ,քանիորյուրաքանչյուրհամայնքտեղեկություն
էրստանումհինհամայնքներից,և,փաստորեն,այսմար
դիկզրկվածէինսոցիալականկյանքիիրավունքից:Այսինքն՝
գողլինելըոչթեհեղինակություն,այլամոթէրուանպատ
վություն,ևնմանմարդիկ,իվերջո,որևէհամայնքումտեղ
չգտնելով, գնում էին ոչ բնակելի վայրեր, լեռներ ու ձորեր,
ու,կարծեսթե,դրանովհամայնքներըինքնամաքրվումէին:
Եթեդիտարկենքգրականությանմեջ,ապա«Խաչագողիհի
շատակարանը»24հենցարտացոլումէայնհամայնքայինվե
րաբերմունքը,որկարհամայնքիցգողացողներիհանդեպ:

Հայկական իրականության մեջ սոցիալական ամենակա
րևորմիավորըթաղնէր:Այսօրայնկարողենքնույնացնել
համայնքներիհետ,որոնքորպեսվարչականշրջաններեն
հանդեսգալիս,այնուամենայնիվ,թաղըհամայնքիանդամ
ների շատավելի ուժեղ համագործակցության միավոր էր,
քան այսօրվա համայնքը, և թաղի կարգուկանոնի խնդի
րըհամայնքիկյանքիամենակարևորխնդիրներիցէր:Թա
ղի հեղինակությունը և կարգավորումը ուժեղ, տարիքով,
տնտեսապես մեծ մասամբապահով, հարգանքիարժանի
տղամարդկանցձեռքումէր,որոնք,կարծես,տեղականինք
նակառավարում էին ապահովում, մյուս կողմից՝ նաև սո
ցիալմշակութայինևդաստիարակչականգործառույթ էին
իրականացնում, հատկապեստղա երեխաների դաստիա
րակության,փոխադարձհարգանքի,ընտանեկանևավան
դականարժեքների համատեքստում։ Կանանց դերը հան

24. Րաֆֆի (1989), Խաչագողի հիշատակարանը: Հասանելի է՝ http://armenian
house.org/raffi/khachagogham/1.html[դիտվելէ29.04.2020]:

http://armenianhouse.org/raffi/khachagogh-am/1.html
http://armenianhouse.org/raffi/khachagogh-am/1.html
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րայինկյանքումշատավելիաննկատէր,թեև,հասկանալի
է,ոչպակասնշանակալի25:

19րդդարիերկրորդկեսիցմիշարքհանգամանքներազդե
ցինհայերիհամայնքներիավանդականկյանքիխարխլման
վրա: Նախ, ազգայնական գաղափարների հետ մեկտեղ,
համայնքներ էին ներթափանցում նաև սոցիալիստական
գաղափարներըևմարքսիզմը:Իսկմարքսիզմըիրգոյութ
յան հենց սկզբից, շահագործման վերաբերյալ իր ուսմուն
քի պատճառով, իմաստային խառնաշփոթ էր ստեղծում՝
հայտարարելով, որավելցուկային ունեցվածքնանիրավ է,
ուրեմն՝ «հարուստից, շահագործողից գողանալը» մեղք չէ:
Ազգայնականացմանտենդենցներնէլ,իրենցհերթին,դիպ
չելովև՛տեղի«իշխող»էթնիկխմբին(Օսմանյանկայսրութ
յունում՝ թուրքերին), և՛ մյուս ազգերին, խորացնում էին
կոնֆլիկտներընրանցմիջև,փոխադարձանհանդուրժողա
կանություննամրապնդում:

Պետքէհաշվիառնել,որ19րդդարումհայերիբնակության
արեալներումմարդուկյանքիարժեքըշատցածրէր,հետ
ևաբարցածրէրնաևարժանապատվությունըևայնտեղը,
որայդարժեքինհատկացվումէրմարդկայինհարաբերութ
յուններում26:Եթեմիկողմից,ասենք, եվրոպական,ռուսև
հայառաջադեմ գրականությունները սերմանում էին մար
դուկյանքիարժեքիգիտակցումնուամրապնդումը,ապա
հասարակականհարաբերություններումդաշատդանդաղ
էրդառնումհանրայինկյանքիկազմակերպմանսկզբունք:

25. Տե՛ս, օրինակ, Օտյան, Ե. (1921), Թաղականին կնիկը։ Հասանելի է՝ https://
hy.wikisource.org/wiki/Թաղականին_կնիկը[դիտվելէ18.07.2020]։

26. Տե՛ս Խ. Աբովյանի «Թուրքի աղջիկը» պատմվածքի վերլուծությունն
այստեղ. Քումունց, Մ. և Ներսիսյան, Լ. (2017), Հանդուրժողականության և
անհանդուրժողականության դրսևորումները Խ. Աբովյանի բանահյուսական
ակունք ունեցող ստեղծագործություններում: ՏերԳաբրիելյան, Գ., Նեդոլյան, Ա.,
Ջալոյան, Վ., Սարգսյան, Ի. և Մարգարյան, Ա. (խմբ.), Հանդուրժողականության
ևանհանդուրժողականությանդրսևորումներըհայգրականությանմեջ,Երևան,
ԵՀՀ,էջեր65106:Հասանելիէ՝https://epfarmenia.am/hy/document/Manifestations
ofToleranceandIntoleranceinArmenianLiterature[դիտվելէ16.07.2020]։

https://hy.wikisource.org/wiki/Թաղականին_կնիկը
https://hy.wikisource.org/wiki/Թաղականին_կնիկը
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Եվրոպայում մարդու կյանքի արժեքի, և դրա հետ կապ
ված՝ մարդու իրավունքների նկատմամբ վերաբերմունքի
փոփոխությունն ուսումնասիրել են մի շարք հետազոտող
ներ,ինչպես,օրինակ,ՄաքսՎեբերը27,որնամերիկյանկա
պիտալիզմի զարգացումը կապում է բողոքական էթիկայի
հետ,կամՌոբըրթՓաթնամը28,որըցույցէտալիս՝ինչպես
իտալական քաղաքպետություններում բիզնեսի շահերը
(միմյանցվստահելուկարիքը)պահանջեցինմարդուարժե
քիգիտակցումևդրանհենվելումշակույթիզարգացում՝ի
տարբերություն Իտալիայի հարավի, որտեղառևտրի վրա
հենված քաղաքպետություններ չզարգացան, և դատեղի
չունեցավ29:

Ինչվերաբերումէայնպետություններին,որտեղհայերէին
բնակվում,ապանրանցիցնույնիսկամենազարգացածում՝
Ռուսաստանում, մարդու կյանքի արժեքը, հետևաբար և՝
նրանկատմամբհարգանքըպատմականորեն շատավելի
հետէին,քանԱրևմուտքում30:Բնականէ,որհայկականմի
ջավայրերումնույնպես,չնայածհումանիզմիգաղափարնե
րիվերելքին,մարդուկյանքիարժեքը19րդդարիընթացքում
շատթերիէրընկալվումևչէրդառնումհասարակականհա
րաբերություններիկարգավորմանհիմք,ինչիվկայությունն
է այդ ժամանակաշրջանի և հատկապես դրա վերջի հայ

27. Weber, M. (2001). The Protestant ethic and the spirit of capitalism. London,
Routledge.

28. Putnam,R.D.,Leonardi,R.,&Nanetti,R.(1993). Makingdemocracywork:civic
traditionsinmodernItaly.Princeton,N.J.,PrincetonUniversityPress.

29. Հետաքրքիր է, որպետականությանբացակայությանժամանակաշրջանում
հայ էթնոսի առևտրական ցանցն ավելի ու ավելի է դառնում հետազոտողների
կիզակետում գտնվող թեմա`նաև արտացոլելով մարդու արժանապատվության
վրա հիմնված վստահության դերը «ցանցային առևտրային իմպերիայի»
ստեղծման գործում՝ Ջուղա կենտրոնով (տե՛ս, օրինակ, Ռուբեն Վարդանյանի
և Նունե Ալեքյանի «Ճամփաբաժանին: Որոշումների ժամանակը» նախագիծը։
Հասանելիէ՝https://armenia2041.org/am/[դիտվելէ16.07.2020])։

30. Տե՛ս այս հանգամանքը որպես ռուսական հեղափոխությունների
հանրագումարային պատճառ քննարկված այստեղ. ТерГабриелян, Г. (2018),
Урокиистории.URL:https://www.gtergab.com/ru/news/essay/thelessonsofhistory
russian/145/[последнийпросмотр16.07.2020]:

https://armenia2041.org/am/
https://www.gtergab.com/ru/news/essay/the-lessons-of-history-russian/145/
https://www.gtergab.com/ru/news/essay/the-lessons-of-history-russian/145/
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գրականությունը, ներառյալ Թումանյանի «Մարոն» (երե
խաներիևկանանցնկատմամբթերարժեքայինվերաբեր
մունքիարտացոլք)և«Գիքորը»(ցածրխավերինկատմամբ
թերարժեքայինվերաբերմունքիարտացոլք)ևայլն:

Այսպարարտհողիվրաեկանմիկողմից՝պետությունների
հրահրածէթնիկանհանդուրժողականությանահագնացող
դրսևորումները, մյուս կողմից՝ սոցիալիզմը, որը նույնպես
թերագնահատում էր մարդու (անհատի) կյանքի արժեքը՝
խմբավորման մի սկզբունքին (կրոն կամազգ, էթնոս, նա
ցիոնալիզմ) հակադրելով մեկ այլ սկզբունք (դասակարգ,
տնտեսական վիճակ, հասարակության հիերարխիայում
գրավածդիրք):

19րդ դարի վերջիցահագնացող ընդհարումները,պատե
րազմները, գաղափարական ներհոսը գումարվելով միմ
յանց՝ թուլացնում էին համակեցության կանոններին հետ
ևելուավանդականձևերը:Այդամեննիրգագաթնակետին
հասավ Առաջին համաշխարհային պատերազմի և Հայոց
ցեղասպանությանանցքերով:

Դրանցհետևանքովհայավանդականկյանքըհամայնքնե
րումվերջնականապեսխարխլվեց:Դապայմանավորվածէր
նաևնրանով,որարժեքներըպահպանողշատտղամարդիկ
կորան պատերազմի բովում, վերադարձածները հաճախ
անուժէին,մինչդեռքրեականները,համաներումներիշնոր
հիվ (քանի որ պատերազմի ժամանակ հաճախ են քրեա
կաններինհամաներումշնորհում,որպեսզինրանք,որպես
«բեսպրեդել» կատեգորիայի անձեր, մասնակցեն պատե
րազմին), բավական մեծ քանակություններով լցվեցին հա
մայնքներևհասարակություն: Իհարկե, ցեղասպանության
ևպատերազմիարհավիրքը,գոյատևմանկարիքընաևթու
լացնումէրմարդկանցբարոյականհենքը,ևշատերըսկսում
էինիրենցթույլտալայն,ինչնայլապեսթույլչէինտա:Խորհր
դայինՀայաստանըժառանգեցհարյուրհազարավորորբեր,
որոնքկրթությանկարիքունեին,քաղաքացիականպատե
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րազմի վերքերը (խմբապետների ժամանակաշրջանից) և
իսկույն էլ ընկղմվեց բոլշևիկյան բռնության հորձանուտի
մեջ,որը շուտովինստիտուցիոնալացվեցորպեսստալին
յանշրջանիբռնապետություն:

ԱյդպեսՀայաստանը20րդդարիընթացքումբռնությանև
քրեականմշակույթիիրհսկայական«դեղաբաժինը»ստա
ցավ, սկզբում՝ Առաջին համաշխարհայինի և ցեղասպա
նությանշնորհիվ,հետո՝խորհրդայինկարգերիընթացքում:

Աստիճանաբար,20րդդարի50ականներիցռեպրեսիանե
րիդադարիարդյունքում,Գուլագիցևաքսորիցվերադառ
նում էին մարդիկ, որոնք տասնյակ տարիներ գուլագային
մշակույթումապրելուգոյատևելէինայդմշակույթիմեջնե
րառմանշնորհիվ:Նրանքարդենիսկմշակույթկրողէին:

«	Կոնդ	թա	ղա	մա	սում	46-47	թվա	կան	նե	րին	թա	ղա	յին	
կյան	քը	և	թա	ղե	րի	կար	գու	կա	նո	նը	վե	րահս	կող	ե	րի-
տա	սարդ	 և	 մի	ջին	 տա	րի	քի	 տղա	մարդ	կանց	 թի	վը	
պա	կա	սել	 էր	 պա	տե	րազ	մի	 մաս	նակ	ցութ	յան	 արդ-
յուն	քում,	և		այդ	հան	գա	ման	քը	նպաս	տա	վոր	հող	էր,	
որ	պես	զի	 խու	ժան	նե	րը	 թա	ղե	րում	 հե	ղի	նա	կութ	յուն	
ստեղ	ծեն:	

60-70-ա	կան	նե	րին	ար	դեն	հա	մայն	քում	այն	դար	ձավ	
պատ	վա	բեր,	ե	թե	հի	շենք՝	նախ	կի	նում	այն	ան	պատ-
վա	բեր	 էր:	 Հարց	 լու	ծո	ղի	 ինս	տի	տու	տը	 քրեա	կան	
հե	ղի	նա	կութ	յունն	 էր,	 ո	րը	 նախ	կի	նում	 հարգ	ված	
տղա	մարդ	էր,	բայց	ոչ	հան	ցա	գործ	ան	ձը,	այլ	ար	ժա-
նա	վոր	կամ	տա	րի	քա	յին	հե	ղի	նա	կութ	յան	վրա	հիմն-
ված	ան	ձը,	ով	քեր	ոչ	միայն	տա	րի	քով	մեծ	էին,	այլև	
հա	մայն	քում	 ձեռք	 էին	 բե	րել	 նաև	 հե	ղի	նա	կութ	յուն	
և		ա	նուն:	Այդ	մար	դիկ	ի	րա	կա	նում	հաս	կա	նում	 էին	
հան	րա	յին	կյան	քի	լավ	ու	վատ	կող	մե	րը,	ո	րով	հետև	
հա	մայն	քա	յին	 կյան	քը	 դա	 ա	վան	դա	կան	 խմբա	յին	
կյանքն	է:
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Ար	դեն	70-ա	կան	նե	րին	դա	դառ	նում	է	հարց	 լու	ծող-
նե	րի	մե	նաշ	նոր	հը,	ո	րը	ստեղ	ծում	է	պե	տութ	յան	դեմ	
գործ	տվո	ղի	հաս	կա	ցութ	յու	նը:	Իսկ	հա	սա	րա	կա	կան	
կյան	քը	կար	գա	վո	րում	են	տղա	մար	դիկ,	և		այդ	տղա-
մարդ	կանց	 հիե	րար	խիա	յում	 գե	րա	կա	յեց	 գո	ղա	կա-
նը:	 Գոր	բա	չով	յան	 գլաս	նոս	տի	 շրջա	նում	 ա	ռա	ջին	
ան	գամ	 «	Մոս	ֆիլ	մը»	 ցու	ցադ	րեց	 «	Վո	րի	 վ	 զա	կո	նե»	
ֆիլ	մը,	որ	տեղ	էկ	րա	նի	զաց	վում	էր	և	հե	րո	սա	կա	նաց-
վում	էր	թա	ղա	յին	մշա	կույ	թի	հե	րո	սը.	դա	80-ա	կան-
նե	րին	էր	ար	դեն:	Եր	ևան	քա	ղա	քում՝	Դ	քի	Նո	րո,	Ժն-
ջիլ	Վա	ղո.	ա	նուն	ներ	էին,	ո	րոնք	օ	րեն	քով	գո	ղեր	էին.	
մենք	 ե	րե	խա	 էինք,	 և	 ն	րանց	 մա	սին	 այն	պե՜ս	 էին	
պատ	մում	մե	ծե	րը...	Կի	լի	կիա	թա	ղա	մա	սում,	Կ	րի	վո-
յի	թա	ղա	մա	սում:	

Ես	 շատ	 լավ	 հի	շում	 եմ	 այդ	 գո	ղա	կան	 կռի	վը,	 ըն-
տա	նի	քը,	ո	րոնք	6	ե	րե	խա	էին,	ե	րե	քը՝	նստած,	հրա-
պա	րա	կա	յին	ծե	ծե	ցին	ոչ	գո	ղա	կա	նի,	և		այդ	պես	գո-
ղա	կան	 ցան	ցը	 և՛	 Կի	լի	կիա	յում	 վե	րա	հաս	տա	տեց	
գո	ղա	կան	տղա	մարդ	կա	յին	կրի	մի	նալ	իշ	խա	նութ	յու-
նը,	և՛	մի	քա	նի	շեր	տով	ա	ճող	սե	րուն	դը	ըն	կավ	գո-
ղա	կա	նութ	յան	ազ	դե	ցութ	յան	տակ»31։

Այսպիսով,Երկրորդհամաշխարհայինպատերազմիցհետո
Երևանում,Գյումրիում,Հայաստանիմյուսբնակավայրերում
աստիճանաբարձևավորվեցայսմշակույթը,տարածվեցդրա
ազդեցությունը,ևայնդարձավթաղայինմշակույթ:Թաղնայն
միկրոմիջավայրնէր,որտեղլուծվումէինհանրայինկյանքին
վերաբերողշատհարցեր:Իվերջո,այդժամանակահատվա
ծումկյանքըշատկողմերովհանրայինէր:Այնուամենայնիվ,
քրեականենթամշակույթըչէրսահմանափակվումմիայնթա
ղայինհարցերիկարգավորմամբ:Այնիրազդեցությանձևերն
ումիջոցներնուներնաևկրթականհաստատություններում,
բանակում,գործարաններում,քաղաքականհամակարգում:

31. ԳայանեՀովակիմյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,ԱղասիԹադևոսյան,54տարեկան։
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Կարևոր է նշել հենց կրթական համակարգ ներթափան
ցումը,որովհետևհենցայդտեղէ,որայնաստիճանաբար
տարածվումէրևդառնումգրավիչ:Կանաևայնտեսակե
տը, որ միևնույն ժամանակահատվածում այս մշակույթը
կրողները,հատկապեսպարագլուխները՝օրենքովգողերը,
սերտորեն համագործակցում էինԽորհրդային Հայաստա
նիկուսակցականառաջինդեմքերի հետ:Կարևոր է հաս
կանալ,որՀայաստանումայսհամակարգըհաստատվելու
հավելյալ անկանգ ազդակներ էր ստանում «Մոսկվայից»,
այնպես, ինչպես պաշտոնական իշխանությունն էր կապ
ված«Մոսկվային»:Այսինքն,երկուհամակարգերնէլփոխ
կապված էին «կենտրոնի» հետ, և այդ փոխառնչությունը
նաևդրսևորվումէրՀայաստանում:Նույնիսկորոշփորձա
գետներնշելեն,որգողականենթամշակույթիներկայացու
ցիչառանձինանձանցազդեցությունըդրականէդրսևորվել
որոշակիհարցերում,քանիորդրահաշվիներկրինարտո
նություններ կամ տնտեսական միջոցներ են հատկացվել:
Չնայածայնհանգամանքին,որոչպաշտոնականդիսկուր
սը խոսում էր այդ կապի մասին, խորհրդային ժամանա
կահատվածում քրեական ենթամշակույթը պաշտոնապես
մուտք չուներ պետական իշխանության համակարգ: Այս
ենթամշակույթիներկայացուցիչները,ինչպեսևցանկացած
այլ ենթամշակույթի,խորհրդայինիշխանությանօրոք չէին
կարողհավակնելքաղաքականիշխանության:Այսհստակ
սահմանագիծըպահպանվումէրքաղաքականմրցակցութ
յան բացակայության շնորհիվ, քանի որ թույլ չէր տրվում
հանրայնացնելփակհամակարգումիշխանությանհամար
պայքարը:Բացարձակկուսակցականիշխանությունը կա
րող էրպահելայդմշակույթը, չպայքարելնրադեմ (ավելի
շուտ անկարողության և փոխշահավետության պատճա
ռով)ևորոշակիհարաբերություններունենալնրահետ,սա
կայներկուստեքկարնաևհստակսահմանագիծ՝պահպա
նելուամբողջիևդրանհակադրվողմասիառանձնացումը:
1980ականներից՝ գորբաչովյան իշխանության ժամանակ,
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գողական ենթամշակույթը հստակ դիրքավորվեց որպես
տնտեսության վրա ազդեցություն ունեցող սոցիալական
խումբ,որիկարևորություննանհրաժեշտէրերկրիտնտե
սությունըկարգիբերելու համար:Գողականխմբավորում
ներնարդենվերածվումէիննորարարականտնտեսության
կազմավորումներըբաշխող,վերաբաշխող,տիրողմիավոր
ների, ինչն իրականացվում էր կոռուպցիոն ձևերով: Հենց
այսփոխակերպմանարդյունքումէ,որայդհամակարգըոչ
թեվերացավնորանկախերկրներում,այլձևափոխված՝լայ
նորենտարածվեցհանրայինհարաբերություններում:

Գլուխ3.Քրեականբարքերիինստիտուցիոնալ 
փոխակերպումընորանկախՀայաստանում

ՆորանկախՀայաստանումքրեականբարքերիազդեցութ
յան մեծացումըտեղի ունեցավ ընդհանուր հետխորհրդա
յինտիրույթումառկա սոցիալմշակութային,տնտեսական
ևքաղաքական,իրավականանեմիայիպայմաններում,երբ
գործողհամակարգերնարդենիսկփլուզվածէին,իսկնոր
համակարգերըկա՛մ չէինձևավորվել, կա՛մդեռևս,գաղա
փարականառումով,բողբոջինմաննորբացվելուփուլում
էին:Բացիդրանից՝առաջեկաննաևորոշակիառանձնա
հատկություններկամէականազդեցություններ,որոնքխո
րապեսազդեցին հասարակության հետագա զարգացման
ընթացքիվրա:Այներևույթները,որոնքբնորոշէինընդհա
նուր հետխորհրդային տարածքներին՝ ցեխավիզմ, ռեկե
տիզմ,ներթափանցեցիննաևանկախՀայաստան,սակայն
հաճախ նրանք դրսևորվում էին արդեն նաև այլ ձևերով:
Այդգործընթացիներկուհիմնականաջակցողգործոնկար՝
սեփականությանբաշխմանառաջինպրակտիկանՀայաս
տանումևպատերազմը:Պատերազմիմեջքրեականտար
րիներթափանցմանընթացքըևազդեցությունըհետաքրքիր
փաստագրական,պատմականնյութ է,որըցույց էտալիս
նաևբանակումմինչայժմմնացածևշարունակվողքրեա
կանորոշբարքերիհիմքերը:
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«Իշ	խող	նե	րի	ա	ռա	ջին	սե	րուն	դը	տոն	տվեց,	 չար	գե-
լեց	այդ	բար	քե	րը,	իսկ	2-րդ,	3-րդ	սե	րուն	դը	քա	ղա	քա-
կան	իշ	խա	նութ	յան՝	ոչ	միայն	տոն	տվեց,	այլև	դրա	
մասն	 էր	 կազ	մում,	 և	 բ	նա	կա	նա	բար	 է՛լ	 ա	վե	լի	 ամ-
րապնդ	վե	ցին	 քրեա	կան	 բար	քե	րը	 հան	րա	յին	 կյան-
քում»32։

«Ար	դեն	նոր-նոր	էր	սկսվել	պա	տե	րազ	մը,	երբ	Եր	ևան	
քա	ղա	քի	 կրի	մի	նալ	 շրջա	նում	 պա	տե	րազ	մին	 մաս-
նակ	ցե	լու	 շար	ժում	 սկսվեց:	 Շատ-շա	տե	րը	 գո	ղա-
կան	նե	րից	մտան	«ֆի	դա	յա	կան	շարժ	ման»	մեջ:	Մի	
ծա	նոթ	ու	նեի	գո	ղա	կան,	ո	րը	պատ	մեց,	որ	Կոն	դում	
գո	ղա	կան	նե	րի	հա	վաք	է	տե	ղի	ու	նե	ցել,	և		ո	րո	շում	է	
կա	յաց	վել,	 որ	 գո	ղա	կան	նե	րը	 պետք	 է	 մաս	նակ	ցեն	
Ղա	րա	բաղ	յան	պա	տե	րազ	մին:

Ան	շուշտ	հե	տաքր	քիր	 է,	 որ	 եր	կու	պա	տե	րազմ	նե	րի	
շրջա	նա	կում	 էլ՝	 և՛	 Երկ	րորդ	 հա	մաշ	խար	հա	յին,	 և՛	
Ղա	րա	բաղ	յան	պա	տե	րազ	մում,	տե	ղի	 է	 ու	նե	ցել	 գո-
ղա	կան	նե	րի	 ակ	տիվ	 մաս	նակ	ցութ	յուն	 պա	տե	րազ-
մին:	Եվ	այն	բա	ցատր	վում	 է	 եր	կու	հան	գա	ման	քով.	
ա	ռա	ջին՝	 հայ	րե	նա	սի	րա	կան	 մղու	մը,	 երկ	րորդ՝	 ֆի-
դա	յի	նե	րի	ու	ժեղ	ազ	դե	ցութ	յու	նը:	«	Մո	րու	քով	ֆի	դա-
յի	նե	րը»	մեծ	հե	ղի	նա	կութ	յուն	էին	և	կա	րող	էին	նույ-
նիսկ	թա	ղի	գո	ղա	կա	նին	պատ	ժել:	Ես	հի	շում	եմ,	երբ	
ֆի	դա	յին	իր	քրո	ջը	նե	ղաց	նե	լու	հա	մար	ավ	տո	մա	տով	
խփել	էր	գո	ղա	կա	նին:	Այն	ժա	մա	նակ	քաո	տիկ	վի	ճակ	
էր:	Դ	րա	նից	հե	տո	գո	ղա	կան	նե	րը	սկսե	ցին	վա	խե	նալ	
ֆի	դա	յի	նե	րից,	և		ո	րո	շե	ցին	դառ	նալ	ֆի	դա	յի	նե	րի	հա-
գուս	տի,	մո	րու	քի-հա	գուս	տի	կրո	ղը:	Երկ	րորդ	պատ-
ճա	ռը	 այն	 էր,	 որ	 ֆի	դա	յի	նե	րը	 ան	պատ	ժե	լիո	րեն	
զենք	կրե	լու	ի	րա	վունք	ու	նեին:	Ն	րանք	կա	րող	էին	ոս-
տի	կա	նա	կան	բա	ժան	մունք	նե	րի	վրա	հար	ձակ	վել	և	
զենք	վերց	նել:	Այ	սինքն՝	կրի	մի	նալ	աշ	խար	հի	հա	մար	

32. ԳայանեՀովակիմյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,ԳևորգՏերԳաբրիելյան,56տարեկան։
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դա	զենք	ձեռք	վերց	նե	լու	հնա	րա	վո	րութ	յուն	էր:	Մ	յուս	
կող	մը	թա	լա	նի	հնա	րա	վո	րութ	յունն	էր,	և		այդ	նպա-
տա	կով	ֆի	դա	յի	նե	րին	ին	տեգր	վե	լու	ո	րո	շում	կա	յաց-
վեց:	Այս	տե	ղից	էլ	ձևա	վոր	վեց	«աս	ֆալ	տի	ֆի	դա	յին».	
ժո	ղո	վուր	դը	ֆի	դա	յուն	վստա	հում	և	թույ	լատ	րում	էր	
ա	մեն	ինչ	ա	նել:	Ի	րա	կան	ֆի	դա	յին	պի	տի	լի	ներ	սա-
րու	ձո	րում,	բայց	շատ	ա	րագ	հայտն	վե	ցին	գո	ղա	կա	նի	
ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րը,	 ո	րոնք	 ֆի	դա	յու	 ան	վան	 տակ	
սկսե	ցին	հենց	մե	քե	նա	ներ	վերց	նել,	զենք	օգ	տա	գոր-
ծել,	ա	նօ	րի	նա	կան	այլ	 գոր	ծո	ղութ	յուն	ներ	ա	նել,	 ո	րը	
նրանց	ներ	վում	էր,	քա	նի	որ	օգտ	վում	էին	ֆի	դա	յուն	
ժո	ղովր	դի	կող	մից	տրված	վստա	հութ	յու	նից»33։

Պետք է հասկանալ, որ պատերազմի ժամանակահատվա
ծում հանցավորխմբերիակտիվացումը բնորոշ է ոչ միայն
այդ ժամանակահատվածին, այլև բոլոր պատերազմներին
բոլորերկրներում:ՆույններթափանցումներըեղանԱռաջին
ևԵրկրորդհամաշխարհայինպատերազմներիշրջանակում:
Սակայնառանձնահատուկէայնհանգամանքը,որ90ական
ներին՝արդեն իսկպատերազմից հետո, բանակի կանոնա
կարգմանը զուգընթաց, այդ ենթամշակույթը կրող անձանց
միմասըինտեգրվեցնաևզինվորականհամակարգինորպես
սպաներ և հետագայում նպաստեց բանակում կանոնա
կարգայինհարաբերություններիփոխարենհենցքրեական
բարքերի միջոցով խնդիրների լուծման պրակտիկաների
տարածմանը:

Ինչպեսնշեցինք,ազդեցությաներկրորդդաշտըտնտեսա
կանհարաբերություններիևտնտեսությանվրաիշխանութ
յանխնդիրն էր: Այսառումովպետք է նշել, որ դեռևս նոր
ձևավորվողոստիկանությանևայլուժայինծառայություն
ների պարագայում թաղային հեղինակությունների ազդե
ցության տակ անցան նաև տնտեսության կանոնակարգ
մանգործառույթներինառնչվողհարցերը:

33. ԳայանեՀովակիմյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,ԱղասիԹադևոսյան,54տարեկան։
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Նախկին համակարգի սովետական միլիցիանայլևս չկար,
իսկնորհամակարգըդեռևսչէրստեղծելիրվերահսկողութ
յանմեխանիզմը՝ուժայինպետականծառայություններիմի
ջոցով:

Եթենորիցգնանքդեպիդեպքերիփաստագրում,ապա93
94թթ.այդխնդիրներըսկսեցինմտահոգելնորիշխանութ
յուններին, որոնք ձեռնամուխ եղան հանցավորության դեմ
պայքարին,որպեսզիհասարակականկյանքումայդազդե
ցությունընվազի,ևպետականինստիտուտներըգործունակ
լինենկազմակերպելու հանրայինանվտանգությաննառնչ
վողհարցերը:Բանավորբազմաթիվաղբյուրներվկայումեն,
որտվյալժամանակահատվածումՀՀՆերքինգործերինա
խարարՎանոՍիրադեղյանըկանչել էրբոլորգողականնե
րինևասել՝«միակգողըեսեմ»,ևբոլորհեղինակությունները
այդուհետպետք է իրեն ենթարկվեն: Չնայած դրան՝ հան
ցավոր խմբավորումների դերակատարությունը չնվազեց.
հանցավորխմբավորումներըբանակայինօրակարգիցներ
թափանցեցինտնտեսական համակարգ: Այդ ժամանակա
հատվածումսեփականաշնորհումը,կապիտալիձևավորու
մըտեղիունեցանոչթեազատշուկայականպայմանների,
այլխմբավորումներիազդեցությանևշահերիհամատեքս
տում:Տնտեսությանմեջքրեականբարքերիներթափանցու
մըդրսևորվեցմոնոպոլշուկայիամենատարբերգոտիների
ձևավորմամբտնտեսությանգրեթեբոլորճյուղերում,որոնք
80ականների վերջից սկսվածտնտեսական վերակառուց
մանարդյունքումցեխավիզմինորդրսևորումներնէին:

Այսպիսով, ոչ ֆորմալ իշխանություն կրողխմբավորումնե
րըփաստացի ձեռք բերեցին երկրիանվտանգության,այդ
թվում՝ սննդի, արտադրության, բանակաշինության և ան
վտանգության հարցերում բավականին ուժեղ ազդեցութ
յուն,որի լեգիտիմությանապահովմանըայդուհետանհրա
ժեշտէրմիայնմեկբաղադրիչ՝քաղաքականիշխանություն,
որինհնարավորէրհասնելընտրություններիմիջոցով:
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«Ե	թե	նա	յենք	քրեա	կան	իշ	խա	նութ	յան	ազ	դե	ցութ	յան	
ընդ	լայն	ման	 հար	ցին,	 ա	պա	 էա	կան	 բաց	թո	ղու	մը,	
որն	ա	պա	հո	վեց	նրանց	հե	տա	գա	մուտ	քը	դե	պի	ֆոր-
մալ	 իշ	խա	նութ	յուն,	 ընտ	րութ	յուն	նե	րի	 գոր	ծըն	թա	ցի	
նկատ	մամբ	գո	ղա	կան	խմբա	վո	րում	նե	րի	ազ	դե	ցութ-
յունն	 էր։	 Այս	պի	սով,	 քրեա	կան	 իշ	խա	նութ	յու	նը	 լե-
գի	տի	մաց	վեց	 և	 մ	տավ	 կա	ռա	վար	ման	 հա	մա	կարգ։	
Պա	տա	հա	կան	 չէ,	 որ	 1990-2018	 թթ.	 քա	ղա	քա	կան	
իշ	խա	նութ	յան	 մեջ	 շա	տե	րը	 ու	նեին	 մա	կա	նուն	ներ,	
քա	նի	որ	այդ	մա	կա	նուն	նե	րը	հենց	կնքվել	էին	գո	ղա-
կա	նութ	յան34	մի	ջա	վայ	րում»35։

Քաղաքական իշխանության թուլացման ֆոնին, նոր իրա
կանության մեջ քրեական ենթամշակույթը բոլորովին փո
խեցիրգործառույթները՝արդենոչթեհակադրվելովֆոր
մալիշխանությանը,այլձևավորելովընդհանուրհենքհենց
պաշտոնական դիսկուրսում: Հենց մշակույթը կրողների
հետզրույցներնուվկայություններնենհիմքտալիսեզրա
կացնելու,որխորհրդայինժամանակահատվածիքրեական
համակարգըփոխեցիրկոդեքսըևդարձավպետականիշ
խանությանհետհամագործակցողկողմ:

Անկախացման տարիներին քրեական բարքերի հանրայ
նացմանը նպաստեց նաև անկախության մշակութային
և սոցիալականանոմիան: Սաևսառանձին ուսումնասի
րությաննյութէ,թեինչպեսամբողջությամբմերժելովհին
մշակութային համակարգը՝ նորը դեռևս ոչինչ չէր ստեղ
ծում: Շատ կարևոր է նաևտեղեկատվությանազատութ

34. Պետքէհասկանալ,որոչբոլոր«մականունավոր»քաղաքականգործիչներն
են «օրենքով գողեր» և կամ նույնիսկ քրեական հիերարխիայում որևէ
«հեղինակություն», սակայն նրանք բոլորը, փաստորեն, այդ ենթամշակույթի
մասեն,ընդունումենայնևենթարկվումնրականոններին,նույնիսկեթեիրենց
վարքումզուտձևականորենընդամենը«միմիկրիա»ենանում:Դանշանակումէ,
որայդենթամշակույթընրանցավելի«ներկայացուցչական»էթվում,քանայլոճի
դրսևորումները(որնրանքկարողէինընտրելդրափոխարեն),նաև՝պոպուլիզմի
առումով:

35. ԳայանեՀովակիմյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,ՍերոբԽաչատրյան,53տարեկան։
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յանևզանգվածայինլրատվությանմիջոցներիազատակա
նացմանգործոններինանդրադառնալը:Եթեսովետական
գրաքննությունըընդհանրապեսբացառումէրորևէբռնութ
յան և գողական բարքերի ներկայացում ու խրախուսում
պաշտոնական դիսկուրսում և պաշտոնական մեդիայում,
որը, ըստ էության, միակմեդիամիջոցն էր,ապանորան
կախ երկրները, ի թիվս Հայաստանի, ողողվեցին մեդիա
դաշտիամենատարբերազդեցություններով,ևդրանցմեջ
ներթափանցեցնաևբռնությունևգողականությունքարո
զողուղղությունը:

Այսպիսով,անոմիայի, իրավականև քաղաքական համա
կարգերի դեռևս չգծված սահմանների, մյուս կողմից՝ պե
տության կողմից հիմնական դաստիարակչական, գաղա
փարական գործառույթների վակուումի, կրթության մեջ
բովանդակության և արժեքային քաոսի պայմաններում
գողականությունը ներխուժեց հանրային բոլոր հարա
բերություններ՝ պետության մեջ ձևավորելով ստվերային
կառավարման համակարգ՝ իր մշակութային, այդ թվում՝
խոսքային,վարքայինևինստիտուցիոնալարտահայտում
ներով:

Գլուխ4.Քրեականբարքերիինստիտուցիոնալև
մշակութաբանականարտահայտումները

Քրեականենթամշակույթըձևավորվելևտարածումէգտել
սոցիալական և մշակութային ամենաբազմազան արտա
հայտչամիջոցներով, որոնց մեջ կարևոր նշանակություն
ունենխոսքը,միֆերը,գրականևերաժշտականստեղծա
գործությունները, դաջվածքները, ինչպեսնաևբացարձակ
արժեք հանդիսացող երկու գաղափար՝ հեղինակությանև
արդարության գաղափարները: Անշուշտ, այս սիմվոլները
կարևորնշանակությունենունեցելենթամշակույթինույնա
կանացման,այնկրողներիսահմանազատմանևխմբային
պատկանելության արժևորման համար: Քրեական ենթա
մշակույթի բոլոր բաղադրիչները ենթամշակույթի նույնա
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կանացմանհատկանիշներենևմիկողմիցսահմանումեն
պատկանելությունը,մյուսկողմիցհստակեցնումենդերա
կատարությունները:

Գործից՝ գործողությունից (օրինակից) հետո մշակութա
բանական ամենամեծ ազդեցությունը և գործիքը խոսքն
է: Խոսքը մշակութաբանորեն հսկայական նշանակություն
ունի,օրինակ,Խոսք	ա	սե	լը	և	չա	նե	լը	պա	խա	րա	կե	լի	է	կամ	
պատ	ժե	լի,	ար	տա	բեր	ված	խոս	քը	վերջ	նա	կան	է,	այն	պետք	է	
հիմ	նա	վո	րես	կամ	պա	տաս	խան	տաս	և		այլն:Այսսկզբունք
ները,որոնքնույննենանցյալի«ազնվազարմ» (արիստոկ
րատիկ) մշակույթում կամմարդկանցամենօրյափոխգոր
ծողություններում, հատուկ նշանակություն են ձեռք բերել
քրեականմշակույթում:

Խոսքիվերջնական,անբեկանելիարտահայտումըերդումն
է: Քրեականհամակարգնունի երդումներիտարբեր ձևեր
ուաստիճաններ,ևդրանքդրժելըհավասարազորէանձի
ոչնչացման:

Հետաքրքիր է, սակայն, որայս մշակույթը հայտնի է հենց
նրանով,որկարողէազատորենդրժելիրիսկվերընշված
սկզբունքները, քանի որ հիմնված է է՛լ ավելի խորքային
սկզբունքներիվրա՝«մարդըմարդունգայլէ»(homohomini
lupus est), «մեռիր դու սկզբում, ես՝ հետո», «քեզ ձեռք չեն
տալիս՝ միթպրտա»ևայլն36: Եթե «գողերի» միջավայրում
գործումէ«գողերի»«պատվիկոդեքսը»,ապաբավականէ,
որհնարավորլինիայնխախտել՝«ոչգողի»հետգործունե
նալիսկամ«թուլացածգողի»,ևխնդիրչկա.եթեկարողես
խախտել՝օրենքնուիրավունքըքոննեն,եթեդրանիցտու
ժեցիր՝դուեսմեղավոր:

«	Հա	յաս	տա	նում	քրեա	կան	գո	ղա	կան	մշա	կույ	թի	 լե-
զուն	 և	 տեր	մի	նա	բա	նութ	յու	նը	 հիմ	նա	կա	նում	 ռու-
սե	րենն	 է:	 Ս	տա	լի	նը	ա	զա	տութ	յուն	տվեց	 գո	ղա	կան	

36. Տե՛սսրանքքննարկված՝գրքիառաջաբանումևվերջինհարցազրույցում։
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աշ	խար	հին՝	 կազ	մա	կերպ	վե	լու	 ա	ռա	ջին	 հեր	թին	
ԽՍՀՄ-ում,	ա	ռա	ջին	 հեր	թին	 բան	տե	րում,	 աք	սո	րա-
վայ	րե	րում	ու	ճամ	բար	նե	րում:	Քա	նի	որ	դա	ռու	սա-
լե	զու	մի	ջա	վայր	էր,	այդ	տե	ղից	էլ	տա	րած	վեց	ծայ	րա-
մա	սե	րը:	Են	թադ	րում	եմ,	որ	դա	տա	րած	ված	է	ե	ղել	
նաև	ԽՍՀՄ	մյուս	հան	րա	պե	տութ	յուն	նե	րում:	«Բ	լատ-
նոյ»	 եր	գե	րը՝	 նվիր	ված	 քրեա	կան	աշ	խար	հին,	 շատ	
հա	ճախ	 ռու	սե	րեն	 են,	 ա	սենք,	 կամ	 երկ	լե	զու՝	 շատ	
ծի	ծա	ղե	լի	 խառ	նուր	դով,	 ի	րենց	 պրի	մի	տիվ	 բա	ռա-
պա	շա	րով»37։

Խոսքըմիկողմիցմարդուվարքըկառավարողմիջոցէ,որն
օգտագործվումէավելիվերևկանգնածիկողմից,մյուսկող
մից՝ազդեցությանևնույնականացմանդրսևորումէ:Գողա
կանլեզունևբարքերըշաղախվածենհայհոյանքովևտա
բուացվածթեմաներով:Դրանպատակնէ,որխոսքըդառնա
ուժեղ,ազդեցիկ,խոցող,որպեսզիքիչհավանականլինի,որ
կմնաանհետևանք:

«Ցածր»՝ ստորակարգվածխմբերը բնութագրվում են հայ
հոյախառն նշանակության բառերով: Ենթամշակույթն իր
մեջձևավորելէբառերիևհայհոյանքներիմիհամակարգ,
որոնքթիրախավորումենկոնկրետարժեքներ,իսկայդար
ժեքներին դիպչելըարդենպատվի,արժանապատվության
ևհեղինակությանհարցէ:Այդլեզուն՝որպեսմշակույթ,որ
պես մտածողություն, հարում է ժարգոններին, խոսակցա
կանին,արգոներին, սակայն նրանց ծայրահեղ դրսևորում
է.այնիրապեսկռվիմեջէպաշտոնական,ինչպեսնաևմա
քուրգրականլեզվի(հայերենի)հետ,ևհենցսաէ,թերևս,
պատճառը, որ ենթամշակույթի հաղթահարման կամ դրա
դեմպայքարիհարցումփորձագետներիզգալիմասըկար
ևորել էգրականմաքուրխոսքիմշակույթիտարածումըև
դրահանրայնացումըհատկապեսիրավապահծառայողնե

37. Գայանե Հովակիմյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, Վահրամ Մարտիրոսյան, 61
տարեկան։
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րիշրջանում:Կանաևայնդիտարկումը,որերբենթամշա
կույթիհետփոխհարաբերությունըտեղիչիունենումնույն
լեզվով հաղորդակցմամբ, այսինքն՝ գողական լեզվի հետ
չես հարաբերվում նույն լեզվով, ապա նրա ազդեցությու
նըթուլանումէ:Եվհակառակը՝այդլեզունունիմարդկանց
իր տիրույթ ներքաշելու հատկություն, պարտադրում է իր
հետ եկողարժեքները, երբ դառնում ես դրան մասնակից:
Այդմասնակցությունըկամհարաբերվելըտեղիէունենում
հիմնականում տղամարդկանց միջավայրում: Հատկապես
հայհոյանքներիդեպքումայս լեզունկիրառվում էոչպաշ
տոնական(ոչօֆիցիալ)միջավայրում:Հետաքրքիրէ,որՌու
սաստանում,ԱՄՆումևԱրևմտյանայլմշակույթներումայն
խոշորչափովհանրայնացվելէևներթափանցելհանրային
դիսկուրս,սոցիալականցանցեր,իսկԱրևմուտքիդեպքում՝
նաև գրականություն և առօրեական խոսք՝ կորցնելով իր
սադրիչ ուժը:Սա էլ լրացուցիչ ուսումնասիրությանխնդիր
է.ինչո՛վէպայմանավորվածորոշմշակույթներումանպար
կեշտ բառամթերքի խայթողական հատկանիշի վերացու
մըդրահանրայնացմանմիջոցով,դաորքանո՛վէկապված
մշակույթիսոցիալտնտեսականզարգացմանհետ,տաբու
ներիցազատագրման,գիտակիցքաղաքականությունէթե՝
ոչ,ևորքանո՛վէայդգործընթացըպայմանավորվածտվյալ
սոցիումի մշակութայինարժեքային համակարգով՝ սկսած
կրոնիցմինչևհայրիշխանականարժեքներըևայլն:

Մերիրականությանմեջհայհոյանքի լեզուն«փակ» (պաշ
տոնապես չճանաչվածունաևչուսումնասիրվածպաշտո
նականգիտությանկողմից),սակայնհամատարած,տոտալ
տարածումունեցողլեզուէ:Փոքրուցտղաերեխաներինսո
վորեցնումենհայհոյել,ներառյալհենցծնողներըկամազգա
կանները(սովորաբարարականսեռիներկայացուցիչները),
ևերեխայիկողմիցայդարտահայտություններիարտաբե
րումըուժիևառնականությաննշանենհամարում:

Գողականլեզվիտրանսֆորմացիանժամանակակիցլեզվի
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մեջդրսևորվելէնաևքյարթուբառապաշարովևայդլեզ
վինսերտորենկապվածմշակույթով38:

«	Կար	ևոր	հար	ցադ	րում	պի	տի	ա	նել	և		անդ	րա	դառ-
նալ.	այն,	 որ	 սո	վո	րա	բար	քյառ	թու	նե	րին	խառ	նում	
են	 գո	ղա	կան	նե	րի	 հետ,	 ո	րոշ	 մարդ	կանց	 մոտ	այդ	
ճա	նա	պար	հը	տա	նում	է	դե	պի	այդ	աշ	խար	հը,	բայց	
քյար	թուն39	ա	վե	լի	 շատ	նմա	նա	կում	 է,	 մա	նա	վանդ՝	
հա	սա	րա	կութ	յու	նը	 սի	րում	 է,	 ըն	դու	նում,	 դրա	 հա-
մար	էլ	հեշտ	է	ապ	րել	քյար	թո	ւի	կեր	պա	րով:	Հա	սա-
րա	կութ	յու	նը	 նպաս	տու՞մ	 է	 արդ	յոք	 այդ	 բար	քե	րի	
ընդ	լայ	նմա	նը.	 օ	րի	նակ,	 հա	ճախ	ան	գամ	 ծնող	նե	րը	
ի	րենց	 ե	րե	խա	նե	րին	 պաշտ	պա	նե	լու	 նպա	տա	կով	
նպաս	տում	 են,	 որ	 իջ	նեն	փո	ղոց,	 շփվեն,	 որ	 հե	տո	
բա	նա	կում	հեշտ	լի	նի»40:

Շատ կարևոր է հասկանալ նաև քրեական մշակույթի ծի
սականությունը և թատերայնությունը: Հենց քյարթուի և
իրական«գողականի»միջևգոյությունունեցողնրբինտար
բերությունըայսերևույթիմեկնաբանությանլավհնարավո
րությունէտալիս:Ինչպեսասացինք,գողականմշակույթն
օգտագործումէիրառերևույթկանոնները՝խոսքինհավա
տարիմլինելըևայլն,որպեսքող՝իրիրական՝գիշատիչար
ժեքներըթաքցնելուհամար:Նույնկերպէլշատերըսկսում
ենիրենցպահելայդմշակույթիարտաքինարտահայտում
ներինհամապատասխան(նշվեցվերը) (լեզուն,հայհոյան

38. Տե՛սՏերԳաբրիելյան,Գ., Նեդոլյան,Ա.,Ջալոյան,Վ., Սարգսյան,Ի.ևՄար
գարյան,Ա.(խմբ.)(2017),Հանդուրժողականությանևանհանդուրժողականության
դրսևորումները հայ գրականության մեջ, Երևան, ԵՀՀ։ Հասանելի է՝ https://
epfarmenia.am/hy/document/ManifestationsofToleranceandIntolerancein
ArmenianLiterature[դիտվելէ16.07.2020]։

39. «Քյարթու» ենթամշակույթը՝ որպես «ցածր», ոչ պաշտոնական մշակույթ,
ազդվածլինելով«գողական»ենթամշակույթից,նաևսերումէխորհրդայինշրջանի
«ռաբիս»ենթամշակույթիցևունինրահետհարազատաղերսներ:Տե՛սռաբիսի
երաժշտական(գլխավոր)տարբերակիուսումնասիրություննայստեղ.https://hetq.
am/hy/article/116755[դիտվելէ16.07.2020]։Տե՛սնաևսույնգրքիվերջինզրույցը։

40. Գայանե Հովակիմյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, Արքմենիկ Նիկողոսյան, 41
տարեկան։

https://hetq.am/hy/article/116755
https://hetq.am/hy/article/116755
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քը, արտաքին տեսքը, շարժուձևը, վարքը)՝ իրականում
(գոնեդեռևս)չպատկանելովայդմշակույթին:Սահատկա
պեսհատուկ էտղաերեխաներինևպատանիներին,ինչ
պես նաև կալանավայրից վերադարձածներին կամ այն
տեղ ադապտացիայի կարիք ունեցողներին. շրջապատը,
շրջապատիճնշումըստիպումէայդպես«միմիկրիա»լինել՝
հարմարվելու համար: Քյարթուների ենթամշակույթը դրա
վառ օրինակն է:Մյուս կողմից, ծիսականությանևթատե
րայնությանարտահայտումներիդրսևորումէնաև«գողա
կան» լեզվի ստեղծագործականությունը, հենց ռուսերենից
(կամայլլեզվից)վերցված«գողական»եզրերիփոփոխումը,
աղավաղումը,հարմարեցումըհայկականմիջավայրին,հա
յերենին,հայհոյանքների«ծաղկումը»,դրանցստեղծագոր
ծականզարգացումը:

Այս«թատերայնության»արտահայտումնեննաևայդմշա
կույթին հատուկ միմոսությունը, ծաղրանքը, նմանակումը,
պարոդիան,անլրջության,կանոններիխախտմանբազմա
պիսիդրսևորումներ,որոնցնպատակներիցեն՝ցույցտալ
«մեծքաղաքակիրթկյանքի»կանոններիհեղհեղուկությունն
ուանկիրառելիություննայդմիջավայրում՝միկողմից,նաև
ներարկել «օբյեկտի» մեջանվստահություն, սպառնալիքի,
վտանգիզգացում(որեթե«մեծքաղաքակիրթ»կանոնները
չեն գործում,ամենը հնարավոր է)՝ մյուս կողմից: Դապա
րարտհողէստեղծումայդմշակույթիտարրերիօգտագործ
ման համար պատանիների միջավայրում, ասենք՝ դպրո
ցում,բուլլինգիմշակույթի՝հոգեբանորենչափազանցնրբին
ուվարպետավանդույթներըներդնելուհամար,երբմեկին
ծաղրումեն,հետոասում՝«չէ,մենքդանկատիչունեինք,դա
խաղէր»,ևայդպիսով,նրաարժանապատվությունըխոցե
լուց հետո, հնարավորություն չստեղծումպատասխանելու
(բայց միշտ՝ «ուժի» դիրքից): Ի վերջո, հայհոյանքը՝ ֆիզի
կականբռնությանփոխարեն,նույնպեսայդպիսիմիջոցէ՝
սուբստիտուտանել՝փոխարինելալֆաարուիֆիզիկական
բռնությունըզուտսիմվոլիկով:
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Քրեական ենթամշակույթի նույնականացման մյուս միջոց
ներըդաջվածքներնեն41:Դ.Թումասյանընշումէ,որգողա
կան ենթամշակույթում առկա են եղել երեք գործառույթի
դաջվածքներ.

• Ստիգմատիկդաջվածքներ

• Արտոնյալդաջվածքներ

• Ուղղակի կարգավիճակային դաջվածքներ, օրինակ՝
թմրամիջոցների համար դատապարտվածի դեպքում՝
սարդ:

Դաջվածքաբանությունը հսկայական նշանակություն ունի
այսհամակարգում:Դաջվածքներըհնարավորությունենըն
ձեռումսոցիալապեսնույնականացնելմարդկանց,քանիոր
հատկապես ԽՍՀՄում տարածությունները մեծ էին, նման
ձևովիրարինֆորմացիաևկարգավիճակէրփոխանցվում:
Միևնույն ժամանակ դաջվածքը, ազատության սահմանա
փակման և նույնականացման նշան լինելով, միանգամից
սահմանափակելէմարդու՝համակարգիցդուրսգալուհնա
րավորությունը: Այս առումով, հետաքրքիր ծրագիր է իրա
կանացվել Վրաստանում, երբ երիտասարդ իրավախախտ
ներին,որոնքեղելէինազատազրկմանվայրերումևունեին
տարբեր դաջվածքներ, աջակցություն էր տրամադրվում
մաքրելուդրանք:Անձնականաշխատանքայինփորձառութ
յունիցառկաէմեկդեպք,երբբանտիցազատված18ամյա
երիտասարդը,խուսափելովիցույցդնելիրդաջվածքները,
շարունակաբարկրումէրփակհագուստ,երկարթևքովվեր
նաշապիկ:Այսէականազդեցությունը՝մշակույթիպատկա
նելիությունըորպեսխարան,բռնիևգիտակցվածմիջոցէր՝
հավաքագրելու ևպահպանելուխմբիանդամներին, քանի
որդեռևսկանույնականացումևսահմաններիհստակեցում:

41. Шалагин,А.иХрусталева,О.(2017),Тюремныйфольклорвконтекстекри
минальной субкультуры, Вестник Казанского юридического института МВД
России 4(30). URL: https://readera.org/tjuremnyjfolklorvkontekstekriminalnoj
subkultury142211819[последнийпросмотр19.02.2020].
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Իհարկե,ներկաժամանակներումդաջվածքներիբովանդա
կությանևկիրառմանփոփոխությունէեղել,այնայլևսչու
նիայդօրինակուժեղևբացարձակնույնականացնողազդե
ցությունը:Այլևսպարտադիրչէ,որորոշակիդաջվածքկրելը
մարդունանպայման նույնականացնիայս կամայնխմբի
հետ:Սանաևցույցէտալիս,որկաքրեականբարքերիազ
դեցությանթուլացմանմիտում:

Անշուշտ, դաջվածքները նույնպես այդ մշակույթի ծիսա
կանությանևթատերայնությանվառարտահայտումենև
կարևոր դեր են կատարում քրեական մշակույթի նշանա
գիտությունը՝ սեմիոտիկանուսումնասիրելուխնդրում: Հե
տաքրքիր է նաև համեմատել դաջվածքների՝ «գողական»
մշակույթի հարաբերակցությունը դրանց տարածմանը էլի
«Արևմուտքում» (և այնտեղից նախկին խորհրդային մշա
կույթներգալու)՝որպեսարդեն«զարդարվելու»հերթական
ձև:Սա,իհարկե,կապվածէդաջվածքներինախնադարյան
նշանակության հետ, ինչպես նաևայն նշանակության, որ
դրանք ունեին աֆրիկյան, բնիկ ամերիկյան և ասիական
մշակույթներում, որոնց Արևմուտքը ծանոթացավ գաղու
թացման ընթացքների շնորհիվ: Դաջվածքը հանելով զուտ
քրեականնշանային լեզվիցևդարձնելովայներիտասար
դական զարդարման ենթամշակույթի արտահայտություն
(տատու)՝ Արևմուտքի մշակույթը կատարեց նույնը, ինչ
արեցհայհոյանքներիհետ,մեծչափովզրկելովդրանքմար
դուարժանապատվությունըխոցող,վարկաբեկիչևսադրիչ
գործառույթից:

Նշանայինևսիմվոլիկծեսերըշատկարևորդերենկատա
րումքրեականմշակույթումնաևիրենցգործողութենական,
ոչմիայնխոսքայինկամպատկերային(դաջվածք)տարա
տեսակներիօգտագործմամբ:Այսամենը(և՛հայհոյանքը,և՛
դաջվածքը,և՛արարքայինծեսը),իհարկե,հստակնշանէ
նրա՝այսմշակույթիարխայիկբնույթի՝արխայիկպրակտի
կաներինհարազատլինելու:
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«Ս	տու	գիչ	 պրակ	տի	կա.	 նո	րե	կը	 մտնում	 էր	 կա	մե-
րա,	գետ	նին	գցում	էին	մա	քուր	սրբիչ:	Տես	նում	էին	
սրբի	չի	 հան	դեպ	 վե	րա	բեր	մուն	քը.	 ե	թե	 ինչ-որ	 մե	կը	
ընկ	նում	և	վերց	նում	 է,	ա	պա	նրա	վրա	յով	պետք	 է	
անց	նել:	 Ե	թե	 ին	քը	 ուղ	ղա	կի	անց	ներ,	ա	պա	ու	րեմն	
ան	տար	բեր	է.	ե	թե	վերց	ներ	դներ	այլ	տեղ,	ա	պա	ծա-
ռա	յութ	յուն	ներ	մա	տու	ցող	է:	Ա	ռա	ջին	ան	գամ	մտած-
նե	րը	 կար	գա	վի	ճակ	 էին	 ձեռք	 բե	րում	 չի	մա	ցութ	յան	
պատ	ճա	ռով»42:

Անդրադառնանք քրեական վարքագծին և դրանց նույնա
կանացման պրակտիկաներին: Դրանք ևս հիմք են դրվել
ազատազրկմանվայրերումևնույնականացմանմիջոցներ
են՝ստուգելուանձիկարգավիճակըայդհիերարխիայում:

Ստուգմանևնույնականացմանտարատեսակպրակտիկա
ներև վարքագծերտարատեսակտրանսֆորմացիաներով
գործելևպահպանվելենոչմիայնազատազրկմանվայրե
րում,այլ նաևփոխանցվել են բանակու դպրոց:Օրինակ՝
ավլելհամաձայնելուպրակտիկանբանակումհստակնույ
նականացվումէ«ստորացվող»դասիհետ,չնայածորքչերը
գիտեն,որիսկզբանեայդմեկնաբանությունըեկել էհենց
այնգաղափարից,որգողականկոդեքսիհամաձայն՝խորհր
դային հասարակարգում գողի համար աշխատելը տաբու
էր՝«զապադլո»:

Ճիշտ ինչպես որ «քաղաքակիրթ կանոնների խախտում»
անլրջություն վարքային պրակտիկայում (որի պատճառը
նաև այն է, որ «քաղաքակիրթ» կանոնները հիմնված են
հստակ սոցիալական հիերարխիաներիդերերի պահպան
մանսկզբունքիվրա,մինչդեռգողականությունըսոցիումից
դուրսէ՝outcast,отверженный,կաստաներիցդուրսմղված,
«անդիպչելի»՝«ընկած»,«իջեցված»),նույնկերպէլև՛հայհո
յանքների,և՛մարմնիստորինմասինառնչվողպրակտիկա
ներիհետկապվածծեսերիֆիքսվածությունըտաբուներին

42. ԳայանեՀովակիմյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,ԴավիթԹումասյան,40տարեկան։
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արտահայտում է նույն մեխանիզմը. «մեծ, պաշտոնական
քաղաքակիրթ հասարակության» մեջ թագավորող լրջութ
յանը, կանոնների պահպանմանը հակադրվում է դրանց
քանդումը,և«վերին,բարձր,«պաշտոնական»մարմնիմա
սերին» և դրանց նկատմամբ վարքային կանոններին հա
կադրվում են «ստորին, ցածր, ոչպաշտոնական» մարմնի
մասերիհետկապվածկանոնները43:

Սակայնպետքէնկատել,որտաբուների՝սեքսինկամզու
գարանային պրակտիկաներին, հատակին, գետնին (որը
համարվումէկեղտոտ),կեղտինևայլնինառնչվողհամա
կարգը զուտ արխայիկ մշակույթի (ուրեմն և՝ աղքատութ
յան)արտահայտումէևգոյությունունիգողականմշակույ
թիցշատավելիվաղ,նրանիցշատավելիմեծէ:«Վերևը»
«ներքևի»հետչխառնելընաևսակրալարքետիպէ.երկին
քը, աստված(ներ)ը «վերևում» են, դժոխքը՝ «ներքևում»:
Եթեգողականթատերայնությունը,ծաղրըևայլն«մեծպաշ
տոնականքաղաքակրթության»կանոններիխախտումեն,
կարելի էասել՝«ձախականություն» (ճիշտինչպեսգողերի
կողմից մարդու սեփականության իրավունքը չընդունելը),
ապա«ներքևի» զուգակցումըտաբուինարխայիկ կանոն
ներիամուրվերահաստատումէ,ծայրահեղ«աջականութ
յուն»,գլխավորհիերարխիայի«անձեռնմխելիություն»,որը
հատուկ է նաևպարզապեսաղքատավանդականավան
դապաշտմիջավայրերին:

Սրանհետաքրքիրհավելումէայն,որամենամեծմարտա
հրավերը(ևսադրանքը)այդպիսիարխայիկուղեղիհամար
«վերևնուներքևը»՝«մաքուրն»ու«կեղտոտը»,«վեհն»ու
«ստորը»խառնելնէ,ինչպես,օրինակ,օրալսեքսը:Հայտ
նիէ՝ինչպեսենհայրիշխանականմիջավայրերումնշում,որ
սիրուհիենպահում,որպեսզիիրենցզավակներիմորհետ
օրալսեքսովչզբաղվեն:

43. Տե՛ս Բախտինի Կառնավալի մասինայստեղ. http://boon.am/mikhailbakhtin/
[դիտվելէ16.07.2020]։

http://boon.am/mikhail-bakhtin/
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Արևմուտքի քաղաքակրթության հերթական քայլերից էր
«վերևի»ու«ներքևի»տարբերությանվերացումը,օրինակ,
գետինըկամհատակըմաքուրպահելումիջոցով(արևմտ
յանհամալսարաններումմիջանցքումկամլսարանումգետ
նիննստելըխնդիրչէ),կամհենցկարծրատիպորենարքե
տիպային«ամերիկյան»վարքով՝ոտքերնազատորենդնել
սեղանին(ըստռուսականասացվածքի,դաանումէխոզը,
իսկ մի շարք ավանդական մշակույթներում դա, նույնիսկ
պարզապեսոտքերըբարձրտեղադրելը,ոչպարտադիր՝սե
ղանին,անարգանքէներկաներիհանդեպ):

Եթեամփոփներկայացնենքքրեականբարքերիևչգրված
օրենքներիէությունը,ապաենթամշակույթիհիմնականգա
ղափարնայնէր,որիրմեջընդգրկվողմարդուն,«պաշտո
նական»սոցիումիհիերարխիկհամակարգիհամաձայն,այն
զրկումէսոցիալականպատկանելությունից.օրենքովգողը
պիտիընտանիքչունենար,որպեսզիխոցելիչլիներ,պիտի
լիներ ատոմական մեկ կտոր, ասենք՝ ծայրահեղ էգոիստ,
ծայրահեղանկախ բոլորից: Նա չի կարող իրեն թույլտալ
բարիզգացումներ,մեծահոգությունևայլն:

Առանձինուսումնասիրությանենարժանինաևայդթեմային
առնչվողմիֆերը, որոնքմինչայսօրդեռևսկանմերհան
րության մեջ: Հետաքրքիր է, որ միֆերը և դրանց հիման
վրակառուցվողերգերը,գրականստեղծագործությունները
ոգեշնչելենմիքանիսերունդ,դարձելեներաժշտականորո
շակիոճ,օրինակ՝ շանսոն,ևբավականինտարածվածեն
նաևմերօրերում:Միֆերիհիմնականբնութագրիչհատկա
նիշնայն է, որ գողականկյանքովապրողմարդիկարդա
րությանևիրենցկյանքըընդհանուրիննվիրածգաղափա
րակիրներեն:ԱյսառումովշատհետաքրքիրևհստակէՎ.
Հարությունյանիձևակերպումըմիֆականացվածհերոսնե
րիիրականկերպարներիվերաբերյալ:

«	Կա	թյուր	պատ	կե	րա	ցում,	որ	այդ	օ	րենք	նե	րը	շատ	
ազ	նիվ	են,	շատ	մա	քուր	են,	բայց	դա	բո	լո	րո	վին	այդ-
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պես	 չի,	այդ	կռիվ	նե	րը	բո	լո	րը	խո	րը	հաշ	վարկ	ված,	
հաշ	վեն	կատ	 ու	սում	նա	սի	րութ	յուն	նե	րի	 բա	ներ	 են…	
այ	սինքն՝	 այն	 պատ	կե	րա	ցու	մը,	 որ	 նրանք	 Ռո	բին	
Հու	դեր	են	ազն	վա	գույն,	որ	հատ	կա	պես	կա	գրա	կա-
նութ	յան	 մեջ,	խա	բու	սիկ	 է:	 Եվ	 մար	դը,	 ո	րը	 հայտն-
վում	 է	 այդ	 ի	րա	կա	նութ	յան	 մեջ,	 ե	թե	 ոչ	 մի	 քա	նի	
օ	րից,	ա	պա	մի	շա	բա	թից	կհաս	կա	նա,	որ	այդ	ա	մե	նը	
միֆ	է.	 յու	րա	քանչ	յուրն	իր	սե	փա	կան	խնդի	րը	ու	նի,	
իր	կեն	ցա	ղը,	իր	կյան	քը	լա	վաց	նե	լու՝	պար	տա	դիր	ու-
րիշ	նե	րի	հաշ	վին»44:	

Իսկմարդը,որըդուրսէմնացելայդմշակույթից,ապրիորի
զրկվումէարժանապատվությունից,և«գողը»նրահետկա
րողէանելինչուզի,ընդհուպմինչև«բեսպրեդել»:

Ընդորում՝կարևորէնաևառաջարկը,որժամանակակից
մեդիայինայդմիֆերիցազատելուգործումկօգնիհստակ
և ճշգրիտ տեղեկատվության աղբյուրների, նյութերի փո
խանցումը:Չնայածնմանհանրայինաղբյուրներըբավա
կանաչափսահմանափակեն,այնուամենայնիվայդպիսիք
կան, մասնավորապես, հենց Վ. Հարությունյանի աշխա
տությունում45:

Հետաքրքիր է նաևազատազրկման վայրերում ստեղծվող
արվեստի մեջ թեմատիկ ստեղծագործությունների վերլու
ծությունը, որոնց մեջ կան կտավներ, քանդակներ, մոմեր,
դեկորատիվ իրեր, հացից կամ փայտից պատրաստված
վարդերևայլն:Ընդորում՝մայրության,սիրոևկրոնական
թեմանբավականինգերիշխողէայստեսակիարվեստիմեջ:

Հետաքրքիր է, որմշակութաբանականտեսանկյունից՝ար
վեստագետներիզգալիմասըայսդրսևորումներինշատհան
գիստէվերաբերվում,ևկաայնմոտեցումը,որարվեստային

44. Գայանե Հովակիմյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, Վարդան Հարությունյան, 59
տարեկան։

45. Հարությունյան, Վ․ (2020), Քաղբանտարկյալի պատմություն: Հասանելի է՝
http://bit.ly/33XFpl4[դիտվելէ19.02.2020]։

http://bit.ly/33XFpl4
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դրսևորումներըպետքէառավելմաքրվածկենսակերպիտա
նեն,այլոչթեռոմանտիզմի,ևորդաբավականինիրատե
սականէ:Սույնհոդվածիհեղինակիանձնականաշխատան
քայինփորձառությունըևսհիմքէպնդելու,որնպատակային
արվեստիստեղծումըքրեակատարողականհիմնարկներում
այլևսգողականենթամշակույթիվերարտադրությունչէ,այլ
դրանից ձերբազատում արվեստի միջոցով: Այդ գործերի
մեջկարևորէդիտարկելմշակութայինայնդրսևորումները,
որոնքձևավորվումենփակհաստատություններում:Այստեղ
ճիշտկազմակերպմանևառաջնորդությանդեպքումառկա
էերևույթիմյուսկողմը՝վերականգնմանբաղադրիչը,ևդա
հետաքրքիրկերպովմեկնաբանելէՍ.Սաղաթելյանը:

«Ք	րեա	կան	աշ	խար	հի	ընդ	հա	նուր	մշա	կույ	թի	դրսևո-
րու	մը	ար	վես	տում	բնա	կան	է,	որ	ե	ղել	է	բան	տար	վես-
տում:	Ինձ	հե	տաքրք	րում	էր	և՛	նյու	թը,	և՛	հենց՝	ինչ	
նպա	տա	կով	է	դա	ստեղծ	վում:	Ն	կա	տել	եմ,	որ	մարդ	
բանտ	ընկ	նե	լով՝	սկսել	է	ինչ-որ	բան	ա	նել,	այ	սինքն՝	
իր	 մոտ	 ինչ-որ	 ստեղ	ծա	գոր	ծա	կան	 ու	ժեր	 են	 ե	կել.	
այս	տեղ	և՛	սահ	մա	նա	փա	կումն	է	 (գոր	ծոն),	և՛	պայ-
քա	րը	ժա	մա	նա	կի	և	տա	րա	ծութ	յան	սահ	մա	նա	փակ-
ման	(դեմ):	Ս	տեղ	ծա	գոր	ծա	կան	ու	ժը	ա	ռաջ	է	գա	լիս,	
երբ	 մար	դը	 հայտն	վում	 է	 լի	մի	տա	վոր	ված	 ի	րա	կա-
նութ	յու	նում:	 Ե	թե	 նման	 մի	ջա	վայ	րին	 էլ	 բե	րում	 ես	
ար	վես	տի	դաշտ,	ա	պա	ին	քը	ինչ-որ	մի	ձևով	ա	պա-
ք	րեա	կա	նաց	վում	է»46։

Բոլորովին ուրիշ էայդ բովանդակության կեղծ վերարտա
դրությունը,նմանակումըհանրայինարվեստում:Ինչպեսոր
քյարթուխոսքըքրեականգռեհիկժարգոնայինխոսքինմա
նակումնէ,այնպեսէլժամանակակիցհանրայինմշակույթի
մեջ՝երաժշտությանևայլճյուղերիմեջ,առկաենքրեական
ազդեցությանտարբերտարրերևժանրեր(էությամբ՝պա
րոդիական):

46. ԳայանեՀովակիմյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,ՍամվելՍաղաթելյան,62տարեկան։
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«Ար	վես	տում,	 այն	 բո	լոր	 տե	ղե	րում,	 որ	տեղ	 ար	տա-
ցոլ	վում	են	դրանք	լայն	մաս	սա	յի	հա	մար,	ցած	րա	ճա-
շակ	պրո	դուկտ	ներ	են՝	ռա	բի	սը,	«բլատ	նո	յը»	և		այլն,	
կար	ծում	 եմ	 դրանք	 եր	կար	 մտած	ված	 բա	ներ	 չեն,	
շատ	ա	րագ	ստեղծ	ված,	պա	հի,	 ի	րա	վի	ճա	կի	ազ	դե-
ցութ	յամբ	ստեղծ	ված:	Նույ	նը	վե	րա	բե	րում	է	սե	րիալ-
նե	րին:	Կար	ծում	եմ,	որ	դրանք	ըն	կա	լե	լի	են	այն	մաս-
սա	նե	րին,	ով	քեր	ժա	մա	նակ	չեն	ու	զում	տրա	մադ	րել	
մտա	ծե	լուն,	ի	րենց	կրթութ	յա	նը,	ի	րենց	ար	ժե	հա	մա-
կար	գին»47։

Գողականության թեմատիկայի միֆականացված և չա
փազանցված ազդեցությունը համընդհանուր հանրային
մշակույթի վրա վնասակար է: Այնազդում է և՛ խոսքի, և՛
երաժշտության,և՛արվեստիումշակույթիբոլորճյուղերից
հանրությանըհրամցվողևձևավորվողարժեքներիվրա:

Հանրայինմշակույթիմեջառավելվնասակար,բռնությանև
քրեականբարքերիտարածմաննեննպաստումժամանա
կակիցֆիլմերը,մեդիանյութերը,հայկականիրականության
մեջառկասերիալները:Հետաքրքիրէայնփաստը,որառա
ջինանգամպաշտոնականմեդիայում,դեռևսԽՍՀՄժամա
նակահատվածում՝1988թ.,ցուցադրվեց«Օրենքովգողերը»
ֆիլմը48 ռուսական, սովետական հեռուստատեսությամբ:
Այնկարծեսմեդիայիմեջքրեականթեմատիկայիազատա
կանացմանառաջինփորձնէր,որըբերեցմիլիոնավորդի
տողներևհետագաազդեցությունֆիլմարտադրությանմեջ՝
այդթեմատիկայիընդլայնմանտեսանկյունից:Եթեառօրյա
կյանքումորոշակիգողականավանդույթներ,միֆերևխո
սույթներստվերվածևարգելվածեն,ապաֆիլմերըոչմիայն
վերակենդանացնում են, այլև շատ ավելի վտանգավոր և
ուժեղ են դարձնում դրանց ազդեցությունը, դուրս բերելով

47. Գայանե Հովակիմյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, Մարիամ Մարտիրոսյան, 43
տարեկան։

48. Кара, Ю. (1988), Воры в законе. URL: http://bit.ly/2PtGrQC [последний
просмотр:19.02.2020].

http://bit.ly/2PtGrQC
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դրանք«լուսավոր»հանրայինդաշտ՝պարարտհողստեղ
ծումառօրյակյանքումդրանցիցքաղվածկարծրատիպերով
առաջնորդվելու, բռնության դրսևորումների «նորմալաց
ման»,ուրեմնև՝ոչպաշտոնական«օրինականացման»:

Ռոմանտիզացումը ներկայումս ավելի շատ ասոցացվում
է ոչ թե բուն գողականի, այլ տնտեսապես հզոր, մաֆիոզ
կերպարներիհետ:Այնբավականինազդեցիկէևհանգում
է կրկին այնպիսի հիմնարար արժեքների խեղաթյուրված
ներկայացման,ինչպիսիքեն«հեղինակության»և«արդա
րության»միֆականացվածպատկերացումներըհանրային
ընկալմանմեջ:

«Հեղինակությունը» և «արդարությունը» գողականության
համակարգնիրենցշուրջըկառուցողհասկացություններեն:

«Ք	րեա	կան	 են	թամ	շա	կույ	թը	 ստեղծ	վել	 է,	 քա	նի	 որ	
ար	դա	րա	դա	տութ	յան	ֆոր	մալ	մար	մի	նը	չի	կա	րո	ղա-
նում	 հաս	տա	տել	ար	դա	րութ	յուն,	 ու	 ստեղծ	վել	 է	 մի	
նոր	 են	թամ	շա	կույթ,	 ո	րը,	 իբր,	 հաս	տա	տում	 է	 այդ	
ար	դա	րութ	յու	նը,	 իր	 կա	նոն	նե	րով,	 կա	նո	նա	կար	գե-
րով,	իր	հիե	րար	խիա	նե	րով:	Հա	ճախ	մար	դիկ	քրեա-
կան	 են	թամ	շա	կույ	թը	 ըն	կա	լում	 են	 միայն	 բան	տի	
ներ	սում,	բայց	չեն	հաս	կա	նում,	որ	կրող	նե	րը	և	դրս-
ևո	րում	նե	րը	 բան	տից	 դուրս	 են,	 հենց	 մեր	 ա	ռօր	յա	
կեն	ցա	ղում:	Ք	րեա	կան	են	թամ	շա	կույ	թի	դրսևո	րում-
նե	րը	ա	մե	նուր	են	և		ա	մեն	ձևով»49։

Կարևորէսահմանելքրեականենթամշակույթիգաղափա
րախոսությանհիմքկազմողայսհասկացություններըևու
սումնասիրել դրանց նշանակությունը: Անհրաժեշտ էտես
նել«նորմալ»մշակույթիևգողականությանհեղինակության
մեջ դրվածարժեքների, դրանց սահմանման և բովանդա
կության տարբերությունները: Եթե մշակույթի մեջ «հեղի
նակությունը»բարձրագույնհամամարդկայինարժեքների,

49. Գայանե Հովակիմյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, Մարիամ Մարտիրոսյան, 43
տարեկան։
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հումանիզմի,առանձինանհատներիպատմական,նյութա
կանևոչնյութականարժեքների,նմանգործունեությանհի
մանվրաձեռքբերվածսոցիալականարժևորումնէ,ապա
քրեականենթամշակույթիսահմաններում«հեղինակությու
նը»բացարձակկարևոր,բայցբոլորովինհակադիրբովան
դակություն ունի: Այն վաստակվում էտվյալխմբի կողմից
բացարձակ իշխանության հիման վրա: Ավանդականորեն,
գողական ենթամշակույթի շրջանակում «հեղինակություն»
է եղել ճշմարիտ կյանքով ապրող գողը, որը չպիտի ունե
նարկինևանձնականկյանք,չպիտիունենարանձնական
տնտեսականմիջոցներ,պիտիորոշումներիկայացմանմեջ
անվերապահորենհետևերգողականկանոնակարգին,պի
տի ազատազրկման մեջ եղած լիներ, պիտի կարողանար
աչք չթարթել և ապահովել դաժան, սակայն համակարգի
տեսանկյունից«արդարացի»որոշումներիկայացումըկամ
հավանությունտալդրան:Նմանհեղինակություններըհա
ճախմիֆականացվելեն,և,եթենայենքմշակութայինար
տահայտչամիջոցների տեսանկյունից, «բլատնոյ» երգերի
թեմաներիմեջայսանձինք«սրբացվում» էին:Դրանմիա
նումէրնաևռոմանտիզացումը.այսմարդիկպատկերվում
ենազատազրկման վայրերում, ընտանիքից հեռու, նրանց
բնավորությանը հատուկ է ընդգծված զգացականություն:
Կարոտի,մորսպասումիերգերըհեղինակություններինզո
հացնելուևսրբացնելումիջոցովմիֆականացմանարդյունք
էին: Այսինքն՝ նրանց հեղինակությունը նաև բարձրանում
էր,քանիորկարմիֆը,թենրանքպայքարումէինհանուն
արդարության և դրա համար էին հայտնվել խորհրդային
բանտերում:Սաշատկարևորէ,քանիոր,նորիցգալովայս
ենթամշակույթիդեմպայքարիհարցին,ցույցէտալիս,որու
ղիղ,կոշտպայքարըպետքէլինիայնպիսին,որչլինիմարդ
կանցզոհացումկամնմանընկալմանմասսայականացում,
այլապեսզոհիկերպարըկրկինկարողէդառնալգրավիչ:

Ներկայումսբավականինփոխվելէ«հեղինակության»կեր
պարըևբովանդակությունը:Մերժամանակաշրջանումայն
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ավելիմոտէտնտեսականօլիգարխին,մաֆիոզին,քանաս
կետիկկյանքվարողգողին:Նախկինպահանջներնայլևս
պարտադիր չեն, և հակառակը՝ ներկա ենթամշակույթի
մեջհեղինակությունըմիշտամրապնդված էտնտեսական
և որոշ դեպքերում՝ քաղաքական իշխանությամբ: Այնուա
մենայնիվ,ի՞նչնէմիավորումայսերկուտիպերին.գործու
նեության,վարքիմեջ՝բացարձակիշխանությանպատրան
քիստեղծումը,բռնությանդիմելըըստկամայականկերպով
որոշված «անհրաժեշտության», որոշ իրադարձություննե
րումարդարություն հաստատելու գործառույթը ստանձնե
լուիշխանությունը:

Քրեականենթամշակույթիմեջ«արդարության»գաղափա
րը երևութորենառանցքային է. «ճշտի»պատերազմները
եղել ենհենցայսխմբավորումներիներսում, նաևնրանց
տրվածդերակատարությանմեջ:Ինչու՛ են«հեղինակութ
յունը»ևնրակողմիցտրվող«արդարությունը»այլընտրանք
դասականդատարանին կամառճակատումների լուծման
համայնքայինայլտարբերակներին50,ինչու՛էնրակայաց
րածվճիռը«անբեկանելի»:Ենթամշակույթի՝արդարության
կոնցեպտի սեփականացումը խորհրդային շրջանում տե
ղի էունեցելպետականարդարադատությաննկատմամբ
եղածևաճողանվստահությանպայմաններում.այդանվս

50. Կոնֆլիկտների լուծմանավանդականարտապաշտոնականտարբերակների
մասին տե՛ս. Крикорова, Ж., Мельникова, Ж., Недолян, А. и ТерГабриелян, Г.
(ред.)(2003),ТрадицияразрешенияконфликтовнаКавказеиметодыинститутов
гражданского общества. URL: https://www.kavkazuzel.eu/system/uploads/article_
attachment/attach/0000/3106/Traditsiya_razresheniya_konfliktov_na_Kavkaze_i_
metody_institutov_grazhdanskogo_obschestva.pdf[последнийпросмотр:18.07.2020].

https://www.kavkaz-uzel.eu/system/uploads/article_attachment/attach/0000/3106/Traditsiya_razresheniya_konfliktov_na_Kavkaze_i_metody_institutov_grazhdanskogo_obschestva.pdf
https://www.kavkaz-uzel.eu/system/uploads/article_attachment/attach/0000/3106/Traditsiya_razresheniya_konfliktov_na_Kavkaze_i_metody_institutov_grazhdanskogo_obschestva.pdf
https://www.kavkaz-uzel.eu/system/uploads/article_attachment/attach/0000/3106/Traditsiya_razresheniya_konfliktov_na_Kavkaze_i_metody_institutov_grazhdanskogo_obschestva.pdf
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տահությունըփոխանցվելէմերօրեր51:Արդարություննայն
կոնցեպտնէ,որիշուրջքրեականհամակարգըերևութա
կանորեն52 կառուցել է իր հիերարխիաները, օրինակ՝ եթե
դու «ընկած» ես,արդար է, որ քեզ հալածեն: Եթե դու չես
հպատակվում թաղային «հեղինակությանը», «արդար» է,
որնաքեզֆիզիկականբռնությանենթարկի:Այսինքն՝«ար
դարության» կոնցեպտն օգտագործվում է ենթամշակույ
թըպահպանելուևվերարտադրելուհամար:Մյուսկողմից,
եթեինչորշրջանումայդարդարությունըպաշտպանական
գործառույթէունեցելորոշակիխմբերիհամար,ապաայդ
խմբերիցդուրսանձինքերբեմնկա՛մստիպվածենեղելդի

51. Armenia 3.0ում (տե՛ս TerGabrielyan, G. (2020). Armenia 3.0. Understanding
20th Century Armenia. Yerevan, EPF. Available at: https://epfarmenia.am/document/
Armenia30Understanding20thCenturyArmenia [Accessed 18.07.2020]). և
սույն գրքի վերջին հարցազրույցում քննարկվում է այն, որ պատմականորեն
պաշտոնական համակարգը գաղութային բնույթի էր, և դրա նկատմամբ
անվստահությունն ու դրա բռնությանը հակադրումն օգնել ենայլընտրանքային
մեթոդներիամրապնդմանը,սակայնքանիորայլհամայնքայինավանդականայլ
ընտրանքայինմեթոդներըսովորաբարոչբռնիէին,իվերջոհաղթանակելէբռնիին
բռնիկերպովհակադրվելուկարողությունունեցողմեթոդը:

52. Նշում ենք՝ «երևութականորեն», քանի որ, ինչպես բացատրեցինք, այս
համակարգիհատկանիշնէ՝սեփականևո՛չմիսկզբունքիչհետևելհարմարության
կամկարիքիդեպքում,խախտելցանկացածսկզբունք(հենցդաէ«բեսպրեդելի»
էությունը. «բեսպրեդելը» ոչ թե միայն կոնկրետ դեպքերն են, երբ կոնֆլիկտն
էսկալացվում է բացարձակ անկանոն բռնության մակարդակի, այլև դրա
հնարավորությունը, սպառնալիքը՝ այդ ամբողջ մշակույթի յուրաքանչյուր
դրսևորմանմեջներկա.«բեսպրեդելը»կիրառելիէինչպեսբռնությաննախնական
դիմողի դեպքում, այնպես էլ ռեակտիվ բռնության՝ բռնությանը հակադրվողի:
Հայտնի են շատ դեպքեր, երբ «բեսպրեդել» մոտեցումն օգնել է «թույլին»՝ ոչ
քրեականին, պաշտպանվել քրեականներից, օրինակ՝ իսկույն դանակահարելով
նրանց՝ ի պատասխան նախնական սպառնալիքի (Շալամովից): «Բեսպրեդելի»
այդ վտանգն ու տագնապը, որ առկա է բռնության ցանկացած նախնական
ակտի դիմելիս, բնութագրում է քրեականությանամբողջ մշակույթըև, ի վերջո,
հենց այն արգելակն է, որ քչացնում է բռնության ծայրահեղ դրսևորումները:
Ավաղ, շատ քրեականներ, կրթություն չունենալով և մտածելու սովոր չլինելով,
արարքկատարելիսապագանչկանխատեսելով,այդվտանգըհաշվիչենառնում.
դա է պատճառը, որ քրեական մշակույթն անընդհատ լի է առճակատումների
էսկալացման օրինակներով, և «խաղաղեցումը» հատուկ է միայն զարգացած
«հեղինակությունների»վարքին:Նույնպատճառով«բեսպրեդելին»հակվածները
համարվումենինքնապաշտպանությանբնազդչունեցող,որհավելյալարգելակէ
նրանցհետգործբռնողներիհամար,այսինքն՝նրասկզբունքայնությունըհիմնված
էմիֆիևթատերայնությանվրա:

https://epfarmenia.am/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-Armenia
https://epfarmenia.am/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-Armenia
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մել, կա՛մ իսկապես չեն գտելայդարդարությունը ֆորմալ
արդարադատականհամակարգումևայսպիսովևսդարձել
են ոչֆորմալ քրեական«արդարության»համակարգիկի
րառմանընպաստող:

Այստեսանկյունից շատհետաքրքիր է Վ. Հարությունյանի
մեկնաբանությունըարդարադատությանհարցերումքրեա
կան հեղինակություններին դիմելու պրակտիկաների վե
րաբերյալ: Հատկապես նյութական, ֆինանսական միջոց
ների hետբերման հարցով քաղաքացիները հաճախ դիմել
են թաղային «հեղինակությանը», «օրենքով գողին», քանի
որպետությանկողմիցիրականացվողարդարադատության
դեպքում,եթենույնիսկմեղավորկողմըդատապարտվումէ,
տուժողըհիմնականումչիստանումայնգումարը,որընրա
նիցվերցվելէ:Իսկքաղաքացուհամարառավելկարևորէ,որ
հետստանակորցրածը,եթեոչամբողջական,ապագոնեմի
մասը:Այսինքն՝թաղային«հեղինակությունների»ազդեցութ
յունըտարածվում էբռնի,սակայնքաղաքացուտեսանկյու
նիցառավելարդյունավետմեխանիզմով:

Այսպիսով,մշակութային,սոցիալականկիրառումների,պրակ
տիկաների,միֆերիևխոսքիմիջոցովքրեականբարքերնազ
դեցությունունենբնակչությանամենատարբերխմբերիվրա,
ոչմիայննրանց,ովքերգիտակցաբարկրումենայդբարքերի
ազդեցությունը,այլնաևնրանց,ովքերտուժողներեն,զոհեր:
Եվնրանցմեջկանխոցելիխմբերևխոցելիմիջավայրեր:

Գլուխ5.Քրեականբարքերըևբռնությունը 
որպեսպարտադրվողդերայինմոդելներ. 
խոցելիսոցիալականխմբերևմիջավայր

Քրեական ենթամշակույթի ամենաբացասական ազդեցութ
յունըմարդուևհասարակությանստեղծագործականության,
վարքագծի ընտրության ազատության սահմանափակումն
է: Բռնության տարատեսակները և հետևանքները բազում
են: Այն կարող է սկսվել խոսքային՝ վերբալ բռնությունից և
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զարգանալ մինչև ծեծ, սեռական բռնություն, սպանություն
և ինքնասպանության հասցնել: Սոցիալական տարբեր մի
ջավայրերում բռնության ձևերը տարբեր են: Իհարկե, այն
առավելապես խտացած է տղամարդկանց միջավայրում և
հաստատություններում, որոնք փակ են, այդ թվում՝ ազա
տազրկմանվայրերը,հատուկդպրոցներըևբանակը:Մյուս
կողմից,այններթափանցելէնաևդպրոց,կրթականբարձ
րագույնհաստատություններ՝այսպիսովտարածվելովհան
րայինբացդաշտում:

Այսհամատարած լայնազդեցությանտեսանկյունիցառա
վելխոցելիենդեռահասները:

«Ե	թե	նախ	կի	նում	են	թամ	շա	կույ	թը	ու	ներ	օ	րենք,	որ	
այդ	 ա	մե	նը	փակ	 է	 և	 չ	պետք	 է	 հան	րայ	նաց	վի,	 հի-
մա	 սահ	ման	նե	րը	 կո	րել	 են:	 Այ	սինքն՝	 այդ	 մշա	կույ-
թը	հան	րայ	նաց	վել	է:	Օ	րի	նակ՝	նախ	կի	նում	նույ	նիսկ	
ո	րո	շա	կի	 բա	ռե	րի	 օգ	տա	գոր	ծու	մը	 խմբա	յին	 պատ-
կա	նե	լութ	յան	մեջ	էր,	հի	մա	դա	հան	րա	յին	պատ	կա-
նե	լութ	յուն	ու	նի53,	54»:

Դեռահասության տարիքին բնորոշ ճգնաժամի հիմնական
խնդիրներից մեկը որևէ խմբի՝ սեփական պատկանելութ
յան հարցի լուծումն է, միայնակ՝ խմբերից դուրս չմնալը՝

53. Հետաքրքիրէ,որայդբառերը,նույնպիսիհանրայնացումապրելով,օրինակ,
անգլոամերիկյանմշակույթում,զգալիորենկորցրինիրենցխոցող,սադրիչբնույթը:
Հայաստանում, չնայած այդ գործընթացը դանդաղորեն, բայց նույնպես տեղի
է ունենում, նրանց վիրավորական իմաստավորումը դեռևս կարծես նույնիսկ
չի թուլանում: Դա բացատրելի է տարբեր հասարակություններում տարածված
կառուցվածքային բռնության տարատեսակներով, մշակութային խորքային
տարբերություններով. լիբերալկապիտալիստականհասարակությունում,որտեղ
համայնքն ուժեղ է, կոմպրոմիսը տենդենց ունի դառնալու գլխավոր արժեք,
այսինքն՝երկուհանդիպողինպատակնէկոնֆլիկտիմեջչմտնել:Սակապվածէ
կապիտալիզմիկարիքների(տե՛սPutnam,R.D.,Leonardi,R.,&Nanetti,R.(1993).
Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton, N.J., Princeton
UniversityPress),ինչպեսնաևտվյալհասարակությունումձևավորվածարժեքային
համակարգի հետ՝արգելող թե քաջալերող (տե՛ս Лефевр, В. А. (2003), Алгебра
совести.Москва,КогитоЦентр).

54. Գայանե Հովակիմյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, Ռուբեն Աղուզումցյան, 75
տարեկան։
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«չտարբերվելը»«մյուսներից»:Դեռահասըմիայնությանու
ժեղ զգացում ունիև գիտի, որ իր շրջապատում միայնակ
մնալըկմեկնաբանվիորպեսթուլությունևկաստայիցդուրս
լինելու՝ «անդիպչելի» դառնալու հանգամանք, ուրեմն և՝
բուլլինգի թիրախ: Սոցիալականացման կարևոր հանգր
վանէդառնումհանրայինմիջավայրերում՝բակում,դպրո
ցում,պատկանելությանխնդրիլուծումը:Պատկանելության
մղումնուկարիքըայնքանուժեղեն,որ,նույնիսկհասկա
նալով,որկաազդեցիկուժեղ,ևնրախմբինպատկանելութ
յունը նրան հպատակվել կնշանակի, դեռահասներն ընտ
րումենայդպիսիխմբումդերստանձնելը,նույնիսկձգտում
ենայդպիսիխմբումդերիարժանանալուն:Որոշակիդերէ
կատարումնաևիրականհեղինակությանձեռքբերմանկա
րիքը՝ ընտանեկան հեղինակություններից դուրս, իսկ մեր
միջավայրումհաճախ«մեծահասակիաշխարհի»ներկայա
ցուցչիհեղինակությունը(ուսուցչի,ուստայիևայլն)բացա
կայումէ,եթեամրապնդվածչէքրեականմշակույթիթատ
րոնով:

«Ազ	դե	ցիկ	ու	ժե	ղը	ղե	կա	վա	րում	 է	բա	կը.	նման	կեր-
պա	րը,	 նման	 խմբա	վո	րում	նե	րը	 ձգում	 են	 դե	ռա-
հա	սին,	 ե	թե,	 օ	րի	նակ,	 ըն	տա	նի	քում	 չկա	 այդ	 ու	ժը:	
Պար	տա	դիր	 չէ,	 որ	ըն	տա	նի	քում	 լի	նի	նման	օ	րի	նա-
կով	անձ,	 ըն	տա	նի	քը	 կա	րող	 է	 լի	նել	 շատ	դրա	կան,	
սա	կայն	ռե	ֆե	րեն	տա	յին	կեր	պա	րի	անհ	րա	ժեշ	տութ-
յու	նը,	 ու	ժեղ	 լի	նե	լու	 անհ	րա	ժեշ	տութ	յու	նը	 մղում	 է	
դե	ռա	հա	սին	 դառ	նա	լու	 խմբի	 ան	դամ,	 որ	տեղ	 կան	
չգրված,	բայց	ու	ժեղ	օ	րենք	ներ»55։

Առնականության,«տղայականության»,«ուժեղտղայի»կեր
պարն ամենա«մագնիսականն» է ոչ միայն դեռահասների,
այլևընդհանրապեսհանրությանպատկերացումներում:«Ու
ժը»հաճախասոցացվումէվերբալևոչվերբալբռնություն

55. Գայանե Հովակիմյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, Նարինե Ստեփանյան, 4045
տարեկան։
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կիրառելուփորձի,դաանելումեջորևէկաշկանդվածություն
չունենալու,հարցերըբռնությամբլուծելուկենսափորձիհետ:

«Ասոցիալ»մնալուանհանգստությունը, ինչպեսասացինք,
սկսվումէդեռահասությունից:Հատկանշականէհոգեբան
Ն.Ստեփանյանինշելը,որշարժառիթըկարողէլինելխում
բը,որըդրդումէ:Եթեուզումեսմնալխմբում,պետքէեն
թարկվես(peerpressure):Խմբայինօրենքներըդառնումեն
պարտադիր:Սակարևորէայնտեսանկյունից,որենթամ
շակույթն իր ազդեցությունը տարածում է ցանցային կա
ռավարման ձևով, և դա իրականացվում է հիմնականում
դպրոցներում,նաև՝թաղերում,ապա՝բանակում:Հենցայս
տարիքիցտղաների շրջանում գրականխոսքը դառնում է
պարսավելի,դասպատասխանելըևսչիխրախուսվում:Այդ
տարիքում անհատական դիմադրությունը այս բարքերին
շատդժվարէ,քանիորառավելմեծտարիքով,թաղիկամ
դպրոցիհեղինակությունունեցողտղաներըցանցայինկամ
ոհմակայինձևովենճնշումևհրապարակայինցուցադրում
ենիրենցբռնությանուժըևսպառնում:Տղաներիդաստիա
րակության մեջ ծնողները հաճախառաջնորդվում են այն
սկզբունքով,որորպեսզիիրենցորդինկենսունակլինի,դի
մակայիևառաջգնասոցիալականհարաբերություններում,
այդամենըպետքէփողոցումյուրացնի:

Իշխանություն, հեղինակություն կառուցելուայլ ձև հասա
րակությունը,ըստէության,տղաներինհնարավորությունչի
տալիս.այսինքն՝խելացիությանհիմքիվրահեղինակություն
ունենալ,ձեռքբերումերիհիմքիվրահեղինակությունունե
նալևայլն:Իհարկե,հասունտարիքումայդազդեցությու
նըսկսումէնվազել,սակայնդեռահասներիմիմասնարդեն
իսկ կորցնում է կրթության համակարգում առաջխաղաց
ման հնարավորությունը, և ստացվում է, որ երիտասարդ
համայնքի ստեղծարար ուժը հասարակությունը ուղղակի
ոչնչացնումէ՝դարձնելովնրանբռնիբարքերիզոհ:

Կարևորէնաևքրեականենթամշակույթիգենդերայինաս
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պեկտիվերհանումը:Անշուշտ,այնառաջինհերթինազդումէ
տղաներիվրաևդոմինանտէտղամարդկանցմիջավայրում:

Քրեականենթամշակույթնընդգծվածգենդերայինառանձ
նահատկություններ ունի, այն տղամարդկանց դոմինան
տության («հայրիշխանության») մշակույթ է, դրա մաս և
առաջատար:Անդրադառնանք, ուրեմն, կանանց մասնակ
ցությանկամհնարավորազդեցությանհարցիուսումնասի
րությանը:

Շատհակասականէկանանցդերակատարությունը,և՛որ
պեսազդեցությանկրողի,և՛որպեսայնփոխանցողիդե
րերիուսումնասիրությանժամանակբացահայտվող:Մայ
րականնառերեսորեն(երևութականորեն)սրբացվածէև՛
քրեական մշակույթում, և՛ հայաստանյան պաշտոնական
մշակույթում, սակայն կինն այս համակարգում զրոյաց
վածէ (հայտնիասույթէ՝«Աղջկախոսքըհիմք չէ»):Մյուս
կողմից,առկաէայնհակասությունը,որհաճախկանայք,
որոնք ամուսնացած են քրեական հեղինակությունների
հետկամնրանցքույրնենկամդուստրը,կարողեն լինել
շատբարեկիրթ:Նրանցդերակատարությունըշատպասիվ
էկամհանդուրժող:Իհարկե,կանաևընտանեկանբռնութ
յանխնդիր.այդպասիվդերակատարությունըձևավորվում
էհենցդպրոցում,երբաղջիկները(ևուսուցչուհիները)որ
պես դիտորդ են (bystander, «ավարա»56)տղաների կռիվ
ներինև որևէ կերպ չեն միջամտում՝այդպիսով ոչ միայն
հանդուրժելով բռնությունը,այլև մշակութաբանորեն դրա
ճառագայթողներն ու ամրապնդողները դառնալով իրենց
պասիվությամբ: Օգնության չեն գալիս նրան, ով գուցե
ընդվզերկամչհանդուրժեր․իրենցվարքովնշանենտալիս,
որայդաշխարհիցելքչկա,քանիորչկանիրպոտենցիալ
համախոհները:

56. Տե՛սbystandereffectիմասինայստեղ.https://en.wikipedia.org/wiki/Bystander_
effect [դիտվել է 18․07․2020], ինչպես նաև քննարկված՝ սույն ժողովածուի այլ
գործերում(բանակի,դպրոցիմասին):
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«	Կա	նայք	 ֆոր	մալ	 տե	սանկ	յու	նից	 քրեա	կան	 են-
թամ	շա	կույ	թով	 չեն	 հե	տաքրքր	վում,	 բայց	 կա	նանց	
ներդ	րու	մը	 նպաս	տում	 է,	 որ	 այդ	 են	թամ	շա	կույ	թը	
ամ	րապնդ	վի	 և	 տա	րած	վի:	 Մեր	 մշա	կույ	թում	 ե	րե-
խա	նե	րի	դաս	տիա	րա	կութ	յան	հար	ցում	շատ	մեծ	դեր	
ու	նի	կի	նը,	սո	վո	րա	բար	կա	նայք	են	ե	րե	խա	յին	սո	վո-
րեց	նում	ճիշտ	ապ	րե	լը,	բա	րին	ու	չա	րը,	դպրո	ցում	էլ	
ու	սու	ցիչ	նե	րի	շուրջ	90%-ը	կա	նայք	են:	Ք	րեա	կա	տա-
րո	ղա	կան	 հիմ	նար	կում	ար	դեն	 հայտն	ված	 կա	նանց	
դեպ	քում	ընդ	հան	րա	պես	կա	նայք	շատ	հար	մար	վող	
են	նոր	ի	րա	վի	ճակ	նե	րին,	քան	տղա	մար	դիկ:	Որ	քան	
ես	 քրեա	կա	տա	րո	ղա	կան	 հիմ	նարկ	նե	րում	 հան	դի-
պել	եմ,	կա	նայք	շատ	ա	րագ	վերց	րել	են,	օգ	տա	գոր-
ծել	 այդ	 են	թամ	շա	կույ	թին	 բնո	րոշ	 տար	րեր,	 լե	զու,	
ա	ռանց	 կաշ	կանդ	վե	լու՝	 մեծ	 մա	սը	 դառ	նում	 են	այդ	
են	թամ	շա	կույ	թի	վառ	կրող	նե	րից»57։

Ինչպես ասացինք, ընտանիքները, ուրեմն և մայրերը,
ձգտումեն,որիրենցտղազավակները լինենուժեղ,ևդա
հաճախասոցացվումէհենցգողականբարքերիիմաստով
ուժեղլինելուգաղափարիհետ:

Իհարկե,երիտասարդկանանց՝հասարակականքաղաքա
կանկյանքումակտիվգործունեությանմեջավելիուավե
լի ներգրավվելը խրախուսելի է: Արդեն իսկ որոշակիորեն
դրսևորվումէնրանցազդեցությունը(քրեականբարքերին
հակազդեցությունը)հանրայինմիջավայրերում:Այդազդե
ցությանվառօրինակէթավշյահեղափոխությանևդրան
նախորդածքաղաքացիականանհնազանդություններիմեջ
երիտասարդաղջիկներիդերը:Այսինքն՝ակնհայտէ,որկա
նանց ներգրավվածության մեծացումը քրեական բարքերի
ազդեցությանթուլացումէնշանակումևնշանակելուէ:

Քրեականբարքերիևբռնությանխտացվածազդեցությունն

57. Գայանե Հովակիմյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, Մարիամ Մարտիրոսյան, 43
տարեկան։
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առկա էփակ միջավայրերում, որտեղ ևտեղի է ունենում
դրանցանարգելվերարտադրությունը,որնազդումէ«դրսի»
հասարակության վրա: Այս առումով առավել խոցելի են
փակհաստատությունները,մասնավորապես,ազատազրկ
ման վայրերը. ենթամշակույթ կրողները, իշխանության
կողմիցխրախուսվողևհաստատվածբարքերինհենվելով
(այդբարքերնարդեննույնիսկչիկարելիանվանել«ոչֆոր
մալ»,քանիորդրանքկազմումենայդհաստատություննե
րիամենօրյագործունեությանհիմքըևնույնիսկնշվումեն
պաշտոնական դիսկուրսում որպես քրեակատարողական
հաստատությունների մշակույթ), իշխանության և տնտե
սականմիջոցներիտիրապետմաննպատակովտարածում
են իրենց բարքերը յուրաքանչյուր նորեկի ընդգրկմամբ:
Տնտեսական միջոցների ձեռքբերումն «արդարացվում էր»
հանրօգուտ նպատակներով. «օբշյագ» հասկացությունը
ներդրվելևկիրառվել էԳուլագում,եթեոչավելիվաղժա
մանակներից, զեկերի կարիքները հոգալու համար: Բայց,
ինչպեսևամենինչքրեականաշխարհում,այդկարիքների
բացակայությանխնդրի(կարիքներ,որպիտիապահովվեն,
սակայնչենապահովվումպաշտոնականհամակարգիկող
մից) առերեսորեն «արդար» լուծումը, կանոնակարգվելով
քրեականմշակույթիբարձրաստիճաններկայացուցիչների
կողմից, կիրառվում է նրանց վոլյունտարիստական հայե
ցողությամբ:Եթենախկինում («պաշտոնական»գողական
համակարգում) համարվում էր, որ հիերարխիայի վերին
մասումգտնվողանձը՝«բարձրագույնճշմարտության»կրո
ղը,որնուներանբեկանելիիշխանություն,պիտիչունենար
սեփականտնտեսականմիջոցներ,ուրեմնևհավանական
էր,որ«օբշյագը»կբաշխի«արդարորեն»,ըստկարիքների,
ապա ներկա համակարգում դա ամբողջությամբ շրջված
գաղափարախոսություն է: Նախկինում էլ, իհարկե, հաշվի
առնելով գողականաշխարհիանարդարաստիճանակար
գը(երբորոշմարդիկկաստայիցդուրսեն,ևհիերարխիան
կարծրէ),«օբշյագի»բաշխումըմիշտեղելէհօգուտուժեղի
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կարիքների և ցանկությունների: Հիերարխիայի բոլորաս
տիճանակարգերում գործառույթները բաշխված են: Նույ
նասեռ մարդկանց կուտակման միջավայրում, որը քրեա
կատարողական հիմնարկն է, հիերարխիկ կառուցվածքը
պահպանվում է, սակայն «գողի» «անշահախնդրության»
արժեքնայլևսբացարձակապեսվստահելիչէևչիգործում
որպեսհամակարգիպահպանմանև«ազնվազարմացման»
գործոն:Այդպիսով,բիրտուժի՝բռնությանգործոնըդառնում
էգլխավորը,որպահպանումէաստիճանակարգը(մյուսը,
իհարկե,պաշտոնականհամակարգիկողմիցդրաքաջալե
րումն է58): Այստեղ հայտնվելուց հետո մարդը ստիպված է
որևէկերպհարաբերվելգողականությանը՝ընդունելևոր
ևէ դեր ստանձնել, չընդունել և մերժել՝ մտնելովպայքարի
մեջ,դիմագրավելկամփոխհատուցել:Ընդորում՝մշակույթի
պարտադրումըևսուսումնասիրությանարժանիպրակտի
կաէև,առաջինհայացքից,ոչայնքանբռնի(դուներսես
գալիս,ընկղմվումեսմիմիջավայր,որտեղբարքերնայդպի
սինենիսկզբանե),սակայնհենցբռնությանամբողջշղթան
սկսվումէանձիններգրավումից:

Երբքրեակատարողականհիմնարկումհայտնվումէնորեկ,
որըկարողէլինելշատանպաշտպանևխոցելի,«դրսում»

58. Պաշտոնականհամակարգիկողմիցայդմշակույթիքաջալերումըքննարկվում
է նաևսույնժողովածուիայլ հոդվածներում,հատկապես՝ բանակինվերաբերող
ուսումնասիրության մեջ: Քաջալերման պատճառներից են. ա) համակարգի
աղքատությունը, այսինքն՝ նյութական ռեսուրսների օբյեկտիվ պակասը (և սա
բերումէմեկայլհոդվածումուսումնասիրված՝աղքատությանևբռնությանկապին),
բ) կոռուպցիան (երբ առանց այն էլ սահմանափակ ռեսուրսները բաշխվում են
ոչ ըստկարիքի), գ) որևէբանփոխելու մոտիվացիայիբացակայությունը, մտքի
ծուլությունը, որը գալիս է նաև նրանից, որ նույն պաշտոնական համակարգը
նույնպեսհիերարխիկէ.մտնելովայդհամակարգ՝նորաշխատակիցնընդունումէ
այնբարքերը,որհաստատվելէինիրենիցառաջ՝իրվերադասներիևշրջապատի
կողմից, և նրա մտքով իսկ չի անցնում, մեծ մասամբ, փորձել դրանք փոխել:
Հատկանշական է, որ և՛ բանակային, և՛ դպրոցական հետազոտությունների
ռեսպոնդենտները չեն բերել ոչ մի օրինակ՝ ինչպես կարելի է, առանց «վերից»,
օրենքներիևոլորտայինքաղաքականություններիփոփոխության,զուտհասարա
կականհամայնքային կազմակերպմամբ հաղթահարել բռնությամբ պայմանա
վորված և դրա վրա հիմնված բարքերն իրենց միջավայրերում, գոնեառանձին
դեպքերում(ինչիհնարավորությունըքննարկվումէսույնգրքինախաբանում):
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չունի ուժեղ և հարուստ հարազատներ, որոնք կարող են
կաշառքներով հատուկ պայմաններ ապահովել նրա հա
մար, ներսում էլ չունի իր կողքին կանգնողփորձված կա
լանավորներ,«զոննայողը»կարողէառերևույթբարեհաճ
լինելևայսնորեկինհնարավորինսաջակցել:Սաառաջին
շրջաննէ,երբնորեկը,որնունիպաշտպանությանկարիք,
անմիջապես գտնում է իրփրկչին և արդեն իսկ դառնում
պատրաստակամ՝ նրան ծառայելու, նրա ճշմարտությունն
ընդունելու:Երկրորդշրջանումնորեկըստանձնումէդեր,և
դա«ճուտի»դերնէ,այսինքն՝պաշտպանությանևհովանա
վորչությանարժանիերիտասարդիդերը:Պաշտպանության
համարնորեկըսկսումէտարբերծառայություններմատու
ցել:Կախվածնորեկիռեսուրսից,կարողություններից,հատ
կանիշներից՝դրանքկարողենլինելտարբերծառայություն
ներ,ինչպես.

1. սոցիալկենցաղային.աջակցելևսպասարկելզոննայողին.

2. ֆինանսական. աջակցել ֆինանսական հարցերի կազ
մակերպմանը.

3. միջնորդական. լինել միջնորդ ընթացիկ հարաբերութ
յուններում,օգնել«ուստավի»պահպանմանը.

4. սեռականծառայություներ.

5. ուժիկիրառմանծառայություններ.

6. ներգրավելայլանձանց,այլֆինանսականռեսուրսներև
այլն։

Զոհացմանևնորեկներիհավաքագրմանայսպրակտիկան
ամբողջությամբ կառուցված է քրեական ենթամշակույթի
բացարձակբռնիիշխանությանվրա(հավանությունստա
ցած լինելովպաշտոնականհամակարգիկողմից),անձին,
նրակամքինհակառակ,դերայինվարքփոխանցելու,այդ
վարքը խրախուսելով տարբեր դերեր առաջադրելու մեջ:
Ընդ որում՝ եթե «մաքուր» տիպը գործում է քրեակատա
րողական հիմնարկներում, ապա տրանսֆորմացված և
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ադապտացված գործելաոճերն առկա են դպրոցներում և
բանակում:

Հատկապես դպրոցական միջավայրում բռնության մյուս
դրսևորումը վերահսկողությունն է: Վերահսկողությունը
կարևորէհենցստեղծագործականությունըևանկախմտա
ծողությունըոչնչացնելուհամար:Նմանվերահսկողության
օրինակներիցէ«հաշիվտալու»պահանջը,եթետղաները
դաս են պատասխանում, կատարում են տնային աշխա
տանքներ:Չնայածմասնավորդպրոցներումայսպրակտի
կան վերացել է, սակայն հանրակրթական դպրոցներում,
հատուկդպրոցներում,հատկապեսմարզերումայնդեռևս
տարածումունի.դրաարդյունքումտղաներիմիզգալիմաս
չիընդգրկվումբուն,իրականկրթականգործընթացիմեջ,
ապանաև՝բուհականկրթությանշրջանակում:

Այսվերլուծությանհամատեքստումկարևորէնշել,որզին
վորական գործերով դատապարտված, այդ թվում՝ ցմահ
ազատազրկման դատապարտված անձանց կատարած
սպանություններիմեջգերակշիռենայնդեպքերը,երբհան
ցագործությունըկատարվելէհայհոյանքի,դրանպատաս
խանելու,սեռականբռնությանվախի,ապաայնհանրայ
նացնելուամոթի,վախիևվերահսկողությանպատճառով,
երբ տուժողներն այլ ելք չեն գտել, քան սպանել՝ փրկելու
համարիրենցարժանապատվությունըայդբազմակողմա
նիորենպարտադրվողևբոլորինբռնությանտանողմշա
կույթում:

Անդրադառնալով ներսոցիալքաղաքական իրականությա
նը, երկրում տեղի ունեցած քաղաքական գործընթացնե
րինևդրանցիցբխողազդեցություններին՝ակնհայտէ,որ
այժմլավագույնժամանակահատվածնէքրեականբարքե
րիազդեցությաննվազեցմանուղղությամբակտիվնախա
ձեռնություններ իրականացնելու համար: Ազատազրկման
վայրերումարդենիսկկան,տարածվումենանձինայդմշա
կույթիցհետպահելումիջոցներ,կրթությանևսոցիալակա
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նացմանծրագրեր:Դրանքկան,բայցկարիքունենընդլայն
ման,պետականհատուկհամալիրքաղաքականությանև
հանրայինդիսկուրսիձևավորման:Քանիորբռնությունըև
քրեական ենթամշակույթըտարածվել են հանրայնացման
ամենատարբեր միջոցներով և սպառնացել դառնալ հան
րային գլխավոր մշակույթ, դրա հաղթահարման ուղինե
րից է երևույթիխայտառակումը՝ապապոպուլյարացումը,
«կաստայից դուրս» հայտարարելը, երևույթն «իջեցնելը»:
Այսհամալիրքայլերիվերաբերյալառաջարկներըգալիսեն
նաևերևույթըկրողներից:
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ԲՌՆՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋԱՑՄԱՆ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸԵՎԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸՀՀՄԻՋՆԱԿԱՐԳ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏՈՒՄ
Հայկ	Սմբատյան

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ

Զեկույցն ամփոփում է 2019 թ. օգոստոսհոկտեմբեր ամիս
ներին իրականացված հետազոտության արդյունքները։ Հե
տազոտությունը բացահայտում է Երևանի հանրակրթա
կան դպրոցներում բռնության առաջացման պատճառները,
դրսևորմանձևերը,սուբյեկտները,օբյեկտներըևհետևանք
ներն ու կանխարգելման մեխանիզմները։ Վերլուծության
հիման վրա կազմվել է ուղեցույց՝ դպրոցական բռնության
կանխարգելմաննուղղվածառաջարկներիփաթեթիկիրառա
կանություննապահովելունպատակով:

Սույնհետազոտությանարդյունքներըչենկարողընդհանրաց
վելՀայաստանիբոլորհանրակրթականդպրոցներիհամար
ևչենկարողնկարագրելխնդրիդրսևորմանօրինաչափութ
յուններըկամտալայլքանակականբնութագրեր։

Հետազոտությանարդյունքումարվածհիմնականբացահայ
տումներնեն․

1. դպրոցականբռնությանհիմքերըգրեթելիովինհամընկ
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նումենքրեականենթամշակույթիբարքերին59․

2. դպրոցներում բռնությունն անվերջ ինքնավերարտադր
վողսոցիալականգործընթացէևոչպարզապեսմիջանձ
նայինկոնֆլիկտներիդրսևորումներ․

3. բռնությանառավելսուրևաշակերտներինհուզողտեսա
կը հասակակից տղաների փոխհարաբերություններում
տեղի ունեցող ֆիզիկական և հոգեբանական բռնութ
յուննէ․

4. բռնությանդրսևորումներիհիմքումընկած էպիտակա
վորման մեխանիզմ, որը դրսևորվում է արժեզրկող և
նվաստացնողբառայինպիտակներիտարողունակցան
ցիկիրառմամբ,ևորըառանցքայինէբռնությանփուլա
յինզարգացմանևդրաշրջապտույտայինվերարտադր
մանհամար․

5. դպրոցական միջավայրում քրեական բարքերը կրկնող
հասկացություններըևարժեհամակարգըհիմնականում
ձևավորվում են տարբեր աշակերտների առօրեական՝
բակային և ընտանեկան կենսափորձերի միասնական
ազդեցությանհետևանքով․

6. դպրոցներումֆիզիկականբռնությանամենասուրդրսևո
րումներըհիմնականումտեղիենունենումչտեսահսկվող
հատվածներում՝սանհանգույցներում,հանդերձարաննե
րումևդպրոցներինհարակիցտարածքներում․

7. հոգեբանիինստիտուտըաշակերտներիշրջանում չունի
վստահություն և փաստացի չի կատարում իր գործա
ռույթները․

8. դասղեկներիանտարբերությունըևնրանց՝աշակերտնե
րիհանդեպ«վերվարնայողի»վերաբերմունքըխոչընդո
տումենբռնությանկանխարգելմանընպաստելունրանց
հնարավորությունները․

59. Քրեականենթամշակույթի սահմանումը՝ «Հետազոտությանբացահայտում
ներ»բաժնում։
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9. բռնությանկանխարգելմանհարցումաշակերտներըչեն
տեսնում ո՛չ ծնողների, ո՛չ ուսուցիչների, ո՛չ դասղեկնե
րի,ո՛չէլհոգեբանիինստիտուտիդերը,ինչիհետևանքով
բռնությանենթարկվողաշակերտներըհայտնվումենտո
տալմիայնակությանևխոցելիությանպայմաններում։

ՆՇՈՒՄՀԵՂԻՆԱԿԻԿՈՂՄԻՑ

Սովորելով Երևանի երկու հանրակրթական դպրոցներում
(միջնակարգևավագ)՝միշտզգումէի,որդպրոցականշփում
ներիմշակույթումինչորբանայնչէ։Այնժամանակդեռչէի
հասկանում,թեի՛նչըայնչէր,բայցհստակգիտակցումէի,
որդպրոցումխստություննուդաժանությունըչափիցշատ
էին։Բռնությանիրավիճակներումինքսփորձումէիհնարա
վորինսխուսափել բռնություն կիրառելուց կամբռնության
ենթարկվելուց։Միշտչէ,իհարկե,որհաջողվումէր։Թեպետ
այնժամանակդեռսոցիոլոգչէիունպատակէլչունեիդառ
նալու,սակայնարդեն,ըստերևույթին,հետազոտողիաչքով
էինայումնմանիրավիճակներին։Ինձհետաքրքրումէր,թե
ինչու՛էբռնությունըոմանց«կայֆտալիս»,իսկինձ՝ոչ։Ի՞նչ
հարցենլուծումաշակերտներըբռնությամբ,որառանցդրա
չեն կարող լուծել։ Եվ ուսման նկատմամբ սեր ունեցողնե
րիհամար«դպրոցիճամփանմիշտկա՞րճէ,սիրու՞ն»,թե՞
պարզապեսԹումանյանիդպրոցումհոգեբանիինստիտու
տըլավէրաշխատել։

Երբավարտեցի դպրոցը, հարցերիպատասխանները դեռ
չունեի, բայց գիտեի, որ եթե երբևէ փորձեմ նորից գնալ
դրանցհետքերով,պիտիփնտրեմդրանքդպրոցում՝աշա
կերտների մեջ և աշակերտների հետ։ Գիտակցում էի, որ
ներսից հայացքը միայն հնարավորություն կտար խնդիրն
իսկապես հասկանալ, քանի որ դրակրողները հենցաշա
կերտներնեն,հետևաբարհենցնրանքունենխնդրիշուրջ
հարցերիպատասխանները։

Այնպես ստացվեց, որ այս խնդրին վերադարձա արդեն
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որպեսմասնագետ՝փորձելովնույնհարցերիպատասխան
ներըգտնելմասնագիտորենևօգտվելովիմփորձիցուհե
տազոտականմեթոդներիհնարավորություններից։Ընտրե
ցի«հիմնավորվածտեսություն»մեթոդաբանությունը,քանի
որ այն ամենից շատ հնարավորություն կտար վեր հանել
դպրոցականների հայացքը բռնության մասին և կառուցել
դպրոցական բռնությանտեսությունը հենցաշակերտների
պատմությունների հիման վրա՝ միաժամանակապահովե
լովհետազոտությանգիտականհիմնավորվածությունը։

Հետազոտության ընթացքում փորձել եմ առավելագույնս
միկողմթողնելիմանձնականհիշողություններնուկենսա
փորձըևաշակերտներիուղղորդմամբնորհայացքունոր
հարցերձևավորել։Ջանացելեմչաղավաղելտեղեկատվութ
յունըթե՛դրահավաքման,թե՛ վերլուծությանփուլերումև
փոխարենըթույլտալ,որտվյալներնիրենքինձուղղորդեն՝
հասկանալու հիմնախնդիրը։ Վերլուծության մեջ արված
սոցիոլոգիական մեկնաբանումները, պնդումները, տեղա
յինընդհանրացումները,ինչպեսնաևբերվածօրինակները
հիմնված են բացառապեսաշակերտների հետզրույցների
վրաևհնարավորինսզտվածենիմպատկերացումներիցև
խնդիրներիիմսահմանումներից։

ԵսՀայկՍմբատյաննեմ։Աշակերտեղելեմյոթտարիառաջ։

ՆԱԽԱԲԱՆ

Կրթության ինստիտուտը հասարակության սոցիալակա
նացման առաջնային իրագործողներից մեկն է։ Դպրոց
ներում աշակերտների, ինչպես նաև աշակերտների և
ուսուցիչների միջև տեղի ունեցող սոցիալական հարաբե
րությունները կարևոր դեր են ունենում հասարակության
դինամիկայիձևավորմանհամար։

Դպրոցընաևինքնադրսևորմանդաշտէաշակերտներիհա
մար։Այստեղնրանքհիմնականումառաջինանգամառնչ
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վում են միջանձնային հարաբերություններում իշխանութ
յան, հավասարության, խտրականության, սոցիալական
ազդեցության երևույթներին, ներգրավվում են խմբային
վարքիմեջևփորձումհարազատականմիջավայրիցդուրս
ինքնուրույն կապեր ձևավորել։ Այդ սոցիալական կապերի
և հարաբերությունների մաս են կազմում նաև բռնության
տարբերդրսևորումները,որոնքմեծապեսազդումենաշա
կերտների ֆիզիկական, սոցիալական և հոգեբանական
առանձնահատկություններիձևավորմանվրա։

Հայաստանում դպրոցական բռնության թեմայով նախկի
նում արված հետազոտությունները չեն անդրադառնում
խնդրիխորքայինէությաննուպատճառներինևերևույթն
առավելապեսուսումնասիրումենդրադրսևորումներիմա
կարդակում60։Այսհետազոտությունըդպրոցականբռնութ
յանհիմնախնդիրըհասկանալունորմոտեցումէառաջար
կում՝հայացք«ներսից»։

Հետազոտություննիրականացվելէ«հիմնավորվածտեսութ
յուն»մեթոդաբանությանկիրառմամբ։Այսմեթոդաբանությու
նըորակականհետազոտականռազմավարությունէ,որըթույլ
է տալիս փոքրաթիվ, սակայն խորքային հարցազրույցների
միջոցովընդհանրականպատկերացումկազմելերևույթների
(այսդեպքում՝դպրոցականբռնության)դրսևորմանգործըն
թացի, դրատարրերի և հիմնական դերակատարների մա
սին։Այսմեթոդաբանությունըհնարավորությունէստեղծում
կառուցելու հիմնախնդրի տեղային տեսություն, որը նպա
տակ չունի ներկայացուցչական լինելու։ Հետազոտության
արդյունքներըչենկարողընդհանրացվելՀայաստանիբոլոր
հանրակրթական դպրոցների համար և նկարագրել խնդրի
դրսևորման օրինաչափությունները կամտալայլ քանակա
կանբնութագրեր։Սամիաժամանակև՛մեթոդաբանության
սահմանափակումներիցէ,և՛առավելություններից,քանիոր,

60. Տե՛ս «Բռնությունը ՀՀ իրավական կարգավորումներումև նախորդ շրջանի
որոշհետազոտություններում»բաժնում։
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չունենալովընդհանրականլինելուհավակնություններ,մեթո
դաբանությունըտալիսէխնդրիխորքայիննկարագիրըհենց
խնդիրըկրողներիաչքերով։

Մեթոդաբանության մյուս առանձնահատկությունն այն է,
որիրընթացակարգումայնլիովին«ենթարկվում»էխնդրի
կրողներին։Մասնակիցներիհետզրույցներնուբացահայտ
վածտեղեկատվություննենորոշում,թեհետազոտությունը
ո՛ր ուղղությամբպիտի զարգանա։ Տվյալների հավաքումը
դադարում է այն պահից, երբառկա է տեսական հագեց
վածություն,այսինքն՝հիմնախնդրիշուրջկուտակվածնյու
թըսկսումէկրկնվելամենհաջորդհարցվողիմոտ,իսկնոր
տվյալներայլևսչենբացահայտվում։

Այս հետազոտությամբ ի սկզբանե նախատեսվում էր, բա
ցի դպրոցականների հետ զրույցներից, նաև հանդիպում
ներծնողների,ուսուցիչներիևհոգեբանների,ինչպեսնաև
կրթությանքաղաքականությանմասնագետներիհետ,սա
կայնհետազոտությանընթացքումպարզդարձավ,որթվով
յոթդպրոցականի՝երեքաղջկաևչորստղայիհետզրույց
ներիցհետոտեղեկատվություննարդենամբողջականէրև
բավարար՝ հիմնավորվածպնդումներանելու համար, քա
նիորհետազոտությանխնդիրներնարդենբացահայտված
էին։Պարզդարձավնաև,որդպրոցականբռնությանմասին
հիմնական բացահայտումը՝ բռնության փուլային մոդելը
(տե՛սՊատկեր1),ինքնակարգավորվողևինքնապարփակ
էևունիմշակութայինհիմքեր,իսկծնողները,դպրոցիանձ
նակազմը և կրթության քաղաքականություն մշակողները
դրավրաորևէազդեցությունչունենև,ըստդպրոցականնե
րի՝չենէլկարողունենալ։Այդպիսով,հետևելովմեթոդաբա
նությանսկզբունքներին՝ուսումնասիրություննայդփուլում
դադարեցվեց,ևանցումկատարվեցտվյալներիվերլուծութ
յանը։

Սահամարվում է մեթոդաբանության մյուս սահմանափա
կումը,քանիորայն,որքանէլխորքայինպատկերացումէ
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տալիսխնդրիվերաբերյալ,թույլչիտալիսդիտարկելևհա
մեմատելխնդրիշուրջառկաբազմազանտեսանկյունները։
Մյուսկողմից՝մեթոդաբանությունըկարիքչիտեսնումար
տաքինհամեմատությունների,քանիորավելիարժեքավոր
էհամարումհիմնախնդրիկրողներիմեկնաբանությունները՝
թույլտալովխուսափելխնդրիվերաբերյալոչնպատակա
յինտեղեկատվությունից, որըվերլուծությանփուլումավե
լորդտեղեկատվական«աղմուկ»կարողէստեղծել։Այսպես
հնարավորէլինումնաևհաղթահարել«ասելամենինչ՝չա
սելովոչինչ»ռիսկը՝փոխարենըտրամադրելովխնդրիշուրջ
խորքայինևօգտակարմեկնաբանություններ։

Այսմեթոդովարվածհետազոտությունըգիտականհիմքև
գործողություններիդաշտէստեղծումթե՛հետագահետա
զոտությունների և թե՛ բռնության կանխարգելման մեխա
նիզմների ներդրման համար։ Հետազոտության արդյունք
ները կարող են օգտակար լինել հանրակրթությանոլորտի
բարեփոխումներ իրականացնող պետական և ոչ պետա
կան կառույցների, հանրակրթության քաղաքականություն
մշակողների, ոլորտի հետազոտողների, դպրոցների ման
կավարժականևղեկավարանձնակազմի,ծնողներիևաշա
կերտներիհամար։

ԲՌՆՈՒԹՅՈՒՆԸՀՀԻՐԱՎԱԿԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
ԵՎՆԱԽՈՐԴՇՐՋԱՆԻՈՐՈՇՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Բռնությունն առհասարակ և երեխաների նկատմամբ
բռնությունը՝ մասնավորապես, Հայաստանում կարգավոր
վումէօրենսդրությամբ։

Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքի 9րդ հոդվածն
ամրագրումէ.«Յուրաքանչյուրերեխաունիամենտեսակի
(ֆիզիկական,հոգեկանևայլ)բռնությունիցպաշտպանութ
յան իրավունք: Ցանկացած անձի, այդ թվում` ծնողներին
կամայլօրինականներկայացուցիչներին,արգելվումէերե
խայինենթարկելբռնությանկամնրաարժանապատվութ
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յունը նվաստացնող պատժի կամ նմանօրինակ այլ վերա
բերմունքի»61:

Ոլորտիմասնագետներիհամոզմամբ,սակայն,Հայաստանը
դեռևսչունիերեխաներիիրավունքներիպաշտպանության
համապարփակև հանգամանալից իրավական կարգավո
րումներ,իսկ«առկակարգավորումներըդեռևսմիայնընդ
հանրականբնույթիեն,հեռուկոնկրետացումներից,ևըստ
այդմ՝կարողենտարմեկնաբանություններիտեղիքտալ»62:

ԸստՄԱԿիմանկականհիմնադրամիև«Հայաստանիմա
նուկներ» հիմնադրամի ստեղծած ձեռնարկի63՝ Հայաստա
նում երեխաների նկատմամբ բռնության մասին՝ որպես
ոլորտային քաղաքականության,առաջինանգամպաշտո
նապեսխոսվելէ2003թ.,երբՄԱԿիմանկականհիմնադրա
մինախաձեռնությամբստեղծվածաշխատանքայինխումբը
մշակելէ«Երեխաներինկատմամբբռնությանևանտեսման
կանխարգելմանպետականհայեցակարգի»նախագիծը։

2014թ.ընդունված«Երեխայիհանդեպբռնությաներևույ
թիդեմպայքարի»հայեցակարգումպաշտոնականանդրա
դարձէկատարվումՀայաստանումերեխաներինբռնությու
նիցպաշտպանությանևայդգործընթացիխնդրահարույց
ասպեկտների մասին։ Երեխաների նկատմամբ բռնության
տարածվածությանտեսանկյունիցհայեցակարգումնշվում
է,որկանոնավորևհստակվիճակագրությանբացակայութ
յունը հնարավորություն չիտալիս համապարփակևխոր

61. «Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը» (1996): Հասանելի է՝ https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=69115[դիտվելէ29.08.2019]:

62. Անտոնյան, Մ., Կարապետյան, Տ. (2019), Երեխաների պաշտպանությունը
բռնություններից, Ձեռնարկ վերապատրաստողների և երեխաների պաշտպա
նությանմասնագետներիհամար։Երևան,էջ6։Հասանելիէ՝https://uni.cf/2MnUeJ6
[դիտվելէ29.08.2019]։

63. Անտոնյան, Մ., ԳմյուրԿարապետյան, Ա., Դուրյան, Ն., Խաչատրյան, Ա.,
Հովհաննիսյան, Ա. և Սարգսյան, Ս. (2009), Երեխաների պաշտպանություն.
ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ երեխաների պաշտպանության ոլորտի մասնա
գետներիհամար։Երևան,ՄԱԿիմանկականհիմնադրամ(UNICEF)և«Հայաստանի
մանուկներ»բարեգործականհիմնադրամ(COAF),էջ212։Հասանելիէ՝https://bit.
ly/30KcNdY[դիտվելէ29.08.2019]։
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քայինվերլուծություններանելու64։

«ՓիԷյչԻնթերնեշնլ»կազմակերպությանմշակածմոդուլում
նշվումէ,որՀայաստանումպաշտոնապեսգործումէերե
խայի իրավունքների պաշտպանության եռաստիճան hա
մակարգ՝համայնքային,մարզայինևազգայինմակարդակ
ներում65:Առաջին՝համայնքայինմակարդակումհիմնական
դերակատարըխնամակալությանևհոգաբարձությանմար
միննէ:Մարզերումխնամակալությանևհոգաբարձության
մարմինները համայնքների ղեկավարներն են, իսկ Երևա
նում՝վարչականշրջաններիղեկավարները:

Երկրորդ՝ մարզային մակարդակում հիմնական դերակա
տարները ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի և
տարածքային կառավարման նախարարների համատեղ
հրամանով ստեղծված` մարզպետարանների և Երևանի
քաղաքապետարանի աշխատակազմերի` ընտանիքների,
կանանց և երեխաների իրավունքների պաշտպանության
բաժիններնեն,որոնցիցյուրաքանչյուրումդեյուրեաշխա
տում է անհրաժեշտ մասնագետներից կազմված խումբ՝
բժիշկ, մանկավարժ, հոգեբան, սոցիալականաշխատողև
իրավաբան:

Երրորդ՝ազգայինմակարդակումգործումէԵրեխայիիրա
վունքների պաշտպանության ազգային հանձնաժողովը,
որիաշխատանքներըհամակարգումէՀՀաշխատանքիև
սոցիալականհարցերինախարարությունը,իսկհանձնա
ժողովինախագահըաշխատանքիևսոցիալականհարցե
րինախարարնէ:Հանձնաժողովիկազմումընդգրկվածեն
բոլորայնպետականմարմիններնուկազմակերպություն
ները,որոնքունենհամապատասխան լիազորություններ

64. «Երեխայի հանդեպ բռնության դեմ պայքարի հայեցակարգ», ՀՀ
կառավարության2014թ.դեկտեմբերի4ինիստիN51արձանագրայինորոշում:
Հասանելի է՝ https://www.egov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2104/12/51
2_1ardz.pdf[դիտվելէ29.08.2019]։

65. Քրեականենթամշակույթի սահմանումը՝ «Հետազոտությանբացահայտում
ներ»բաժնում։
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երեխայի պաշտպանության և աջակցության հարցում:
Բացիաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարա
րությունից՝այդցանկումեննաևկրթության,գիտության,
մշակույթի և սպորտի, առողջապահության, արդարա
դատության,տարածքայինզարգացմանևենթակառուց
վածքների, ֆինանսների նախարարությունները և ոս
տիկանությունը: Հանձնաժողովի նպատակն է՝ նպաստել
երեխայի իրավունքների և շահերի պաշտպանության
միասնական պետական քաղաքականության ապահով
մանը, աջակցել ՀՀում երեխայի իրավունքների պաշտ
պանությանոլորտիպատասխանատումարմիններիգոր
ծունեությանհամակարգմանը66։

Երեխայի իրավունքների և օրինական շահերի պաշտ
պանության հարցում իրենց մասնակցությունն ունեն նաև
դատախազությունը, դատարանները, ոստիկանության՝
անչափահասներիգործերովբաժինները,սոցիալականծա
ռայությանտարածքայինկենտրոնները,առողջապահական
հիմնարկները, կրթական հաստատությունները, օրենսդ
րությամբլիազորվածայլմարմիններ,որոնքիրենցգործու
նեությանմեջառաջնորդվումեներեխաներիիրավունքնե
րիևօրինականշահերիպաշտպանությանսկզբունքներով:

ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի 2017 թ. ձեռնար
կում67 նշվում է, որ երեխայի իրավունքների պաշտպա
նությունը կազմում է Մարդու իրավունքների պաշտպանի
գործունեությանառանցքը։«Մարդուիրավունքներիպաշտ
պանիմասին»ՀՀսահմանադրականօրենքի2րդհոդվածի
3րդմասիհամաձայն՝Մարդուիրավունքներիպաշտպանն
իրականացնումէ«Երեխայիիրավունքներիմասին»ՄԱԿի՝
1989թ.նոյեմբերի20ինընդունվածկոնվենցիայիդրույթնե
րիկիրառությանմշտադիտարկում,ինչպեսնաևերեխանե

66. Տե՛սԵրեխաներիիրավունքներիպաշտպանությանազգայինհանձնաժողով։
Հասանելիէ․http://www.mlsa.am/?page_id=2845[դիտվելէ29.08.2019]։

67. «Երեխայի իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը» (1996): Հասանելի է՝ https://
www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=69115[դիտվելէ29.08.2019]:
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րիիրավունքներիպաշտպանությունևվերջիններիսխախ
տումներիկանխարգելում:

«Երեխաների մարմնականպատիժըՀայաստանում»68 զե
կույցումնշվումէ,որդպրոցներումերեխաներիմարմնական
պատիժըհամարվումէանօրինական`1996թ.«Երեխանե
րիիրավունքներիմասին»օրենքիհամաձայն,սակայն,չկա
դրաակնհայտարգելում:1999թ.Կրթությանմասինօրեն
քի49(2)րդհոդվածնարգելումէդասավանդմանայնպիսի
մեթոդներ, որոնք կիրառում ենֆիզիկական կամ մտավոր
ճնշում:

Երեխաներիիրավունքներիխախտումներըևնրանցնկատ
մամբբռնությանդրսևորումներըբացահայտելուեղանակ
ներից մեկը սոցիալական հետազոտություններն են։ Այս
պես,«Երեխաներինկատմամբբռնությանդրսևորումները
ՀայաստանիՀանրապետությունում»քանակականհետա
զոտությանարդյունքներըցույցենտալիս69,որորպեսֆիզի
կականբռնությանտարածվածությանհիմնականտիրույթ
հանդես են գալիս հենց ուսումնական հաստատություննե
րը՝դպրոցներնուբուհերը:Ընդորում՝այստեղֆիզիկական
բռնությունըկիրառվումէ2առաջնայինսուբյեկտների՝հա
մադասարանցիներիևուսուցիչներիկողմից:Հետազոտութ
յան ցուցանիշները նաև փաստում են, որ հոգեբանական
բռնությունը ուսումնական հաստատություններում գերա
զանցում է հոգեբանական բռնությանտարածվածությանը
ընտանիքում ևփողոցում: Սեռական բռնության դեպքերը

68. Անտոնյան, Մ., Կարապետյան, Տ. (2019), Երեխաների պաշտպանությունը
բռնություններից, Ձեռնարկ վերապատրաստողների և երեխաների պաշտպա
նությանմասնագետներիհամար։Երևան,էջ6։Հասանելիէ՝https://uni.cf/2MnUeJ6
[դիտվելէ29.08.2019]։

69. Անտոնյան, Մ., ԳմյուրԿարապետյան, Ա., Դուրյան, Ն., Խաչատրյան,
Ա., Հովհաննիսյան, Ա. և Սարգսյան, Ս. (2009), Երեխաների պաշտպանու
թյուն. ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ երեխաների պաշտպանության ոլորտի
մասնագետների համար։ Երևան, ՄԱԿի մանկական հիմնադրամ (UNICEF) և
«Հայաստանիմանուկներ»բարեգործականհիմնադրամ(COAF),էջ212։Հասանելի
է՝https://bit.ly/30KcNdY[դիտվելէ29.08.2019]։

https://uni.cf/2MnUeJ6
https://bit.ly/30KcNdY


ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

103102

համեմատաբար քիչ են հանդիպում, սակայնառավել հա
ճախտեղի են ունենում հասակակիցների կողմից։ Ուշագ
րավէնաև,որնույնհետազոտությանարդյունքներըցույց
ենտալիս,որթե՛հասակակիցներիմիջև,թե՛մանկավարժ
ներիկողմիցֆիզիկականբռնություննավելիտարածվածէ
Երևանում,քանմարզերում,ևառավելապեսդիտվումէպե
տականդպրոցներիաշակերտներիշրջանում:

«Թվերիետևում»զեկույցը70,ներկայացնելովդպրոցումերե
խաների նկատմամբ կատարվող բռնությունների համաշ
խարհային միտումները, հիշատակում է նաև առանձին
երկրների ցուցանիշներ, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրա
պետության:Զեկույցումնշվումէ,որ20122014թթ.դպրո
ցում երեխաների նկատմամբբուլլինգիդեպքերի նվազում
է նկատվել, իսկ ֆիզիկական բնույթի հարձակումներն ու
ֆիզիկական բռնության կիրառմամբ վիճաբանություննե
րիդեպքերիքանակըէականորենչիփոխվել։Իլրումն՝Հա
յաստանում աղջիկ դպրոցականների 6.7 տոկոսը և տղա
դպրոցականների11.1տոկոսըտվյալներիհավաքագրմանը
նախորդող մեկամսվա ընթացքումառնվազն մեկանգամ
բուլլինգիենենթարկվել։

Հայաստանի երեխաների և դեռահասների առողջության
ինստիտուտիիրականացրածհետազոտություննէլցույցէ
տալիս,որ«հարցվածտղաների19տոկոսնուաղջիկների
11տոկոսընախորդամսվամեջառնվազնմեկանգամչեն
հաճախելդպրոց՝խուսափելուհամարհնարավորհետապն
դումից,սպառնալիքիցդպրոցումկամդպրոցիճանապար
հին»71։Խնդիրնառկա է նաևփոքրամասնություն կազմող

70. UNESCO(2019).Behindthenumbers:Endingschoolviolenceandbullying,Paris:
UNESCO.

71. Սարգսյան, Ս., Մելքումովա, Մ., Մովսեսյան, Ե. և Բաբլոյան, Ա. (2016),
Հայաստանի դպրոցահասակ երեխաների առողջության վարքագծի 20132014
թթ. ազգային հետազոտության վերլուծություն։ Երևան, «Արաբկիր» բժշկական
համալիրի Երեխաների և դեռահասների առողջության ինստիտուտ, էջ 36, 48:
Հասանելիէ՝http://arabkirjmc.am/wpcontent/uploads/2016/05/ArmenianHBSC2016.
pdf[դիտվելէ16.07.2020]։

http://arabkirjmc.am/wp-content/uploads/2016/05/Armenian-HBSC-2016.pdf
http://arabkirjmc.am/wp-content/uploads/2016/05/Armenian-HBSC-2016.pdf
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խմբերիերեխաներիդեպքում,օրինակ՝հաշմանդամություն
ունեցողերեխաներնուծնողներընշումեն,որպիտակավո
րումնուբուլլինգըխոչընդոտումեներեխաներինորակյալ
ներառականկրթությունստանալ72։

Հայաստանում73 հիմնախնդրի շուրջ արված ուսումնասի
րությունները թեպետ առկա են, սակայն խիստ սահմա
նափակ՝իրենցքանակովևմեթոդաբանականբազմազա
նությամբ։ Բացի դրանից՝ չեն բացահայտում բռնության
խորքայինպատճառներըևմեխանիզմները,ինչըբարդաց
նում է բռնության հնարավոր կանխարգելումը։ Այս իրադ
րությունն արդիական և արժեքավոր է դարձնում խնդրի
շուրջառավելմանրամասնևաշակերտներիտեսանկյունը
ներկայացնող տվյալներ հավաքելը՝ նորարար մեթոդների
կիրառմամբ։

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Հետազոտությանշրջանակները

Հետազոտության նպատակն է կառուցել դպրոցական
բռնությանհիմնավորվածտեսություն՝վերհանելովբռնութ
յանառաջացմանպատճառները և դրա բացառմանանհ
րաժեշտմեխանիզմները։

Հետազոտության օբյեկտը Երևան քաղաքի հանրակրթա
կանդպրոցներհաճախողաշակերտներնեն,իսկհետազո
տությանառարկանդպրոցականբռնություննէ։

Հետազոտության խնդիրներն են՝ պարզել դպրոցական
բռնության՝

72. HumanRightsWatch(2017).HumanRightsWatchSubmissiononArmeniatothe
CommitteeontheRightsofPersonswithDisabilities.Availableat:https://www.hrw.org/
news/2017/03/01/humanrightswatchsubmissionarmeniacommitteerightspersons
disabilities[accessed16.07.2020].

73. Հայաստանիցդուրսհիմնախնդրիշուրջհետազոտություններըշատեն։Տե՛ս,
օրինակ,Rigby,K.(2007).BullyinginSchools:AndwhattoDoaboutit.Camberwell:
ACERPressկամRigby,K.(2003).AddressingBullyinginSchools:TheoryandPractice.
Canberra:AustralianInstituteofCriminology.

https://www.hrw.org/news/2017/03/01/human-rights-watch-submission-armenia-committee-rights-persons-disabilities
https://www.hrw.org/news/2017/03/01/human-rights-watch-submission-armenia-committee-rights-persons-disabilities
https://www.hrw.org/news/2017/03/01/human-rights-watch-submission-armenia-committee-rights-persons-disabilities
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• առաջացմանպատճառները.

• դրսևորմանձևերը.

• սուբյեկտներնուօբյեկտները.

• հետևանքները.

• կանխարգելմանմեխանիզմները։

Հետազոտությանռազմավարությունը

Ուսումնասիրության շրջանակներում կիրառվել է «հիմնա
վորվածտեսություն»մեթոդաբանությունը,որինպատակը
տվյալների հավաքմանև վերլուծության միջոցովտեսութ
յունկառուցելնէինդուկտիվտրամաբանությամբ։Մեթոդա
բանությանկիրառումըհնարավորությունէտվելկառուցել
դպրոցականբռնությանտեսություն՝ընդգրկելովբռնության
պատճառները,դրսևորումները,հետևանքներըևկանխար
գելմանմեխանիզմները։

Մեթոդաբանության հիմնադիրներ են համարվում ամերի
կացիսոցիոլոգներԲարնիԳլասերըևԱնսելմՍթրոսը,որոնք
կարծումեն,որսոցիոլոգիական«դասական»տեսություննե
րըևդրանցհասկացութայինգործիքակազմերըբավարար
արդյունավետչենսոցիալականկյանքիբոլորբնագավառ
ներն ուսումնասիրելու և գործնական խնդիրները լուծելու
համար74,հետևաբարկարիքկակոնկրետիրավիճակներին
համապատասխանտեսություններիստեղծման։

Առհասարակ,մեթոդաբանությանշրջանակներումկառուց
վողտեսությունները լինումեներկուտեսակի՝ սուբստան
տիվ (մասնավոր) և ֆորմալ (ձևայնացված, ընդհանրաց
ված)։ Ի տարբերություն ֆորմալ տեսությունների, որոնք
ընդգրկումենհասարակականառավելլայնբնագավառներ
(օրինակ՝ շեղվող վարք, աղքատություն, անհավասարութ
յուն) և վերացարկման համեմատաբարավելի բարձր մա

74. Glaser,B.G.&Strauss,A.L.(1967).TheDiscoveryofGroundedTheory.Strategies
forQualitativeResearch.Chicago:Aldine.
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կարդակումեն,սուբստանտիվտեսություններիկիրառումը
նպատակահարմար է առանձին ոլորտների ուսումնասիր
մանհամար,հատկապես՝դժվարամատչելի։

«Հիմնավորված տեսության» ստեղծումը ենթադրում է
տվյալների համակարգված վերլուծության միջոցով կոդա
վորմանգործընթաց, որը բաղկացած է երեքփուլից՝ բաց,
առանցքայինևընտրովի,որտեղյուրաքանչյուրհաջորդում
վերլուծությունըտեղափոխվումէառավելվերացականմա
կարդակ։

«Հիմնավորվածտեսություն»մեթոդաբանությունըորակա
կան հետազոտությանտեսակ է, հետևաբարայն, ինչպես
մյուս որակական մեթոդաբանությունները, թույլ է տալիս
տեղեկատվությանփոքրթվովաղբյուրներիցստանալ մեծ
ծավալիևխորքայինտեղեկատվություն՝առավելապեստեղ
հատկացնելով երևույթների սուբյեկտիվ մեկնաբանումնե
րին,քանդրանցընդհանրականպատկերներին։Այսհետա
զոտության շրջանակներում հիմնավորված տեսությունը
կենտրոնանումէոչթեբռնությանդրսևորումներիօրինա
չափությունների,այլ բռնության դրսևորմանգործընթացի,
դրա փուլերի, բաղադրիչների և դրանցում ներգրավված
ակտորներիվրա։

Հետազոտությանմեթոդը

Ուսումնասիրության շրջանակներում կիրառվել է խորին
հարցազրույցների մեթոդը հարցազրույցի ուղեցույցի կի
րառմամբ(տե՛սՀավելված1)։

Խորին հարցազրույցներն իրականացվել են թեմայի վե
րաբերյալ տեղեկատվությամբ հարուստ դպրոցականնե
րիհետ,որոնքհաճախումենԵրևանքաղաքիհանրակր
թական դպրոցներ։ Հետազոտության շրջանակներում
հարցված դպրոցականները հիմնականում եղել են միջին
ևավագդպրոցներիաշակերտներ,քանիորտարրական
դասարաններում դեռևս այնպիսի հասկացություններ,
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ինչպիսին բռնությունն է, լիովին ձևավորված չեն։ Տվյալ
ների հավաքումն իրականացվել է տեսական ընտրանքի
սկզբունքով,որիհամաձայն՝տվյալներիհավաքմանգործ
ընթացում«հետազոտողըհավաքում,կոդավորումևվեր
լուծում է ստացված արդյունքները, որոշում, թե հաջորդ
քայլումի՛նչտվյալներպետքէհավաքի,որտեղի՛ցկարողէ
դրանքհավաքել,որպեսզիկարողանակառուցելտվյալնե
րիցբխողտեսություն»75։

Հիմնավորված տեսության ստեղծման համար գոյություն
չունիընտրանքիհստակսահմանվածծավալ76:

Տեղեկատվությանաղբյուրմիավորներըհայտնաբերվելեն
ձնակույտի մեթոդով՝ հիմնականում ներառելով տեղեկա
տվությամբ հարուստմիավորների կարծիքները։ Հետազո
տության բոլոր մասնակիցները եղել են տարբեր դպրոց
ներից։ Տասնութ տարին չլրացած դպրոցականների հետ
հարցազրույցներնիրականացվելենծնողներիգրավորհա
մաձայնությամբ(տե՛սՀավելված2)։

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐԸ

Հետազոտությանարդյունքներիվերլուծությունըհնարավո
րությունէտալիսնկատել,որդպրոցականբռնությունըդի
տարկելիէգողականկամքրեականենթամշակույթիմոդե
լիհամանմանությամբ,երբեմն՝նույնիսկդրաամենանուրբ
դրսևորումներով։

Գողական/քրեականենթամշակույթ77ասելովնկատիունենք
հայկականիրականությանմեջգործողքրեականբարքերի
և չգրված օրենքների վրա հիմնված սոցիալական պրակ

75. Թադևոսյան Գ. (2006), Որակական սոցիալական հետազոտություններ:
Տեսություն, մեթոդաբանություն և մեթոդ. Ուսումնական ձեռնարկ։ Երևան,
Երևանիհամալս.հրատ.,էջեր141142։

76. Տե՛սնույնտեղում։

77. Այդ հասկացությանն անդրադարձ է արվում սույն ժողովածուի բոլոր
հետազոտություններում։
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տիկաները։Դրանքհիմնականումսկիզբենառնումխորհր
դային շրջանում և ցարական Ռուսաստանի ժամանակ
ձևավորվածքրեականբարքերից,որոնքտարբերբնակա
վայրերումգործողհանցավորխմբավորումներիգործելաո
ճերէին՝ձևավորվածդեռևս19րդդարում78։Այսենթամշա
կույթումբռնությանկիրառումնարդարացվումէ,որովհետև
այնկոնկրետհարցերլուծելումեխանիզմէ79:

Քանիորհետազոտությունընպատակուներներքինվերլու
ծությանենթարկելբռնությանգործընթացըաշակերտների
տեսանկյունից,տեքստումքննարկվումենհիմնախնդրիմի
քանի կարևորասպեկտներ՝ բռնության մասինաշակերտ
ներիպատկերացումները,դրսևորումները,բռնությանփու
լայինմոդելը,բռնությանսուբյեկտներիևօբյեկտներիկեր
պարները, բռնության նախապայմաններն ու նպաստող
գործոնները։

Բռնությանդպրոցականպատկերը

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությու
նըբռնությունըսահմանումէ80որպեսսեփականանձի,այլ
անձի,խմբիկամհամայնքինկատմամբֆիզիկականուժի
մտադրվածկիրառումըկամդրանովսպառնալը,որըհան
գեցնում է կամ կարող է հանգեցնել վնասվածքների, մահ
վան, հոգեբանական վնասի, զարգացման խոչընդոտների
կամզրկանքների։

Աշակերտները դպրոցում ամենահաճախ հանդիպող բռնի
երևույթների (դպրոցումտեղգտնողսոցիալականբռնութ
յուն) հանրագումարը սահմանում են որպես գործողութ

78. Տե՛ս սույն ժողովածուի «Քրեական բարքերի, լեզվի և վարքագծիազդեցու
թյունը սոցիալական հարաբերություններում բռնության դրսևորման վրա»
հետազոտությունը։

79. Տե՛սնույնհետազոտությանմեջ։

80. Տե՛սWHO(2002).Worldreportonviolenceandhealth:summary.Geneva:World
Health Organization. Available at: https://www.who.int/violence_injury_prevention/
violence/world_report/en/summary_en.pdf[Accessed29.04.2020].

https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf
https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/summary_en.pdf
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յուն, որի ընթացքում բռնության օբյեկտին «խփում են»81,
«հրմշտում», «ծեծում», «ճնշում», «(անհիմն) նեղացնում»,
«վիրավորում»,«վատբաներասում»,«անձըչենընդունում»
և «ծաղրում են»՝ ոչանպայմանորեն նույն հերթականութ
յամբևոչմիշտներառելովբոլորնշվածբաղադրիչները։

«...մար	դուն	ուղ	ղա	կի	խփում	են	նրա	հա	մար,	թե	ոնց	
ա	ին	քը	պատ	կե	րաց	նում	աշ	խար	հը82։

Բռնության այս ընդհանրացված պատկերից երևում է, որ
աշակերտներն այն ընկալում են որպես առնվազն երկու
անձի միջևտեղի ունեցող ինտերակցիա, որն ընդգրկում
է դեպիուրիշն ուղղվածբռնիվարքագիծ կամմղում։Այս
ըմբռնումըշարունակումէՄաքսՎեբերի՝սոցիալականգոր
ծողությանսահմանումը։Գործողությունը,ըստնրա,սոցիա
լականէհամարվում,եթեակտորըդրանումներդնումէդե
պիմեկուրիշինուղղվածորոշակիսուբյեկտիվիմաստ83։

Հետազոտությանշրջանակներումհարցվածմասնակիցնե
րը մեծ մասամբ քննարկում ենբռնության ֆիզիկական և
հոգեբանական տեսակները։ Սեռական բռնության վերա
բերյալտվյալներ չենստացվել,ինչիբացատրությունըկա
րողէլինելայն,որայդտեսակիխիստանձնականությունն
ու դրանից առաջացող խոցելիությունը հնարավորություն
չենտալիսայնքննարկելուայլթեմայիշրջանակում։

Ուսումնասիրությանընթացքումհանդիպումէերկուտեսա
կիբռնիփոխհարաբերություն.ուսուցչիկողմիցաշակերտի
նկատմամբևհասակակիցներիմիջև։

Ուսուցիչների կողմից բռնության կիրառման դեպքերը
հարցվածաշակերտներնայդքան էլ չեն կարևորում: Ըստ
հարցազրույցների՝ դրանք հիմնականում հոգեբանական

81. Չակերտներումառնվածբոլորհասկացություններըբառացիորենմեջբերված
ենաշակերտներիխոսքերից։

82. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,8րդդասարանիաշակերտ։

83. Weber,M. (1991).MaxWeber: Selections in Translation (W. Runciman, Ed.; E.
Matthews,Trans.).Cambridge:CambridgeUniversityPress.
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բռնությանտիրույթումենև,չնայածտեղիենունենումհիմ
նականումաղջիկաշակերտներինկատմամբ,հաճախթի
րախավորումեննաևտղաներին։

«	Մեր	դաս	ղե	կը	 շատ	ա	սի	րում	տղա	նե	րին	«ու	ռոդ»	
ա	սել...	բայց	էդ	կա	տա	կով	ա,	էդ	սո	վո	րա	կան	ա,	ոչ	
մեկ	լուրջ	չի	ըն	դու	նում»84։

Ուսուցիչներիկողմիցֆիզիկականբռնությանդեպքերըհա
մակարգայինբնույթչենկրում,հատուկենտեն։Աշակերտնե
րիընկալմամբուսուցիչներիկողմիցկիրառվողբռնությունը
հավելյալ նպաստավորպայմաններ է ստեղծում հասակա
կիցներիմիջևբռնությանհամար,քանիորայդկերպհա
վելյալ լեգիտիմացնումէբռնությամբհարցեր լուծելումշա
կույթը։

Հատկանշականէ,որբռնությանօբյեկտներինևսուբյեկտ
ներիննկարագրելիսաշակերտներըերևույթըկոնտեքստա
վորում են արական սեռի աշակերտների միջև հարաբե
րություններիշրջանակներում,ինչըհուշումէ,որբռնության
ավելի սուր և աշակերտներին առավել հուզող տեսակը
հասակակիցտղաներիփոխհարաբերություններումտեղի
ունեցողն է։ Արական սեռիաշակերտաշակերտ հարաբե
րություններումնկատելիենբռնությանդրսևորմանհստակ
ևինչորտեղօրինաչափմեխանիզմներ,որոնքքննարկվում
են«Բռնությանփուլայինմոդելը»բաժնում։Այստեղառավել
ցայտունենարտահայտվածգողականմշակույթիբնութա
գրիչ գծերը, որոնք հանգամանորեն ուղղորդում են բռնու
թյանփուլերի՝մեկիցմյուսինանցումները։

Բռնությանփուլայինմոդելը

Դիտարկելովբռնությունըորպեսսոցիալականգործողութ
յուններիշարք`աշակերտներիմեկնաբանմամբհնարավոր
եղավ բացահայտել, որ բռնությունն ունիփուլային բնույթ
(տե՛ս Պատկեր 1)։ Հնարավոր է հանգել այն հետևությա

84. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,8րդդասարանիաշակերտ։
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նը,որդպրոցականբռնությունըբաղկացածէչորսփուլից՝
պիտակավորում,լեգիտիմացում,ֆիզիկականակտևար
ձագանք, որոնցից յուրաքանչյուրը շրջապտույտային գոր
ծընթացիհստակմասէևունիդրսևորմանիրյուրահատ
կությունները։

Պատ	կեր	1.	Դպրոցական	բռնության	շրջապտույտային	
մոդելը

Այսփուլայինմոդելիգլխավորառանձնահատկություննայն
է,որայնինքնակրկնողէ,ինչընշանակումէ,որայսպա
րույրի մեջ հայտնվելու դեպքում բռնության օբյեկտներն
ընկնումենանվերջշրջապտույտիմեջ,քանիորբռնության
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մշակույթնայսպատկերիտրամաբանությամբշարունակա
բարինքնավերարտադրվումէ։

Փուլ	1.	Պի	տա	կա	վո	րում

Պիտակավորումը սոցիոլոգիայում ամենալայնորեն ուսում
նասիրվողֆենոմեններիցէ։Այնբառայինկոդերիշրջանառ
մանմիջոցովմիկողմիցպարզեցնումէիրականությունըկամ
դրակոնկրետմասը՝դարձնելովայնհեշտընկալելիանհա
տիհամար(ինչպես,օրինակ,կարծրատիպը)։Մյուսկողմից
պիտակավորումնիրականացնումէսոցիալականվերահս
կողությանֆունկցիա,քանիորանհատներինխմբավորում
ևդասակարգումէըստորոշակիչափանիշների՝ապահովե
լովհետագայումայդխմբերինկատմամբհեշտձևակերպ
վող,ճիգչպահանջողվերաբերմունք։

Պիտակավորման առանձնահատկություններից մեկը դրա
հետադարձուժիէֆեկտնէ.երբեմնպիտակիամրագրումից
հետոպիտակիկրողըսկսումէաստիճանաբարփոխելիր
վարքըև ինքնությունը՝ դրանք համապատասխանեցնելով
պիտակիներքոենթադրվողդերերին։Օրինակ՝«ագրեսիվ»
պիտակի ամրապնդմանը սովորաբար հաջորդում է այն,
որանձնինքնադիրքավորվում է «ագրեսիվ»կատեգորիա
յի շրջանակներումև իր վարքը համապատասխանեցնում
դրան։

Պիտակավորումն առանցքային դերակատարում ունի
դպրոցական բռնության դրսևորումներում։ Աշակերտների
հետզրույցներըփաստումեն,որբռնությանդրսևորումնե
րիհիմքումընկածէպիտակներիհսկայականցանց,որից
հեշտորենկարելիէստանալ«բռնությանբառարան»՝նկա
րագրելովբռնությունկիրառողներիևբռնությանենթարկ
վողներիտիպականկերպարները։

Ստորևբերվածվիզուալացմամբ(պատկեր)ներկայացվում
են աշակերտների մատնանշած այն հատկությունները,
որոնքառավելհաճախենհանդիպումբռնությանօբյեկտ
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ների և սուբյեկտների շրջանում։ Ընդ որում՝ ըստ մասնա
կիցների,որքանշատայդպիսիհատկություններունիտվյալ
անձը,այնքանավելիհավանականէ,որնակարողէբռնութ
յանսուբյեկտիկամօբյեկտիդերումհայտնվել։

Սուբյեկտ Օբյեկտ

Բոյով

Ուժեղ

Չսովորող

Դասերինվատպահող

Թաղապետիտղա

Հարգվածհեղինակություն

Սպորտսմեն

Բառեց

Թզբեխ

Կարմիրչարոխներ

Սևհագուստ

Փողոցայինժարգոն

Մեծքիթ

Չաղ

Նիհար

Տգեղ

Տարբերվողդեմք

Տարբերվողխոսք

Ֆիզիկապեսթույլ

Հոգեպեսթույլ

Բարի

Լոխ

Տարբերվողանուն

Ղզիկ

Դոձիկ

Պատ	կեր	2.	Բռնության	սուբյեկտի	և	օբյեկտի	պիտակները

Այսպես,թե՛բռնությանսուբյեկտների,թե՛օբյեկտներիտի
պականկերպարներնառանձնանումենիրենցֆիզիկական,
կամային և վարքային հատկություններով, սոցիալական
ստատուսով,սպորտայինունակություններով,հանդերձան
քիպարագաներովևբառապաշարով։

Կարևորէնկատել,որկերպարիբնութագրիչներըսուբյեկտ
ներիդեպքումմեծմասամբկախվածենաշակերտիընտ
րությունից.աշակերտնընտրումէչսովորել,ընտրումէկար
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գապահչլինել,ընտրումէ՝հանդերձանքիինչպարագակրել,
բառապաշար օգտագործել և ինչ սպորտաձևով զբաղվել։
Մինչդեռբռնությանօբյեկտներիդեպքումմեծմասամբ(հա
ճախ) բացակայում է ընտրության հնարավորությունը: Նշ
վող բնութագրիչների մեծամասնությունը ֆիզիկական/ար
տաքինևվարքայինառանձնահատկություններեն,որոնք
կարողենմեկնաբանվելինչպեսդրական,այնպեսէլորպես
բացասական, ևպիտակավորումը հենց դրանց բացասա
կանմեկնաբանությունն է,այն է՝աշակերտին«պիտակա
վորված»ևբռնությանօբյեկտդառնալութեկնածուդարձ
նելը:Որոշպիտակներիսկզբանեաշակերտիընտրության
շրջանակներիցդուրսեն,իսկայլբնութագրիչները«ձեռքբե
րովի»պիտակներեն,որոնքսահմանվումևշրջանառվում
ենայլաշակերտներիկողմից։

Հարցված աշակերտներն իրենք իրենց դիրքավորում էին
չեզոք գոտում՝ մատնանշելով, որ ներգրավված չեն բռնի
փոխհարաբերություններումևչենկրումո՛չսուբյեկտի,ո՛չ
էլօբյեկտիպիտակներ։Այսերևույթըկարողէբացատրվել
հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմներից մեկով՝
պրոյեկցիայիմեխանիզմով։Այնառաջէգալիս,երբանձնիր
համարանընդունելիերևույթներըվերագրումէայլ՝հաճախ
անդեմանձանց։Աշակերտները,իրենց չդիրքավորելովօբ
յեկտիկամսուբյեկտիդիրքում,իրենքիրենցդուրսենմղում
բռնությաներևույթնիրենցանձինվերագրելուշրջանակից,
թեպետչիբացառվում,որիրականումնրանցիցոմանքոր
ևէկերպներգրավվածենեղելկամենբռնիգործընթացնե
րում՝այսկամայնդերում։

Բռնությանսուբյեկտներըորոշումեն«ճշտի»՝իրենցհամար
ընդունելիսկզբունքիցշեղմանմակարդակը,սահմանումեն,
թետրվողպիտակներից յուրաքանչյուրն ի՛նչ նշանակութ
յուն ունի, և, հետևապես բռնության թույլատրելիության
կամ լեգիտիմության ի՛նչ աստիճան է ենթադրվում տվյալ
պարագայում։
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Պիտակավորմանսոցիալականգործընթացիցբացի՝գոյութ
յունունինաևպիտակավորման«դատական»գործընթաց.
երբպիտակավորումըևբռնությանմթնոլորտըձևավորվում
են«սխալ»թույլտվածանձիշուրջ:

Հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ դպրո
ցականմիջավայրումբոլորըապրիորիհամարվումեն«լավ
տղերք», մինչև որ «սխալ» ենանում։ «Սխալ»ը դպրոցա
կանտղայականշփումներիմշակույթումլայնհասկացութ
յունէ (հայտնինաևգողականմիջավայրից՝«լավտղա»ն՝
«ճիշտ»,«ճշտով»,«սխալ»նէլ՝որպես(մերձ)քրեականմշա
կույթի բանալի հասկացություններից): «Սխալ» պիտակին
«արժանանալ»աշակերտըկարողէ,եթե.

• «գործտա»(այսդեպքումզուգահեռաբարկիրառվումեն
նաև«գործտվող»կամ«ստուկաչ»պիտակները).

• «սրբություն վիրավորի» (օրինակ՝ ծնողներին, օջախը,
հացըևայլն).

• «անշնորհքություն անի» (օրինակ՝ ուտելու ժամանակ
ինչորմեկինխանգարիկամխփի).

• «փոփոխականլինի»(օրինակ՝հաճախակիփոփոխիըն
կերականշրջապատները)։

Կախված «սխալ»ների ինտենսիվությունից և լրջությունից՝
անձըկարողէստանալնաև«վատտղա»պիտակը,որինոր
պեսարձագանք՝շրջապատըդադարումէնրահետշփվելուց
կամսկսումէշարունակաբարֆիզիկականվնասներհասցնել
նրան։Վերջինիսչարձագանքելուկամոչհամապատասխան
արձագանքտալուդեպքումանձը«կոտրվում»էկամընկնում
«խլեշիտակ»։Սաերևույթիդրսևորմանամենածանրկարգա
վիճակնէ,որիցազատվելուեղանակըևսբավականինծանր
ֆիզիկականպատասխանատվությունէենթադրում։

«	Պետք	ա	ար	յուն	թա	փի,	որ	խլե	շը	հել	նի»85։

85. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,10րդդասարանիաշակերտուհի։
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Գոյությունունիպիտակավորմանմեկայլաստիճանակարգ
ևս,որըմիավորումէաշակերտներիշփումներիշրջանակը
ևառաջադիմությունը։«Ղզիկ»պիտակըտրվումէայնտղա
ներին,ովքեր«թույլիկ»ենև/կամշփվումենհիմնականում
աղջիկներիհետ։«Դոձիկ»պիտակը«ղզիկի»առավելծանր
աստիճաննէ,երբանձընաև«սովորող»կամ«կարդացող»
էևհետևաբարթույլէտալիսբռնությանառավելծանրաս
տիճան։

«	Դո	ձի	կը	ղզիկ	ա,	բայց	ղզի	կը	միշտ	չի,	որ	դո	ձիկ	ա»86։

«...	ինչ-որ	ե	րե	խա	կա	րող	ա	ա	վե	լի	շատ	գա	ղա	փար	
ու	նե	նա	գո	ղա	կան	աշ	խար	հի	մա	սին,	քան	ի	րա	պա-
պան»87։

Այս կատեգորիաները կիրառելի չեն այն աշակերտնե
րի նկատմամբ, որոնքառողջականխնդիր ունեն. վերջին
ներս«պաշտպանված»ենգողականպիտակավորումներից
իրենց յուրահատուկպիտակների շերտով, ներառյալ «հի
վանդ»,«ներառական»կամ«հաշմանդամ»։

«	Հի	վան	դութ	յուն	ներ	 ու	նե	ցող	 մարդ	կանց	 չեն	 կըպ-
նում»88։

Պիտակավորման այս սխեմայից դուրս, ընդհանուր առ
մամբ,տղաներըբաժանվումեներեքխմբի՝

1. «քյարթու տղաներ» – հիմնականում բռնության սուբ
յեկտներեն.

2. «ժամանակակից տղաներ» – նրանք «կամպյուտըրնե
րիցբանիցենխոսում».

3. «թույլեր»–ոչմիսխալ չենարել,իրենցցույց չենտվել,
բայցժամանակառժամանակկարողենբռնությանօբ
յեկտդառնալ:

86. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,12րդդասարանիաշակերտուհի։

87. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,8րդդասարանիաշակերտ։

88. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,6րդդասարանիաշակերտ։
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Ըստ աշակերտների՝ բռնությունից խուսափելու ամենան
պաստավոր ձևն այս խմբերին բնորոշ հատկությունների
ճիշտ համադրումն է՝ «սխալներ» չանող ժամանակակից
տղաները,որոնքնաև«լավենքյարթուներիհետ»։

Քննարկված կատեգորիաները կիրառելի չեն աղջիկների
շրջապատում,քանիոր,ըստվերջիններիս,հրապարակավ
ծաղրողներըևմիմյանցճնշողներըհիմնականումտղաներն
են,իսկաղջիկներըդասարանիհարցերըևմիմյանցքննար
կումենիրենցընկերականփոքրխմբերում։

Աղջիկ աշակերտների շրջանում բռնությունը հոգեբանա
կան է և թույլ դրսևորումներով, հիմնականում լեզվակռվի
կամխոսքային հեգնանքիտեսքով։ Տղաները ծաղրում են
հիմնականումտգեղհամարվողաղջիկներինև«վատշրջա
պատ»ունեցողներին՝նրանց,ովքերչենսովորումև«տղա
ների հետևից են վազում»։ Վերջինս նաև«ծանրթեմա» է
տղաներիհամարևլեգիտիմացնումէծաղրըթե՛տղաների,
թե՛աղջիկներիշրջանում։

Քննարկվածբոլորհասկացություններըգրեթենույննշանա
կությամբևգործառույթներովհանդիպումեննաևգողական
տերմինաբանությունում: Ինչպես տեսնում ենք, դպրոցա
կան բռնությունը, առնվազն հասկացությունների մակար
դակում,կրկնօրինակումէգողականենթամշակույթը։Բնա
կանաբար,գողականտերմինաբանությունըչիառաջանում
դպրոցիներսում,այլձևավորվումէտարբերաշակերտների
կենսափորձերիհամադրությունից՝բակայինու,գուցեև,ըն
տանիքիցեկողփորձառությունըտեղափոխելովդպրոց։

Փուլ	2.	Լե	գի	տի	մա	ցում

Պիտակավորմանփուլն ինքնին որևէազդեցություն չի ու
նենա, եթե կոնկրետ անձանց տրված պիտակները չլեգի
տիմացվեն։ Բռնության գործընթացում լեգիտիմացումն
առանցքային հասկացություն է, որն ընկած է բռնության
ծագմանհիմնայինմակարդակում։ «Լեգիտիմացում»ասե
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լովպետքէհասկանալպիտակներիևդրանցնշանակութ
յուններիուդրանցվերագրումիցենթադրվողհետևանքների
(գործողությունների,սոցիալականհիերարխիայումփոփո
խությունների) ընդունելիությունը խմբի մեծամասնության
կամազդեցիկանդամների շրջանում։ Չնայածպիտակնե
րիհետևանքներըկարողենպայմանավորվածլինելիրենց
«հասարակական ուժգնությամբ» (ասենք՝ «ղզիկ»ը գուցե
ավելիթույլպիտակէ,քան«դոձիկ»ը,թեևկարողէնույն
քանկամավելիուժեղ էլ լինել, եթեասոցացվեց«կանացի
վարքի»հետ),սակայն(ևհենցայդպատճառով)կարևորէ,
թեովևինչպայմաններումէամրագրումպիտակը։

Պիտակավորմանգործընթացըհիմնականումհամակարգ
վումէբռնությանսուբյեկտներիկողմիցօբյեկտներինկատ
մամբ։ Քանի որ բռնություն կիրառողները հիմնականում
համարվումենխմբիառանցքայինևազդեցիկմիավորներ,
նրանցկողմիցպիտակներիլեգիտիմացումնարդենիսկեն
թադրումէդրաամրագրումամբողջխմբիկողմից։

Աշակերտների հետ զրույցների արդյունքում լեգիտիմաց
մաներկուտեսակձևակերպվեց՝աֆեկտիվևռացիոնալ։

Աֆեկտիվ բռնության դեպքում գործողություննարդարաց
վում է այն հանգամանքով, որ «հաճույք է պատճառում»
խմբիազդեցիկանդամներին։Այստեսակիլեգիտիմացումը
տեղիէունենում,միայներբտեղավորվումէսուբյեկտների
սահմանած«ճշտի»շրջանակներում։

«Ինձ	թվում	ա՝	ի	րանք	էլ	չեն	հաս	կա	նում՝	ին	չի	ա	էդ	
լի	նում,	հան	կար	ծա	կի	ա	լի	նում,	բայց	ի	րանց	էդ	դուր	
ա	գա	լիս»89։

«...ա	սում	են՝	դե	հա	վես	ա,	ինչ	ենք	ա	նում	որ»90։

Իտարբերությունաֆեկտիվլեգիտիմացման՝ռացիոնալլե
գիտիմացման դեպքում գործ ունենք մոտիվացիայի առա

89. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,8րդդասարանիաշակերտ։

90. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,12րդդասարանիաշակերտուհի։
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վելբացատրելիձևերիհետ,օրինակ՝ինքնահաստատվելու
ցանկություն կամ իշխանության և հեղինակության ցու
ցադրմանկարիք,այսինքն՝իրավիճակներ,երբհնարավորէ
«զգալ,որիրենքավելիուժեղեն,քանուրիշները»։

Լեգիտիմացմանփուլնառավելսահունէանցնում,երբառ
կաենհավելյալնպաստողհանգամանքներ։Աշակերտներն
առանձնացնում են մի շարք գործոններ, որոնց բացակա
յությունը չիենթադրումբռնությանկանխում,սակայնառ
կայություննահագնացնում էբռնությանդրսևորմանհնա
րավորությունները։

1. Ընտանեկան առանձնահատկություններ. երբ երեխան
գալիսէընտանիքից,որտեղնրաազատությունըճնշված
է, նա փորձում է իր ազատությունը զգալ այլ անձանց
ազատությանըբռնանալով։

2. Անձնային առանձնահատկություններ. երբ երեխան
ինքն ունի բարդույթներ, ծաղրում է ուրիշին սեփական
բարդույթներնիրենիցվանելուհամար։

3. Տարիքային առանձնահատկություններ. միջին դպրոցը
բռնությանկիզակետնէ,քանիորդրանիցառաջներխմ
բային հարաբերությունները չեն հասցրել բևեռացվել,
իսկդրանիցհետոաշակերտներիուշադրությունըկենտ
րոնացվածէհետդպրոցականկյանքիվրա։

4. Սոցիալականառանձնահատկություններ. սոցիալապես
ապահովընտանիքիցեկածերեխայինկատմամբդպրո
ցում հաճախհանդիպող նախապաշարմունքը, որ նրա
ձեռքբերումներըպայմանավորվածենմիայնիրընտա
նիքիտնտեսականվիճակով,նրամեջստեղծումէինք
նուրույնչլինելուբարդույթ,որնարտահայտվումէբռնի
քայլերով։

5. Կարգապահականառանձնահատկություններ.դասամի
ջոցներինվազելուարգելքըստիպումէներքինէներգիա
յիարտահայտմանայլօբյեկտգտնել։
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Սրանքպատճառների՝հավելյալստուգմանևմանրամասն
ման ենթակա վարկածներ են, որ առաջ են քաշել հետա
զոտության մասնակիցները և փորձում են բացահայտել
բռնության խորքային, նաև սոցիալհոգեբանական պատ
ճառներըևդիտարկելդրանքտարիքայինդինամիկայիմեջ:

Այսուհանդերձ,եթելեգիտիմացմանգործընթացըհաջողվել
է,ևկաննպաստավորպայմաններբռնությանկիրառման
համար,սկսվումէդրսևորմանփուլը։

Փուլ	3.	Ֆի	զի	կա	կան	ակտ

Պիտակավորման և լեգիտիմացման փուլերը ձգան են
բռնությանհաջորդփուլերիդրսևորմանհամար։

Բռնությունըկարողէդրսևորվելուղղակիորենևանուղղա
կիորեն։

Ուղղակիբռնություննընդգրկումէֆիզիկականևհոգեբա
նական բռնի միջոցները՝ հրմշտոցից և «թեմա անելուց»
մինչև«խփոցի»։Այսդեպքումսուբյեկտըանմիջականբռնի
ինտերակցիայի մեջ է ներքաշում օբյեկտին։ Ֆիզիկական
բռնությունը,սակայն,ունինաևմիտարատեսակ,որնաշա
կերտներնանվանումեն«ընկերականբռնություն»՝բնորո
շելովայնբռնությանօբյեկտիտեսանկյունիցընդունելիմա
կարդակի«թույլխփելով»։

Իտարբերությունուղղակիբռնության՝անուղղակիբռնութ
յանդեպքում«տուժողկողմ»կարողենդառնալնաևանշունչ
առարկաները։Այսպիսիդեպքերիցեն,օրինակ,աշակերտի
իրերըպատուհանիցդուրսնետելըկամգրչատուփով«չլո
ցի»խաղալը։Բռնությանանուղղակիդրսևորումըհնարա
վոր է դիտարկել նաևորպես ուղղակիորենտեղի ունեցող
հոգեբանականբռնություն։

Հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ նաև, որ,
կախվածիրավիճակից,գոյությունունենբռնության«հաս
ցեներ»։
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«Թեմաանելու» վայրերի ընտրությանառաջին ևամենա
կարևորչափանիշըտարածքումանվտանգությանտեսախ
ցիկի բացակայությունն է. ի սկզբանե բացառվում ենայն
տարածքները, որոնք նկարահանվում են,և ընտրությունը
տեղիէունենումմիայնմարդկանց«աչքիցհեռու»տեղերի
միջև։Ընտրությանհաջորդչափանիշըխնդրիբարդությունն
է։ Եթե «խոսալու կա»,այսինքն՝ հարցըպարզելու համար
վերբալհաղորդակցությունըբավարարէ,ապա,աշակերտ
ներիկարծիքով,ամենահարմարվայրըհաճախզուգարանն
է։ Եթե խնդիրը թեթև հրմշտոցի մակարդակում է, ապա
հանդերձարաննավելինպատակահարմարընտրությունէ։
Հաճախ, սակայն, վեճի շարժընթացն ու ինտենսիվացումը
ստիպումեն«կիլդիմը91»տեղափոխելշենքիցդուրս։

«	Մեր	 դպրո	ցի	 բա	կում	 մի	 դաշտ	 կա,	 էդ	տեղ	 շատ	
հար	մար	տեղ	ա»92։

Բռնությանբոլորհասցեներիընտրությունըկարելիէբնու
թագրելապաինստիտուցիոնալացմանմիտումով։Այսինքն՝
որքան ավելի մեկուսի է բռնության «հասցեն» և որքան
ավելիապահովագրվածէդպրոցիկարգապահականկանո
նակարգիազդեցությունից,այնքանբռնությանավելի լայն
հնարավորություններենբացվումբռնությանսուբյեկտների
համար։ Այս տեսանկյունից դպրոցների ֆիզիկական տա
րածությանվերակազմակերպումնուվերահսկումըկարևոր
նշանակություն են ստանում այնտեղ բռնության դրսևո
րումների հնարավորին չափ կանխարգելման առումով։

91. Բանակի մասին հետազոտությունում տրված են մի շարք եզրեր, որոնք
հատուկ են քրեական մշակույթին և դրա տարբերակներին՝ բանակում կամ
նաևուսումնականմիջավայրում:Նշվածէ,որդրանցիցշատերիծագումնօտար
է, ռուսերեն կամ թուրքերեն (ադրբեջաներեն): Տրված է նաև այս երևույթի
բացատրությանուրվագիծ:«Քիլդիմ»ըհինթյուրքականարմատիբառախաղային
վերաձևակերպումն է. «քըլմաք» թուրքերեն նշանակում է «անել», «ստեղծել»,
«քիլ»անգլերեն՝«սպանել»:Բառացիորեն,ուրեմն,նշանակումէ«սպանեցի»կամ
«ստեղծեցի» կամ «սպանելով ստեղծեցի», այսինքն՝ համատարած կոնֆլիկտը
(բոլորի պատերազմը բոլորի դեմ) նկարագրող (և նաև «գովերգող»), այն
լեգիտիմացնողհասկացությունէ[ծանոթություն	խմբագրի]:

92. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,12րդդասարանիաշակերտ։
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Ընդորում՝խոսքըաշակերտներինառավելմեկուսացնելու
ևսահմանափակելումասինչէ,այլդպրոցիներսումվախի
գոտիներըհայտնաբերելուևֆիզիկապեսվերափոխվելու,
վերաիմաստավորելու։

Այսդրսևորումներըևսմեկանգամհուշումեն,թեորքանով
է դպրոցական բռնությունը կրկնում քրեական ենթամշա
կույթիմոդելը։Մյուստեսանկյունից,իրավիճակըհակառակ
հերթականությամբ շրջելու դեպքում կարելի է ենթադրել,
որ նույն քրեականենթամշակույթըվերադառնում է «մեծ»
հասարակությունևամրապնդվումայնտեղ,փոխանակվե
րանա՝սնվածևկազդուրվածլինելովնաևդպրոցումառկա
բռնությանդրսևորումներից, որոնքխոշոր չափով ձևավո
րումենմարդուողջապագաևապադպրոցականսոցիալա
կանացմանարժեքավարքայնությունը:

Ավելացնենք, որ, իհարկե, անուղղակի բռնության ձևերից
ոչ բոլորն են նշվել հարցազրույցների ժամանակ: Դրան
ցիցէնաևմյուսինստորացնողբամբասանքը:Նաև՝պար
զապես«ցածրացրած» (գողական)ժարգոնովխոսելը,որն
անուղղակի բռնությունը մեկ անհատին ուղղված լինելուց
դարձնումէ«մթնոլորտային»հանգամանք՝հասարակական
մշակույթ (տվյալ հանրույթում) և այդպիսովամրապնդում
բռնությանմշակույթիլեգիտիմացումը,ևայլն:

Փուլ	4.	Ար	ձա	գանք

Բռնությանդրսևորումները՝նույնիսկբռնությանենթարկվո
ղիպասիվմասնակցությանդեպքում,երկկողմանիփոխազ
դեցություններ են, քանի որ պասիվ մասնակցությունը ևս
մասնակցությունէ։

Բռնության դրսևորմանն արձագանքելու ամենատարած
վածվարքերըերկուսնեն՝հարմարումևդիմադրություն։
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Հարմարվելըևդիմադրություն1ը93,թեպետտարբերկերպ,
ի վերջո բռնության շրջապտույտի շարունակման շարժիչ
ենդառնում։Այսինքն՝ հենցարձագանքիփուլն էապահո
վումբռնությանինքնակրկնողմոդելիվերարտադրությու
նը(կամ՝դիմադրություն2իձևգտնելուդեպքում՝կանգը):

Հարմարման պարագայում բռնության օբյեկտը չի դիմադ
րում իր նկատմամբ կիրառվող բռնի գործողություններին։
Այսպիսով՝ բռնության ենթարկվողը հույս ունի խուսափե
լու բռնության խորացումից և դրա առավել ծանր դրսևո
րումներից։ Միևնույն ժամանակ, բռնության դրսևորմա
նըհաջորդածհարմարումնանմիջապես«ապացուցում»է
օբյեկտին ի սկզբանետրված «զոհի»պիտակը (ինչպես էլ
այնձևակերպվածլինի),ևքանիորնաարդեն«ապացուց
ված»պիտակով«կնքված»է,իրադրությունըվերադառնում
էբռնությանհաջորդցիկլին։Պիտակիամրապնդմանյուրա
քանչյուրդեպքիցհետոնորբռնությանիրադրությունըտե
ղիէունենումնախորդիցավելի«սահուն»կերպով,քանիոր
պիտակավորմանևլեգիտիմացմանփուլերնարդենհաջո
ղությամբհաղթահարվածեն։

Դիմադրություն1իպարագայումբռնությանդրսևորումնե

93. Կարելիէտարբերելդիմադրությաներկուտեսակ.մեկը՝դիմադրություն,որը
բռնությանպտույտիշարունակությունէդառնում:Անվանենքայնդիմադրություն
1:Մյուսը՝դիմադրություն,որըբռնությանտվյալդրսևորմանհիմքնարժեքայնորեն
վերացնում է: Անվանենք այն դիմադրություն 2: Ռեսպոնդենտները (գրեթե) չեն
անդրադարձելդիմադրությանայստեսակին,քանիորայն(գրեթե)բացակայումէ
մերհասարակությանարժեքայինհամակարգից,մանավանդկյանքիսկզբնական
տարիներին:Սակայնհենցդրանէուղղվածբուլլինգըևսոցիալականբռնության
ցանկացած այլ տեսակները հաղթահարելու՝ ժամանակակից սոցիալական
հմտություններիգիտությանփնտրտուքիսայրը:Ինչպե՛սխուսափելբռնությունից
կամդադարեցնելայնայնպես,որտվյալարտահայտման,իսկեթեհնարավորէ՝նաև
այլհարակիցարտահայտումներիհիմքըվերանա:Սա,իհարկե,պահանջումէ«մեծ»
ակցիաներ՝ ոլորտային քաղաքականություններ, հասարակության արժեքային
համակարգիփոփոխություն:Սակայնքանիորմարդսմիշտապրումէ«այստեղև
հիմա»,շատկարևորէ,որմարդիկ(ներառյալ՝երեխաներըևպատանիները)ձևեր
ստանան,գտնեն,հայտնագործեն,փորձարկենդիմադրություն2իրականացնելու
համար:Այդպիսիձևերիորոշհնարավորտարբերակներներկայացվածենսույն
գրքինախաբանում[ծանոթություն	խմբագրի	(տե՛ս	նաև	խմբագրի	նոթերը	սույն	
հոդվածի	վերջում)]:
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րինարձագանքելուհամարբռնությանօբյեկտըկա՛մինքնէ
բռնությամբպատասխանում,կա՛մդիմումէայլակտորնե
րիօգնությանը՝բռնությունըփաստորենբռնությամբճնշե
լուկամդադարեցնելունպատակով։

Բռնությաննանձամբարձագանքելուարդյունքումաշակեր
տըկա՛մկարողէկանխելհետագայումիրնկատմամբկի
րառվելիք բռնությունը և ժամանակավորապես դուրս գալ
բռնությանշրջապտույտից,կա՛մկարողէանցնելբռնության
սուբյեկտներիշարքերըև,ժամանակառժամանակբռնութ
յունկիրառելովայլաշակերտներինկատմամբ,ապահովագ
րելինքնիրենբռնությունից։Ստացվումէ,որերկուդեպքում
էլբռնությունըչիկանխարգելվումկամէլկանխարգելվումէ
միայնտվյալանձիհամար։

Բռնությանն արձագանքելու՝ դիմադրություն 1ի երկրորդ
ձևը դիմադրության հարցում այլ ակտորների օգնությանը
դիմելնէ։Հետազոտությանմասնակիցներիհամոզմամբամ
բողջդպրոցիմասշտաբովսոցիալականամուրցանցունե
նալըկարողէդյուրացնելդիմադրությանընթացքը(նշենք,
որսակարողէրդիմադրություն2իհիմքդառնալ,սակայն
հարցվածներիմտքովչիանցնում.այդռազմավարությունը
բացակայում է նրանց վարքային «զինապաշարում»)։ Դի
մադրությանգործումդերենխաղումնաևհեղինակություն
կամ ազդեցություն ունեցող «մեծ ախպերը», բակերի ծա
նոթներնուտղայականայլկապերը։

«	Դու	 պի	տի	 ի	մա	նաս	 բո	լոր	 դա	սա	րան	նե	րը,	 ա	մեն	
տե	ղից	 դու	 պի	տի	 ծա	նոթ	 ու	նե	նաս,	 որ	 ա	մեն	 տեղ	
պաշտ	պան	ված	լի	նես»94։

Աշակերտի տղայական սոցիալական կապիտալի օգտա
գործմամբ դիմադրություն 1 տարբերակի առանձնահատ
կությունն այն է, որ այն իրականացվում է բռնությանը
բռնությամբպատասխանելումիջոցով։Սագուցեև լուծում

94. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,8րդդասարանիաշակերտ։
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էխնդիրըբռնությանենթարկվածաշակերտիհամար,սա
կայն, փաստորեն, սիստեմատիկորեն վերարտադրում է
բռնությունը։Աշակերտը,բռնությանենթարկվողիկարգա
վիճակիցդուրսգալով,ուղղակիորենկամանուղղակիորեն
անցնումէբռնությունկիրառողներիշարքերը,քանիորար
տաքինօժանդակությամբբռնությունէկիրառումիրնկատ
մամբբռնացածներինկատմամբկամբռնությանսպառնա
լիքովկանխարգելումիրնկատմամբբռնությունը։Այլկերպ
ասած՝բռնությանըդիմադրելնայսդեպքումոչթեկանխում
էայն,այլ ընդամենըփոխում է բռնության վեկտորի ուղ
ղությունը։

Բռնության սուբյեկտների շարքերում կան աշակերտներ,
որոնքբռնությունկիրառումենորպեսիրենցիսկնկատմամբ
բռնությունըկանխողմեխանիզմ։Այդտեսանկյունիցևսմեկ
անգամ ակտուալանում է բռնությունը որպես փուլային և
ինքնակրկնողգործընթացդիտարկելուկարիքը։

Այսինքն՝որքանաշակերտիցանցըմեծէևազդեցիկ,այնքան
ավելիլայնենևորակապեստարբերդիմադրությանհնարա
վորությունները։

Դիմադրության մեկ այլ միջոց է խնդրի բարձրաձայնումը
տղայականցանցիցդուրս՝փորձելովօգնությանայլմեխա
նիզմներներգրավել,օրինակ՝ծնողներին,դպրոցիհոգեբա
նին,դասղեկինկամհամադասարանցիաղջիկներին։Գործ
նականում,սակայն,այսբոլորմեխանիզմներըֆունկցիոնալ
չենհամարվումաշակերտներիկողմից։

Բռնության ենթարկվածաշակերտները չեն կիսվում իրենց
ծնողներիհետ,քանիորչենտեսնումնրանցդերըբռնության
կանխարգելմանհարցում՝ համարելով, որ նրանք ոչինչ չեն
կարողանել։

«Ծ	նող	նե	րը	 չեն	 հաս	կա	նում՝	 ոնց	 են	 մտա	ծում	 ե	րե-
խե	քը»95։

95. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,8րդդասարանիաշակերտ։
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Բռնության կանխարգելման հարցում ծնողներին ներգրա
վելիս աշակերտներին նաև սպառնում են «գործ տվող»,
«ստուկաչ»,«մամայիբալա»պիտակները96,որոնցակտու
ալացումը աշակերտին կարող է վերադարձնել բռնության
առաջինփուլին։

Դպրոցականհոգեբանիինստիտուտըևսչինպաստումդի
մադրության ջանքերին։ Մի կողմից աշակերտների շրջա
նումբացակայում էհոգեբանիհանդեպվստահությունըև
երաշխիքը,որհնարավորկլինիխուսափել«ստուկաչ»պի
տակից,իսկմյուսկողմիցինստիտուտը,աշակերտներիհա
մոզմամբ,փաստացիիրհանձնառություններիշրջանակում
չիգործումկամչիգործումառհասարակ։

«Որ	9-րդ	դա	սա	րան	էինք,	մի	հատ	աղ	ջիկ	էր	գա	լիս,	
մեզ	ինչ-որ	թես	տեր	էր	տա	լիս,	գնում	էր։	Էդ	քա	նը»97։

«Ին	քը	փոր	ձում	ա	փիառ	ա	նի,	 մրցում	նե	րի	 կան	չի,	
կա	րա	տեի	խմբակ	նե	րի...»98։

«Ին	քը	տեխ	նո	լո	գիա	ա	տա	լիս,	 բայց	 սեն	յա	կի	 վրա	
գրած	ա	«հո	գե	բան»»99։

Այս ամենին զուգահեռ, դասղեկների անտարբերությունը
և նրանց՝ աշակերտներին ստորադասող վերաբերմունքը՝
արտահայտված«ինքըերեխաա,ինքըոչմիբանչիհասկա
նում»սկզբունքով,չինպաստումբռնությաննկատմամբդի
մադրություն2իձևավորմանը։Սամեծացնումէդասղեկնե
րիևաշակերտների միջև հեռավորությունը՝ հանգեցնելով
նրան, որաշակերտներըգոնե բռնությանկանխմանհար
ցումդասղեկներինչենդիտարկումորպես«երկրորդմայր»։

96. Տե՛ս «գործ տալու» երևույթը մանրամասնորեն քննարկված նաև սույն
ժողովածուի այլ հետազոտություններում՝ քրեական ենթամշակույթի և բանակի
վերաբերյալ:

97. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,12րդդասարանիաշակերտուհի։

98. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,10րդդասարանիաշակերտուհի։

99. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,8րդդասարանիաշակերտ։
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«	Մեր	դաս	ղե	կը	տենց	մի	քիչ	ան	ջատ	ված	ա»100։

Համադասարանցի աղջիկները ոչ մի կերպ չեն մասնակ
ցում բռնության կանխման գործընթացին։ Ոչ միայնտղա
ներըչենտեսնումնրանցդերը,այլևաղջիկներնիրենքչեն
համարում, որորևէկերպկարողեննպաստել բռնության
կանխարգելմանըև չեզոքդիրքենընդունում՝այդպիսով,
փաստորեն,քաջալերելովբռնությանմշակույթը՝դրսևորե
լով«ավարայիերևույթը»(անգլ.՝«thebystandereffect»101).

«	Չեմ	խառն	վում	ի	րանց	կռիվ	նե	րի	մեջ»102։

Նշվածակտորներիցոչմեկը,փաստորեն,ֆունկցիոնալ չէ
բռնությանըդիմադրելուգործընթացում.իրենցներկայութ
յունըկամտեղյակությունըբռնությանփաստիցկա՛մորևէ
գործողությանչիմղում,կա՛մավելին՝հավելյալ«պարարտ
հող»էստեղծումբռնությանօբյեկտներիհետագապիտա
կավորման և թիրախավորման համար։ Նման իրավիճա
կում հնարավոր է լինում եզրակացնել, որ դիմադրություն
2ի տեսակներին չտիրապետող և բռնության ենթարկվող
աշակերտըդիմադրություն2իմշակույթիբացակայության
պայմաններումգործողհանրությանմեջգտնվումէտոտալ
միայնակությանևխոցելիությանպայմաններում։

Արձագանքի մեխանիզմներն ընդհանուր առմամբ թեպետ
կարողենֆունկցիոնալ լինելբռնությանենթարկվողաշա
կերտիհամարևգոնեժամանակավորապեսկանխելնրա
նկատմամբկիրառվողբռնությունը,սակայնդրանքանխու
սափելիորենվերարտադրումենդպրոցումբռնությանմշա
կույթըևչենլուծումխնդիրըհամակարգայինտեսանկյու
նից։

Հետազոտությանբացահայտումներըբավարարչենլիովին
գնահատելու համար բռնության դրսևորումների հոգեբա

100. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,10րդդասարանիաշակերտ։

101. Հասանելիէ՝https://en.wikipedia.org/wiki/Bystander_effect[դիտվելէ29.04.2020]:

102. ՀայկՍմբատյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,7րդդասարանիաշակերտուհի։

https://en.wikipedia.org/wiki/Bystander_effect
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նականևթաքնվածպատճառներըև կարևոր ուարդիա
կանդաշտենստեղծումհետագաուսումնասիրությունների
ևբռնությանհիմնախնդրինհամակարգայինմոտեցումցու
ցաբերելուհամար։Դուրսբերվածփուլայինմոդելըբռնութ
յան գործընթացիխորքային վերլուծությամբ կոնկրետաշ
խատանքային տարածություններ է ընդգծում և հուշում է
հիմնախնդրի հետ աշխատելու որոշակի մեխանիզմների
մասին։

ԱՄՓՈՓԻՉՄՏՔԵՐԵՎԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հետազոտությանբացահայտումներըևդրանցվերլուծութ
յունըհնարավորությունենտալիսգալմիշարքեզրահան
գումների։ Դրանցից յուրաքանչյուրի հետագա հասցեագր
մաննպատակովձևակերպվելենառաջարկներևնշվել,թե
դրանքհատկապեսո՛րօղակներիպատասխանատվության
շրջանակներումենտեղավորվում։Առաջարկներիփաթեթի
կիրառականությունն ապահովելու նպատակով մշակվել է
բռնությանկանխարգելմանուղեցույց,որըներկայացվածէ
սույնհետազոտությանվերջում։

Ստորև ներկայացվող աղյուսակն ամփոփում է հետազո
տության եզրահանգումները և նախանշում է բռնության
կանխարգելման շուրջ առաջարկություններն ու դրանց
հասցեատերերին։
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Եզրահանգում Առաջարկներ
Պատասխանատու
օղակներ

1. Դպրոցականբռնութ
յանհիմքերըգրեթե
լիովինհամընկնում
ենքրեականենթա
մշակույթիբարքերին:

Պետականմակարդա
կումորդեգրելգողական
մշակույթիքրեականաց
մանքաղաքականություն՝
առաջարկելովհասարա
կությունում,այդթվում՝
կրթականհաստատութ
յուններումհարցերիլուծ
մանայլընտրանքային
ռազմավարություններ103։
Ընդունելևներդնել
դպրոցներումբոլորտե
սակիբռնությունների
կանխարգելմաննուղղ
վածօրենսդրական
նախագիծևգործողութ
յուններիհամապարփակ
ծրագիր։

•	 ՀՀԱզգայինժողով

•	 ՀՀկառավարություն

•	 ՀՀկրթության,գի
տության,մշակույթի
ևսպորտինախա
րարություն(ԿԳՄՍ)

•	 ՀՀարդարադա
տությաննախարա
րություն

2. Դպրոցներում
բռնություննանվերջ
ինքնավերարտադր
վողսոցիալական
գործընթացէևոչ
պարզապեսմիջանձ
նայինկոնֆլիկտ։

Խնդրինցուցաբերելհա
մակարգայինմոտեցում
ևաշխատանքներնուղ
ղելոչմիայնբռնության
դրսևորումներիկանխ
մանը,այլևպատճառնե
րիևնպաստողհանգա
մանքներիվերացմանը։

•	 ՀՀԿԳՄՍնախարա
րություն

•	 ՀՀարդարադա
տությաննախարա
րություն

•	 Հանրակրթության
քաղաքականություն
մշակողներ

•	 Քաղաքացիական
հասարակություն

103. Հնարավորայլընտրանքայինռազմավարություններիցմեկնառաջարկվում
է սույն հետազոտության արդյունքում ներկայացված «Դպրոցական բռնության
կանխարգելմանուղեցույց»ում,որըհավելյալհրապարակմանմասէկազմում։
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3. Բռնությանառավել
սուրևաշակերտնե
րինհուզողտեսակը
հասակակիցտղա
ներիփոխհարաբե
րություններումտեղի
ունեցողֆիզիկական
ևհոգեբանական
բռնություննէ։

Շարունակականաշխա
տանքներտանելհան
րակրթականդպրոցների
մշակույթի,այդթվում՝
սոցիալականևֆիզիկա
կանմիջավայրիբարե
փոխմանևմարդուիրա
վունքներիուսուցման
հարցերում։

•	 ՀՀԿԳՄՍնախարա
րություն

•	 Հանրակրթական
դպրոցներիկառա
վարմանխորհուրդ
ներ

•	 Դպրոցներիտնօրեն
ներ

•	 Մանկավարժական
անձնակազմ

•	 Քաղաքացիական
հասարակության
կազմակերպություն
ներ

4. Բռնությանդրսևո
րումներիհիմքում
ընկածէպիտա
կավորմանհստակ
մեխանիզմ,որը
դրսևորվումէար
ժեզրկողևնվաս
տացնողբառային
պիտակներիհսկայա
կանցանցիկիրառ
մամբ,ևորըելակե
տայինէբռնության
փուլայինզարգաց
մանևդրաշրջապ
տույտայինվերար
տադրմանհամար։

Դպրոցներումլիովին
բացառելհոգեբանա
կանճնշումըևվիրա
վորականպիտակների
կիրառումըթե՛մանկա
վարժականանձնակազ
մի,թե՛աշակերտների
կողմից։Դպրոցները
դարձնելապահովմի
ջավայր,որտեղաշա
կերտներիփոխհարա
բերություններիհիմքում
փոխվստահությանև
փոխօգնությանարժեք
ներնեն․այսնպատակով
հաճախկազմակերպել
արտադասարանային
միջոցառումներ,շաբաթ
օրյակներ,սիմուլյացիոն
խաղեր,էքսկուրսիաներ
ևաշակերտներիմիջև
համերաշխությունը
խթանողայլնախաձեռ
նություններ։

•	 Հանրակրթական
դպրոցներիկառա
վարմանխորհուրդ
ներ

•	 Դպրոցներիտնօրեն
ներ

•	 Մանկավարժական
անձնակազմ

•	 Դասղեկներ

•	 Աշակերտներ

•	 ՔՀԿներ
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5. Դպրոցականմիջա
վայրումքրեական
բարքերըկրկնող
հասկացությունները
ևարժեհամակարգը
հիմնականումձևա
վորվումենտարբեր
աշակերտներիառօ
րեական՝բակային
ևընտանեկանկեն
սափորձերիհամադ
րությանարդյուն
քում։

Հանրակրթությանինս
տիտուտիշրջանակնե
րումզարգացնելառանց
քայինդերակատարների
միջևբազմակողմանի
փոխհամագործակցութ
յունը։Խթանելշարունա
կականերկխոսությունը
աշակերտների,ծնողների
ևդպրոցիանձնակազ
միմիջև՝նրանցառավել
ներգրավելովաշակեր
տականառողջմիջավայ
րիձևավորմաննուղղված
համատեղջանքերում։

•	 Հանրակրթական
դպրոցներիկառա
վարմանխորհուրդ
ներ

•	 Դպրոցներիտնօրեն
ներ

•	 Մանկավարժական
անձնակազմ

•	 Ծնողներ

•	 Աշակերտներ

•	 ՔՀԿներ

6. Դպրոցներումֆիզի
կականբռնության
ամենասուրդրսևո
րումներըհիմնակա
նումտեղիենունե
նումչտեսահսկվող
տարածքներում՝
սանհանգույցներում,
հանդերձարաննե
րումևդպրոցներին
հարակիցտարածք
ներում։

Ֆիզիկականբռնության
դրսևորումներըմասամբ
կանխելունպատակով
հրահանգավորելանվ
տանգությանաշխատա
կիցներին՝իրականացնե
լուպարբերականստու
գումներսանհանգույց
ներումևհանդերձա
րաններում,հատկապես
դասամիջոցներիընթաց
քում։Անվտանգության
տեսախցիկներտեղա
դրելնաևդպրոցիհա
րակիցարտաշենքային
բոլորտարածքներում։
Այսքաղաքականութ
յունը,սակայն,չպիտի
ընկալվիորպես«մեծեղ
բորաչքի»հետապնդում.
պիտիլինիժամանակա
վոր,կամզուգահեռաբար
հարաբերությունների
մշակույթիփոփոխման
գործողություններպիտի
արվեն:Իվերջո,երե
խաներըպիտիունենան
նաև«մեծահասակնե
րի»համարանթափանց
տարածքներ,սակայնո՛չ
բռնությանվարքդրսևո
րելուհամար:

•	 Հանրակրթական
դպրոցներիկառա
վարմանխորհուրդ
ներ

•	 Դպրոցներիտնօրեն
ներ

•	 Դպրոցներիան
վտանգության
աշխատակիցներ
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7. Հոգեբանիինստի
տուտըաշակերտնե
րիշրջանումչունի
վստահությունև
փաստացիչիկատա
րումիրգործառույթ
ները։

Դպրոցներումլուծարել
հոգեբանիմիանձնյաինս
տիտուտը։Փոխարենը
ստեղծելբազմամասնա
գիտականխմբեր՝կազմ
վածսոցիալականաշ
խատողից,հոգեբանից,
բուժքրոջիցևաշակերտ
մենթորներից։Դպրոցա
կանմանկավարժներինև
դպրոցիկառավարչական
հիմնականանձնակազ
մինաշխատանքիընդու
նելիսպարտադիրդարձ
նելհոգեբանականբարձ
րագույնկրթությունըկամ
հոգեբանությանգծով
մասնագիտականվերա
պատրաստումանցած
լինելուհանգամանքը։
Աշխատանքիցազատել
նշվածչափանիշներին
չհամապատասխանող
մանկավարժներին։

•	 ՀՀԿԳՄՍնախարա
րություն

•	 Հանրակրթության
ևբարձրագույն
կրթությանքաղա
քականությունմշա
կողներ

•	 Հոգեբանի,սոցիա
լականաշխատողիև
մանկավարժիորա
կավորումներշնոր
հողբարձրագույն
ուսումնականհաս
տատություններ

•	 Հանրակրթական
դպրոցներիկառա
վարմանխորհուրդ
ներ/ծնողներ

•	 Դպրոցներիտնօրեն
ներ

•	 Աշակերտներ

8. Դասղեկներիան
տարբերությունըև
նրանց՝աշակերտ
ներինստորադա
սողվերաբերմունքը
խոչընդոտումեն
դասղեկներիկողմից
բռնությանկանխար
գելմանընպաստելու
հնարավորություն
ները։

Դպրոցումմանկավարժ
ներինդասղեկնշանա
կելիս,հոգեբանական
բարձրագույնկրթության
կամմասնագիտական
վերապատրաստման
պայմանիցբացի,սահ
մանելմանկավարժի
էմոցիոնալինտելեկտի
մակարդակինվազագույն
շեմ104։Էմոցիոնալինտե
լեկտըչափողթեստերի
արդյունքումսահման
վածշեմըչհաղթահարած
մանկավարժներին(այդ
թվում՝գործողդասղեկնե
րին)զրկելդասղեկական
դասարանունենալու
հնարավորությունից։

•	 ՀՀԿԳՄՍնախարա
րություն

•	 Հանրակրթության
ևբարձրագույն
կրթությանքաղա
քականությունմշա
կողներ

•	 Հանրակրթական
դպրոցներիկառա
վարմանխորհուրդ
ներ

•	 Դպրոցներիտնօրեն
ներ

•	 ՔՀԿներ

104. Էմոցիոնալ ինտելեկտի չափման գաղափարն առաջացել է կրթության
սոցիոլոգՍոնաԲալասանյանիհետանձնականհաղորդակցությանարդյունքում.
նոյեմբեր,2019թ.։
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9. Բռնությանկան
խարգելմանհարցում
աշակերտներըչեն
տեսնումո՛չծնողնե
րի,ո՛չուսուցիչների,
ո՛չդասղեկների,ո՛չ
էլհոգեբանիինս
տիտուտիդերը,
ինչիարդյունքում
բռնությանենթարկ
վողաշակերտները
հայտնվումենտոտալ
միայնակությանև
խոցելիությանպայ
մաններում։

Աշակերտներինևծնող
ներիններգրավելդպրո
ցիկառավարմանգոր
ծընթացներում։Բարձր
դասարաններիաշա
կերտներիններգրավել
դասավանդմանևմեն
թորությանծրագրերում՝
մերձեցնելովմիջսերնդա
յինշփումներնուփորձի
փոխանակումը։Իրակա
նացնելաշակերտների
կարիքներիպարբերա
կանգնահատումներև
շարունակականմոնի
թորինգներ,իրազեկել
նրանցիրենցիրավունք
ներիմասին։Շարու
նակականընկերական
հանդիպումներիմիջո
ցովսերտացնելաշա
կերտների,դասղեկների
ևծնողներիմիջևար
տադպրոցականկապե
րըև«մարդկայնացնել»
նրանցհարաբերություն
ներիբնույթը։Խթանել
դասարաններիներսում
փոխաջակցությանմթնո
լորտը՝կազմակերպելով
խաղեր,միջոցառումներ,
արշավներ,ուսուցողա
կանճանաչողական
այցեր,մասնակցություն
մշակութայինմիջոցա
ռումների՝այդպիսովու
ժեղացնելովդասարան
ներիներքինխմբային
դինամիկանևհամատեղ
ջանքերովխնդիրներ
հաղթահարելուհմտութ
յունները։

•	 Հանրակրթական
դպրոցներիկառա
վարմանխորհուրդ
ներ

•	 Դպրոցներիտնօրեն
ներ

•	 Մանկավարժական
անձնակազմ

•	 Ծնողներ

•	 Աշակերտներ

•	 ՔՀԿներ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ1.ԽՈՐԻՆՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑՆԵՐԻՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

1. Ի՞նչեսհասկանումբռնությունասելով:

2. Բռնությանի՞նչձևերենհանդիպումդպրոցում։

Քն	նար	կել	ֆիզիկական,հոգեբանական	և	սեռական	բռնութ-
յան	դրսևո	րում	նե	րը

3. Ովքե՞րենհիմնականումբռնությունկիրառումդպրոցում
ևու՞մնկատմամբ։

Քն	նար	կել	 տար	բեր	 սո	ցիա	լա	կան	 խմբե	րի՝	 ըստ	 սեռի, ար
տաքինի,վարքի,բարեկեցության	և		այլ	նի	դե	րը

4. Քոկարծիքովինչու՞ենբռնությունկիրառում։

5. Ի՞նչ հարց են լուծում բռնություն կիրառողները, որ չեն
կարողլուծելառանցբռնության։

6. Բռնությանի՞նչդեպքերիմասինես լսելՁերդպրոցում։
Ինչպե՞սենդրանքդրսևորվումևի՞նչհետևանքներիեն
բերում։

7. Ի՞նչկոնկրետքայլերենպետքդպրոցներումբռնությունն
առհասարակկանխարգելելուհամար։Ո՞վ(ովքեր)է(են)
պատասխանատուդրահամար։

Քն	նար	կել	համադասարանցիների,ուսուցիչներիևծնողնե
րի	դե	րը

8. Իսկդուի՞նչկարողեսանելբռնությունըկանխարգելելու
համար։
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ2.ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆԹԵՐԹԻԿԻՆՄՈՒՇ

Ծնողների/խնամակալներիհամարերեխայի՝հետա
զոտությանըմասնակցելուվերաբերյալ

Ստորագրելովստորև՝հաստատումեմ,որ՝

• տեղեկացելեմ«Բռնությանառաջացմանպատճառները
ևդրաբացառմանանհրաժեշտմեխանիզմներըմիջնա
կարգկրթությանոլորտում»հետազոտությանըերեխա
յիսմասնակցությաննառնչվողբոլորընթացակարգերին.

• տեղյակ եմ, որ երեխայիս մասնակցությունը կամավոր
է,ևորնակարողէչպատասխանելցանկացածհարցի
կամդադարեցնելհարցազրույցըառանցորևէպատճա
ռաբանության.

• hամաձայնեմ,որզրույցիընթացքըձայնագրվի՝հետա
գայում սղագրելու և բարձրաձայնված մտքերը, կար
ծիքներըևգաղափարներըբացչթողնելունպատակով։
Ձայնագրությանը հասանելիություն կունենա միայն հե
տազոտողը.

• տեղյակեմ,որերեխայիսմասնակցություննանանունէ,
ևորտվյալներըվերլուծվելուենընդհանրացվածկերպով։

Ծնողիստորագրությունը
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ՀԱՎԵԼՅԱԼՆՈԹԵՐԳԼԽԱՎՈՐԽՄԲԱԳՐԻԿՈՂՄԻՑ

Պիտակավորմաներկուտեսակներըդիտարկելիսնկատելի
է,որառաջինը՝«սոցիալական»պիտակավորումը,կարողէ
շատհեռուլինելգողականբառալեզվից,իսկերկրորդը՝«դա
տականը»,առանցքայինհասկացություններումնույնանում
է:Նույնիսկերբչինույնանում,իմաստայինկամսոցիալական
հիերարխիայիառումովդերերընույննեն,ասենք՝«դոձիկը»
նման է ռուսերեն «տեռպիլա» հասկացությանը, «ղզիկը»՝
«լոխ»ին,«ժամանակակից»ը՝«ֆրայեր»ին:Պիտակավոր
ման հենց երկրորդ տարբերակն է առաջացնում հաջորդ
փուլերի անխուսափելի «կարուսելի» պտույտը, քանի որ
հիմնվածէ«դատելու»վրա,այսինքն՝այդհասկացություն
ներըոչթեմիայնպարզապեսբնութագրումենպիտակա
վորվածօբյեկտին(«մեծքիթունեցող»),ասենք՝մականուն
տալիս,այլևնրանկատմամբվերաբերմունքևարարքներով
հիմնավորվածվերաբերմունք(շփվելչշփվել,կիսվելչկիսվել
ևայլն)թելադրում:Սակարևորէնշել,որովհետևնշանա
կումէ,որայդերկուտեսակիպիտակավորումներիդեմքա
ղաքականությունը գուցետարբեր միջոցներև ծրագրեր է
պահանջում:Հետաքրքիրէնաև«քյառթու»հասկացությու
նը105,քանիորսրանովհալածանքիսուբյեկտնինքնիրենչի
նշում,այլնշումեննրանք,ովքերհամարումեն,որիրենք
այդդասինչենպատկանում,այսինքն՝սաինքնինվիրավո
րականպիտակէ:Այնկարողէկիրառվելնաևհալածանքի
սուբյեկտ չհանդիսացողի նկատմամբ, իսկ երբ կիրառվում
էսուբյեկտինկատմամբ,«այլընտրանքայինպիտակավոր
ման»գործառույթունի:Այսմեխանիզմընույնպեսկարևոր
էհասկանալ,քանիորպիտակավորումիցխուսափելուկամ

105. Գաբրիելյան, Ա. և Նիկողոսյան, Ա. (2017), Քյառթուի կերպարը որպես
անհանդուրժողականության ներկայացման միջոց արդի հայ արձակում: Տեր
Գաբրիելյան, Գ., Նեդոլյան, Ա., Ջալոյան, Վ., Սարգսյան, Ի. և Մարգարյան,
Ա. (խմբ.) (2017), Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության
դրսևորումներըհայգրականությանմեջ։Երևան,ԵՀՀ,էջեր201223։Հասանելի
է՝ https://epfarmenia.am/hy/document/ManifestationsofToleranceandIntolerance
inArmenianLiterature[դիտվելէ16.07.2020]։

https://epfarmenia.am/hy/document/Manifestations-of-Tolerance-and-Intolerance-in-Armenian-Literature
https://epfarmenia.am/hy/document/Manifestations-of-Tolerance-and-Intolerance-in-Armenian-Literature
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«դուրս գալու» տակտիկաներից մեկը հենց «այլընտրան
քայինհասարակականկարծիք»ստեղծելնուամրապնդե
լըկարողէլինել:Հենցայդ՝«այլընտրանքայինհասարակա
կան կարծիքի» արտահայտման ձևերի մասին է խոսվում
սույնգրքինախաբանումնույնպես:

Չմոռանանք, սակայն (և սա քննարկված է սույն ժողովա
ծուիմեկայլհետազոտությունում՝ընտանեկանբռնության
վերաբերյալ), որ ընտանիքում ճնշման (ներառյալ բռնութ
յան)ենթարկվողերեխանկարողէև՛բռնությունտարածող
լինել, և՛, ընդհակառակը, դառնալ հավելյալ (դպրոցական
ևայլն)բռնությանզոհ։Նաևդպրոցականբռնությունիրա
գործողներըփորձենհավաքում,ևոմանքգալիսենեզրա
կացության,որնախկինվարքըսխալէր,քանիորիրենքէլ
ենտուժելդրանից,կամխիղճն էխայթում (հասունանում
են): Չէ՞ որ միջինդպրոցի բռնությանմթնոլորտըթելադր
վածէպատրաստվածությանիսպառբացակայությամբև
կենսափորձ հավաքելու գործոնով: Ավագ դպրոցում այն
փոխվումէհետևյալտարբերակներով.ա)նշածս՝հասունա
նումեն.բ)ֆիզիկականբռնությունըև«էժան»ծաղրըփո
խարինվում են կառուցվածքայինով՝ սոցիալտնտեսական
տարբերությունների ընդգծմամբ այնպես, որ «հարուստ
ներն»ու«աղքատները»պարզապեսբևեռանումենևդա
դարում իրար հետհաճախինտերակցիաների մեջ մտնել.
գ)նույնկղզյակացմանպրոցեսըմեկընդմիշտփչացածհա
րաբերություններիպատճառով.եթեսուբյեկտիաչքինշատ
չեսերևում,հալածանքէլքիչէլինում.նաևխմբիենթախմ
բերի միջև սոլիդարություն է լինում,և բոլորով մեկին հա
րաբերությունըդառնումէ«միխումբմյուսիդեմ»հարաբե
րություն,ինչումավելիդժվարէմիանշանակհաղթողլինել.
դ)սոլիդարությանարժեքըհասկանալուպատճառով,նաև
ավելիհավաքականիմաստով.օրինակ՝«մերդասարանում
որոշվեց,որպիտիմիասնականլինենք,որմյուսդասարան
ներինտփենք,ումերմեջընդհարումները շատքչացան»:
Իհարկե,սաուժեղխմբիբարքէ,թույլխմբիդեպքումխմբի



ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ
ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ ՀՀ ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

137136

թույլանդամին, եթենրանդրսիցեննեղացրել, օգնության
չենգա,«կփռենպարանին»,որչորանա:

Բռնությանանցումն«ուղղակիից»«անուղղակիի»շոշափում
էմիխորքայինփիլիսոփայականհարց.որքանով էպատ
կանելություննինքնությանմաս.եթեսաիմձեռքնէ,իսկսա
իմգրիչնէ,որքանովէիմգրիչնավելիհեռուիմինքնությու
նից,քանիմձեռքը:Մարդունպատկանողիրերիհետհաշ
վեհարդարը(շա՜տտարածված)փաստորենէլի(Գուլագից
սկսած՝բլատնոյներիևմալոլետկաներիվարքից)գլխավոր
ռեֆլեքսներից մեկի՝ պատկանելության, իսկ այդպիսով՝
ինքնությանպաշտպանությանդեմընդվզումէ(ինչպեսոր
բոլշևիզմնէր):Բայցսառեֆլեքսէ,ոչթեբնազդ,սոցիալա
կանռեֆլեքս,այսինքն՝մարդը,իվերջո,կարողէյոլագնալ
առանց իրեն պատկանող իրերի՝ բացի սեփական մարմ
նից: Սաանվտանգության համար կուտակման ռեֆլեքս է
(շոր, կոշիկ,տանիք, ուտելիք ևայնպատրաստելու սարք
ևայլն):Այսպիսով՝այսդեպքումանցումէկատարվումուղ
ղակիֆիզիկական/հոգեբանականբռնությունիցդեպինաև
սիմվոլիկ բռնություն, ևայստեղ սոցիալական շրջապատի
ներկայությունը՝իմանալը,որսիմվոլիկբռնությանհենցա՛յս
«օբյեկտի»իրերնենբռնությանենթարկվում,շատկարևոր
է:Իսկեթեոչ,եթեթաքունէ,ապաավելիշուտգողության
նմանէ:Պետքէհաշվիառնելնաև,որընչազրկելըհաճախ
պրոյեկտմանդեպքէ.եսզրկվածեմեղել(կամընտանիքսև
այլն),հիմաէլքեզեմզրկում,ինձվնասենհասցրել,հիմաէլ
քեզեմվնասհասցնում:Սատարածվածէավելիշատ«հա
վասարների», քան «գերակշիռ»և «ստորակշիռ» հատկա
նիշներունեցողներիմիջև:

Բռնության ծիսական դրսևորումները, ինչպես «ռազբիրա
տը» կամ «կանցավիկությունը», «ստիպված վայրէջք» են,
օֆիցիալպաշտոնականմշակույթի՝կոնֆլիկտներըլուծելու
անկարողությանպայմաններում, նպատակը՝ ինչոր կերպ
«կարգավորել»խնդիրըև,եթեհնարավոր է,կանխելկամ
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թույլ չտալ միանգամից անցումը ֆիզիկական բռնության:
Սերտորենկապվածլինելովպիտակավորման«դատական»
շերտինևփուլին՝«ճշտիվերսուսսխալի»հարցին,ինչպես
նաևհարազատորենկապվածլինելովքրեականմշակույթի
որդեգրած բարքերին՝ հարցեր լուծելու, դրանք, այնուամե
նայնիվ,հնարավորությունենտալիսխուսափելուֆիզիկա
կանբռնությունից,սակայն,մյուսկողմից,ամրապնդումեն
քրեականմշակույթը,բռնությանմթնոլորտը,դրաարժեքա
յին ընդունումը կամ անխուսափելիության գիտակցումը և
հասարակությանանդամներիմեջթևածողայնկարծիքը,որ
«պաշտոնական»համակարգերնանկարողենկոնֆլիկտնե
րիլուծմաննույնքանհամարժեքևէֆեկտիվմիջոցներառա
ջարկել(տե՛սնաևսույնժողովածուիառաջինհոդվածը):

Հենց «ռազբիրատի» ժանրի վերափոխումը կոնֆլիկտի
քննության այլ տեսակների՝ նույնիսկ եթե ոչ պաշտոնա
կան,ապատվյալ համայնքի «լուսավոր»գոտումգտնվող,
այնհավելյալխնդիրներիցէ,որպիտիլուծիդիմադրություն
2ը(տե՛սստորև):Հակամշակույթըկամերկրորդ՝գաղտնի
մշակույթըպիտիվերափոխվիառաջինևհամապարփակ,
անհակասականմշակույթի,ևպիտիփոխվի«ճշտիուսխա
լի»հարցերիէությունը,ինչպեսնաևդրանքորոշելուծեսերի
ձևը:Սանաևսերտորենկապվածէ«գործտալը»բացառե
լումշակույթիվերափոխմանհետ:

Դիմադրություն1իձևերիցտարածվածևհաջողմիտար
բերակհայտնիէևառաջնայինշատիրադրություններում՝
պատերազմից մինչև բանտ, մինչև բանակային հարաբե
րություններ կամ պարզապես հասարակական հարաբե
րություններ: Այն նաև հիմքն է քրեական մշակույթի բոլոր
հնարավոր դրսևորումների, և կարելի է կարճ բնութագ
րել որպես «թայֆայականություն»: Դու ունես քո ոհմակը,
ևմյուսոհմակըքեզձեռքչիտալիս,քանիորդակնշանա
կիձեռքտալողջքոոհմակին (հնիցեկողսրատարբերա
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կը «արյան վրեժ»ն է)106: Կոլեկտիվպատասխանատվութ
յանև«անվտանգությանդիլեմայի»կամ«ռեալպոլիտիկի»
(Հոբսյան՝ բոլորիպատերազմը բոլորի դեմայսանարխիկ
աշխարհում)այսարտահայտումընրբորենտարբերվումէ
նույն սոցիալական ցանցին հենվելու իդեալականտարբե
րակից՝դիմադրություն2ից:Եթեդիմադրություն1իարժե
քայինհիմքը«եսասիրականէ»՝«թողինձձեռքչտան(թեչէ
եսձեռքկտամ),իսկմնացածը՝գրողիծոցը»,ապադիմադ
րություն 2ի դեպքում արժեքային հիմքը «ալտրուիստա
կան»էկամհասարակության«առողջուժերի»վրահենվե
լումիջոցովէիրացվում.«Ձեռքչեքտալուո՛չինձ,ո՛չորևէ
մեկին,քանիորեսուիմ«շրջապատը»ստեղծումևպահ
պանումենքայդարժեքայինհամակարգը,որտեղբռնութ
յունըբացառվածէ,ևհաճելիուշահավետէլինելմերշրջա
պատիմաս,այլոչթեդրանհակադրվել»:

Սա,իհարկե,հերիքչէբռնությունըկանխարգելելուհամար,
և մեր հասարակության իրավիճակի համար բնութագրա
կան է, որ ռեսպոնդենտներն այս տարբերակի իրացման
ձևերիմասին(գրեթե)չենխոսել:Սակայնայսպիսիարժեքա
յինիդեալիստականդիրքորոշումը,գումարածսոցիալական

106. «Արմենիա3.0»(տե՛սTerGabrielyan,G.(2020).Armenia3.0.Understanding20th
CenturyArmenia.Yerevan:EPF.Availableat:https://epfarmenia.am/document/Armenia
30Understanding20thCenturyArmenia[Accessed18.07.2020])ևսույնժողովածուի
«Վերջաբանի փոխարեն» հոդվածում քննարկվում է մեր տարածաշրջանում
արմատավորված քրեական հակամշակույթը որպես «վերից» պարտադրված
մշակույթիդեմդիմադրությանարդյունք(միահյուսվածտեղական«վերնակուլյար»
մշակույթներիկողմիցիրագործվողդիմադրությանը),սնուցվածերկուպատմական
գործընթացներով՝ Ռուսական կայսրության կողմիցայլ մշակույթների գրավումն
ու իր պետականազգային մշակույթի պարտադրումը և հետո՝ խորհրդային
կարգերնուգուլագայինմշակույթիարմատավորումը:Որքանէլավելիառաջադեմ
կամ «արդար» լինեին «վերից» եկող օրենքները,պրոցեդուրաներն ու բարքերը,
լինելով «վերից» պարտադրված՝ դրանք դիմադրություն էին առաջացնում, իսկ
դիմադրողներն օգտվում են բոլոր հնարավոր համագործակցություններից,
այդպիսովտեղականմշակույթներըսնուցում էինգողականըևհակառակը:Դա
նաև արտահայտվել է «բլատնոյ» երգային ֆոնդում, գիտության նկատմամբ
վերաբերմունքումևայլն.տե՛սնաևսույնժողովածուի«Քրեականբարքերի,լեզվի
և վարքագծի ազդեցությունը սոցիալական հարաբերություններում բռնության
դրսևորմանվրա»հետազոտությունը,հատկապեսհղում51(էջ77)։

https://epfarmenia.am/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-Armenia
https://epfarmenia.am/document/Armenia-3-0-Understanding-20th-Century-Armenia
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ցանցը, որը նույն արժեքն է պաշտպանում, գումարած մի
քանիայլհանգամանքներ,կիրառուկներևհմտություններ,
ազդեցությունկունենանբռնությանհամակարգայինդրսևո
րումներն արմատախիլ անելու շանսերը մեծացնելու վրա
(իհարկե,բռնությանառանձին,ոչհամակարգայինդեպքերը
կմնանհնարավոր,բայցդաարդենէականչի լինիընդհա
նուրպատկերիհամար):Նշենքնաևմեկայլտարբերություն
«թայֆայի»կամ«մաֆիայի»և«սոլիդար»սոցիալականցան
ցի միջև: «Թայֆայում» նույն «գայլային» օրենքներըպահ
պանվումեն,այսինքն՝այսօրդուունեսքոշրջապատը,իսկ
վաղըներսումխժդժությունէլինում,ևդուայնկորցրիր.քո
թայֆայում,ինչպեսնաևմեծհասարակությանմեջդումիայ
նակես,ևմիայնքոանձնականհարգանքը,ուժը,բռնության
պատրաստլինելնէ,որքեզապահովումէքոթայֆայի(ժա
մանակավոր)աջակցությունը:Հիշենք«Մաուգլիից»Աքելայի
ծերանալուդրվագը:Այստեղէր,որՄաուգլին՝որպեսմարդ,
նոր «կտրվածք» մտցրեց իրադրության մեջ՝ հայտարարե
լով, որ անկախ նրանից՝ Աքելան ծերացել է և արդեն ուժ
չունի,թեոչ, նակմնաանձեռնմխելիևհարգանքով շրջա
պատված:Այսպիսով, սեփականեսասիրականև, ի վերջո՝
ֆիզիկական (կենդանական, անասնական) առավելությու
նիցանցումըդեպարժեքայինսկզբունքային«աննյութ»ար
ժեք (բարի համբավի հեղինակություն, հարգանք նախկին
վաստակիհանդեպ)՝ոհմակըդարձրեց«սոլիդար»հանրույթ՝
գայլերի«համայնք»,ևդաթույլտվեցհետագայումնրանց
հաջողությանհասնել իրենցայլ նպատակներում,քանիոր
որքան կարելի է երկար առանձինառանձին գոյատևելուց
(ևմիավորվելուցլոկժամանակավորապես՝վտանգիառջև)
արժեքայինսանդղակըբարձրացավմինչև«կոլեկտիվնպա
տակներդնելևդրանցհասնել»,ևՄաուգլինկարողացավ,
ներգրավելով նաևԿաային, Բալուին, Բաղիրային ևայլոց,
ռազմավարորեն կազմակերպել «կարմիր շների» դեմ պա
տերազմը:
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ՀՀԶԻՆՎԱԾՈՒԺԵՐՈՒՄԱՌԿԱ
ՔՐԵԱԿԱՆԲԱՐՔԵՐԻԵՎՎԱՐՔԱՅԻՆ
ՄՈԴԵԼՆԵՐԻՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Դա	վիթ	Պետ	րոս	յան,	Յու	րի	Ա	վագ	յան

ԱՌԱՋԱԲԱՆ

«ԿոնստանտինՍիմոնովըմիառիթովնշել է, որեթեպա
տերազմից ոչ շատառաջ վթարվեր ինքնաթիռ, որում լի
նեին Կարմիր բանակի 19371938 թթ․ բռնաճնշված հրա
մանատարները, ապա թեև մենքպատերազմը կսկսեինք
առանցՏուխաչևսկու,առանցՈւբորևիչիևայլոց,սակայն
արդյունքներնավելի քիչ ողբերգականկլինեին. ողջ մնա
ցածները վարակված չէին լինի այն վախով, որը նրանց
հնարավորությունչէրտալիսհամարձակորենինքնուրույն
որոշումներկայացնել»107։

Բռնության դրսևորումների վերաբերյալ հետազոտություն
ների այս շարքում ներկայացվող սույն հետազոտությունն
առանձնակիտեղունի:Այնքննարկումէներանձնայինհա
րաբերություններից ծագող բռնությունը բանակում: Սա
դժվար թեմա է: Մի կողմից,տարիներ շարունակայնար
ծարծվում է ամբողջ հասարակության կողմից: Մյուս կող
մից,հաշվիառնելովբանակիառանձնահատուկդերըՀա
յաստանիևԱրցախիպաշտպանությանևանվտանգության

107. Кобрин,В.Б.(1992),Комутыопасен,историк?URL:http://vivovoco.astronet.
ru/VV/BOOKS/DANGER/PART_3.HTM[последнийпросмотр:16.07.2020].

http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/DANGER/PART_3.HTM
http://vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/DANGER/PART_3.HTM
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գործում,այսպիսիդիսկուրսներըտարիներշարունակպաշ
տոնապեսչենխրախուսվելո՛չբանակիղեկավարության,ո՛չ
էլայնքաղաքացիներիկողմից,որոնքհամարումեն,որներ
քինթուլություննիցույցդնելըվտանգավորէ:Հասարակա
կանևմարդուիրավունքներիպաշտպանփոքրաթիվկազ
մակերպություններնենտարիներշարունականդրադարձել
և շարունակում են անդրադառնալ այս թեմային, ինչպես,
օրինակ, «Լրագրողներ հանուն մարդու իրավունքների»,
«Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի
գրասենյակ» և այլն: Այս նվիրյալ կազմակերպությունների
և անձանց հիմնական աշխատանքն ուղղված է այդպիսի
դեպքերիբացահայտմանըևիրավակիրառպրակտիկայում
դրանցճիշտանդրադարձկատարելուն:

2018 թ. ոչ բռնի, թավշյա հեղափոխությունը նախադրյալ
ներստեղծեցավելիհամապարփակևհամակարգայինմո
տեցում ցուցաբերելու այս հարցերի նկատմամբ: Պետութ
յունն ամենաբարձր մակարդակով որդեգրեց բռնության
բացասմանմիջոլորտայինքաղաքականությունըորպեսիր
կարևորառաջնահերթություններից մեկը: Դրանով էպայ
մանավորված, որ սույն որակական վերլուծությունը հրա
պարակային քննարկման նյութ է դարձնում այս հարցերը
(որոնքառանցայդէլլայնորենհայտնիեն,միայնթեպաշ
տոնապես հաճախ չենարձանագրվումև դարձել են գրե
թե «նորմալ» նաև պաշտոնական տեսակետից) ոչ միայն
ռեակտիվ՝եղածդեպքերինանդրադառնալու,այլևպրոակ
տիվ՝ռազմավարորենդրանցպատճառներըվերհանելուև
հասցեագրելու,քաղաքականությունմշակելունպատակով:

Վերլուծություննիրականացրելենբանակումծառայածերի
տասարդներ,որոնքնաևառանցքայինդերենկատարել2018
թ.ապրիլյանհեղափոխությանժամանակերիտասարդների
ևուսանողներիհամախմբմանհարցումևշարունակումեն
մնալՀայաստանումերիտասարդներինևկրթությաննառնչ
վողքաղաքականություններիփոփոխմանառաջամարտիկ
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ներ:Այսհետազոտությունը,ևոչթեբանակումկատարվողը
կոծկելըևբացասելը,իրականհայրենասիրությանևսեփա
կաներկրիճակատագրիուապագայիվերաբերյալսրտա
ցավ և գործնական վերաբերմունքի դրսևորում է: Ուրախ
կլինեմ,եթեայնհիմքդառնաոլորտայինքաղաքականութ
յունների մեջխորքայինփոփոխություններանելու համար
և,միավորվելովսույնգրքիայլհետազոտություններիարդ
յունքներին՝ օգնի բռնության դեմ պայքարը հաջողությամբ
առաջտանելուպետականգործին:

Գլխավորխմբագիր

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻՑԱՆԿ

ՊՆՀՀպաշտպանությաննախարարություն

ՌՈ–ՀՀՊՆռազմականոստիկանություն

ՀՀԶՈՒՆԾԿ–ՀՀզինվածուժերիներքինծառայությանկա
նոնագիրք

ԱՀՏԱԳՏ – Անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների
գծովտեղակալ
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, ըստ ՀՀ
Սահմանադրության14րդհոդվածի1ինմասի,ապահովում
են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունը,
անվտանգությունը,տարածքայինամբողջականությունըև
սահմաններիանձեռնմխելիությունը:ՀՀումայսինստիտու
տիդերըևնրանվերապահվածպատասխանատվությունն
էլավելիենարժևորվումտարածաշրջանայինառկակոնֆ
լիկտներիհամատեքստում։1994իցիվերարցախյանհիմ
նախնդիրըբանակցություններիփուլումէ,իսկբանակցութ
յուններինզուգահեռգրանցվումենհրադադարիխախտման
բազմաթիվ դեպքեր: Մշտապես լարված իրավիճակի հետ
ևանքով լինում են մահերևհրազենային վիրավորումներ։
Այսիրավիճակիվերաբերյալորոշակիպատկերացումկա
րողենքկազմելմեզհասանելիվիճակագրությունից108։

ՀՀումզինվորականժամկետայինծառայությունըպարտա
դիրէ.արականսեռիբոլորքաղաքացիները18տարինլրա
նալուցհետոենթակաենզինվորականծառայության109՝բա
ցառությամբ տարկետման ենթակա՝ առողջական վիճակի
պատճառովևընտանեկանպայմաններիցելնելով,օրենքով
նախատեսվածայլեզակիդեպքերի։Հայկականհասարա
կությունումքիչենայնընտանիքները,որոնքչունենծառա
յությանենթակակամարդենիսկծառայությունանցնողբա
րեկամներևմտերիմներ։Նաևայսպատճառովէ,որՀՀում
բանակի, բանակային կյանքի վերաբերյալ յուրաքանչյուր
դեպք, իրադարձություն, անկախ նրանից՝ բացասական է
թեդրական,հանրությանշրջանումմեծարձագանքէստա
նում։«Բանակհասարակություն»փոխհարաբերություննե
րումառկաէհուզականմեծբաղադրիչ,իսկդեռևսչլուծված

108. «Ապահով զինվորներ՝ անվտանգ Հայաստանին» նախաձեռնություն։
Հասանելիէ՝https://bit.ly/2YuOG2G[դիտվելէ16.07.2020]:

109. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ
օրենք,(2017)հոդված19,մաս1:Հասանելիէ․https://www.arlis.am/documentview.
aspx?docid=117633[դիտվելէ16.07.2020]:
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արցախյանհակամարտությունը,հրադադարիխախտման
հետևանքով մահացության դեպքերը, սահմանային լար
ված շփումները է՛լ ավելի են մեծացնում հասարակության
զգայունությունը։ Տվյալ իրավիճակը «նպաստավոր» պայ
մաններէստեղծում,որպեսզիքաղաքականտարբերուժեր
պոպուլիզմիևպրոպագանդայիմիջոցովփորձենորոշակի
դիվիդենտներ կուտակել110։ Այսամենի հետևանքով էլ բա
նակայինկյանքիխնդիրներինանդրադարձողանհատներն
ուկազմակերպություններըհաճախթիրախավորվումենև
արժանանում կոշտ քննադատությունների, ինչի հետևան
քով էլավելի է դժվարանում բանակային բարեփոխումնե
րիթեմայինանդրադառնալըև բանակային կյանքումառ
կախնդիրներըբարձրաձայնելը։Անհրաժեշտէօգտագործել
հետհեղափոխականներկայիսիրավիճակը՝լեգիտիմևհա
մագործակցային իշխանության առկայությունը, և երկխո
սությանսկզբունքովմշակելևիրականացնելհետազոտա
հենբարեփոխումներ։

Ինչպես ցանկացած փակ կամ կիսափակ համակարգում,
բանակումևսներքինինքնակարգավորմանմեխանիզմնե
րի կարիք կա, մինչդեռ ինստիտուտների ոչարդյունավետ
աշխատանքի պատճառով շատ խնդիրներ հաճախ կար
գավորվումենոչֆորմալհարաբերություններիկանոնների
համաձայն: Իսկ այս համատեքստում անհանգստացնողն
այնհանգամանքնէ,որշատդեպքերումառկաբացըլրաց
վումէքրեականենթամշակույթիկանոններով։

Բանակումմահվանելքովդեպքերըպայմանավորվածենոչ
միայն հրադադարի ռեժիմի խախտումներով, այլև հիվան
դություններով, ինքնասպանություններով և կանոնադրա
կան կարգի խախտումներ փաստող այլ դրսևորումներով։
Նմանդեպքերիպատճառկարողենդառնալմիջանձնային
հարաբերություններիվերաբերյալֆորմալընթացակարգերի

110. Պետրոսյան, Դ. (2017), Պոպուլիզմը և պրոպագանդան ՀՀԿ 2017 թ.
խորհրդարանական և Երևանի ավագանու ընտրությունների նախընտրական
քարոզարշավներում։Երևան(չհրատարակված)։
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բացերը,դրանցչհետևելըկամհարաբերություններըքրեա
կանբարքերի«օրենքներով»կարգավորելը։Անհրաժեշտէ
ուշադրությունդարձնելառկավիճակագրությանը111:

2019թ․մահացությանդեպքերիպաշտոնականվիճակագ
րությունըայսպիսինէ.

1. Դժբախտպատահար–16

2. Ինքնասպանություն–10

3. Առողջականխնդիրներ–8

4. Սպանություն–5

5. Հրադադարիռեժիմիխախտում–4

6. Անփութություն–1

Համեմատության համար մեջբերենք 2020 թվականի 1,5
ամիսներիընթացքումգրանցվածդեպքերիպաշտոնական
վիճակագրությունը․

1. Ինքնասպանություն–3

2. Անփութություն,անգործություն–1

3. Առողջականխնդիրներ–1

4. Դժբախտպատահարներ–5

5. Այլ–1

20192020 թվականների պաշտոնական վիճակագրութ
յուններիհամեմատությունիցերևումէ,որ2020թվականին
սպանությանելքովդեպքերընվազելումիտումչունեն։1994
թվականից ի վեր խաղաղ պայմաններում մահվան ելքով
դեպքերի միայն պաշտոնական վիճակագրությունից կա
րելիէեզրակացնել,որներանձնայինհարաբերությունների
կարգավորմանմեխանիզմներումևինստիտուտներումառ
կաենբացեր,որոնքինքնաբերաբարլրացվումենոչֆոր

111. ՀՀզինվածուժերումխաղաղպայմաններումմահվանելքովմիջադեպերի
վիճակագրություն։Հասանելիէ՝https://safesoldiers.am/[դիտվելէ16.07.2020]։

https://safesoldiers.am/
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մալմեխանիզմներովևինստիտուտներով։Այդպիսիինստի
տուտներիևմեխանիզմներիշարքինենդասվումքրեական
ենթամշակույթիցբխողներանձնայինհարաբերությունների
կարգավորմանմոդելները։

Քրեական ենթամշակույթն իր դրսևորումներն է ունենում
հանրակրթությանոլորտիցմինչևբանակայինկյանքևյու
րաքանչյուրմիջավայրումփոխակերպվումէ:Սույնուսում
նասիրության մեջարտացոլված են բանակային կյանքում
առկաներանձնայինհարաբերություններիոչֆորմալձևե
րը,ինչպեսնաևփորձէարվելներկայացնելուայդոչֆորմալ
հարաբերությունների կառուցվածքը։Այս ուսումնասիրութ
յանշրջանակներումքննվելուենսպազինվոր,զինվորզին
վոր փոխհարաբերություններում առկա արատավոր բար
քերնուոչնորմատիվայինվարքայինմոդելները։

Ուսումնասիրությունը նախատեսված է լայն լսարանի հա
մար,այդիսկպատճառովնյութըներկայացվածէհնարա
վորինս պարզ և մատչելի։ Ուսումնասիրությունը կարող է
օգտակար լինել ՀՀ բանակի հետկապվածհետազոտութ
յուններիրականացնող,օրենսդրականնախաձեռնություն
ներմշակողևՀՀբանակումբարեփոխումներովմտահոգ
վածանձանց,որոշումներկայացնողպաշտոնյաներին։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆՆՊԱՏԱԿԸԵՎԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույնուսումնասիրությաննպատակնէնկարագրելբանա
կային կյանքում առկա քրեական բարքերից և ենթամշա
կույթից բխող դրսևորումները, ինչպես նաև, վեր հանելով
բանակային կյանքում կոնֆլիկտների առաջացման հիմ
նականպատճառները,բռնությանընպաստողբարքերնու
կարծրատիպերը,առաջարկելռազմավարականլուծումներ
ևուղեցույցհամապատասխանմարմիններինևզինծառա
յությանենթակաքաղաքացիներին:

Ուսումնասիրության իրականացման հիմքում դրված են
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հետևյալխնդիրները.

• Պարզել, թե ՀՀ ավագ դպրոցներում դասավանդվող
«Ռազմագիտություն»առարկայիդասագրքերը,ռազմա
կանինստիտուտներումևզորամասերումառկաուսում
նական ձեռնարկները որքանով են ուսուցողական մի
ջանձնայինկոնֆլիկտներիկանխմանևկարգավորման
համատեքստում։

• Պարզաբանել բանակային կյանքում առկա բռնության
հիմնականորոշդրսևորումներիէությունը:

• Պարզաբանել բանակային կյանքում դե յուրեամրագր
ված հարաբերությունների և փաստացի իրավիճակի
բախումները։

• Հետազոտելռազմականգնդերիկառուցվածքներումառ
կապաշտոնյաներիիրականացրածայնգործողություն
ները,որոնքուղղվածենբանակումիրավախախտումնե
րըևիրավախախտվարքիդրսևորումներըկանխելուն։

• Մշակելվարքայինմոդելներսպաներիևապագանորա
կոչիկներիհամար։

Այսխնդիրներըլուծելիսմենքհենվումենքնախազորակոչա
յինտարիքիարականսեռիներկայացուցիչներիևզորացր
ված երիտասարդների՝ զինվորական ծառայության մասին
ունեցածպատկերացումների, կարծրատիպերի ևտաբու
ներիվերաբերյալմերհավաքածտվյալներիվրա։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸԵՎ
ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

Ուսումնասիրությունն իրականացվել է բանակում ծառա
յածհետազոտողներիկողմից:Անցկացվելէֆոկուսխմբային
երկու քննարկում Սյունիքի, Տավուշի, Արմավիրի, Արարա
տի, Գեղարքունիքի մարզերի և Արցախի Հանրապետութ
յանզորամասերումժամկետայինզինծառայությունանցած
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արականսեռիներկայացուցիչներիհետ։Քննարկումներին
մասնակցել է 23 նախկին զինծառայող։ Ֆոկուսխմբային
քննարկումներ են իրականացվել նաև Հայաստանի տար
բեր մարզերում և Երևանում բնակվող՝ ժամկետային զին
ծառայությունչանցած19երիտասարդիևպատանուհետ։
Անհատական հարցազրույցներ են անցկացվել Վազգեն
Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում կրթութ
յուն ստացած, ներկայումս զորացրված 9 սպայի հետ։ Այս
գործողություններին զուգահեռ իրականացվել են իրավա
կանփաստաթղթերիուսումնասիրություններևվերլուծութ
յուններ,հաշվիենառնվելթեմայինվերաբերող՝նախկինում
կատարվածայլհետազոտություններ։Ինչպեսարդեննշվել
է, ուսումնասիրությունն իրականացվել է ՀՀում զինվորա
կան ծառայություն անցած անհատների կողմից։ Ուսում
նասիրությունն իրականացնողների անձնական փորձա
ռությունըթույլ էտվելև՛ֆոկուսխմբայինքննարկումների,
և՛անհատականհարցազրույցներիժամանակառաջքաշել
հնարավորինսդիպուկհարցադրումներ,ինչպեսնաևհաս
տատելայնպիսիմիջավայր,որտեղռեսպոնդենտներըխոսել
ենանկաշկանդորեն՝հավատացածլինելով,որհարցազրու
ցավարներնամբողջովինհասկանումևըմբռնումենբանա
կայինկյանքիմիջավայրայինառանձնահատկությունները։
Սույնուսումնասիրություննիրականացնողներնիրենցծա
ռայությանտարիներինունեցելենսերժանտիկոչում,ուստի
ևզբաղվելենկազմակերպչականաշխատանքներով,ինչը
հնարավորությունէտվելստանալբանակայինկյանքի,կա
նոնադրային հարաբերությունների, զինվորզինվոր փոխ
հարաբերություններումկոնֆլիկտներիհաղթահարման,և՛
ֆորմալ, և՛ ոչ ֆորմալ հարաբերությունների վերաբերյալ
անհրաժեշտ հմտություններ և գիտելիքներ: Արդյունքում
առկա փորձը նպաստել է հնարավորինս ճիշտ վերլուծել
սույնուսումնասիրությամբստացվողարդյունքները։

Ուսումնասիրությունն իրականացողները, հաշվի առնելով
առկա կենսափորձը և գրականությունը, առաջ են քաշել
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ելակետայինհետևյալպնդումները՝

• բանակումքրեականվարքիևբռնությանդրսևորումնե
րը կարող են մեծապեսպայմանավորված լինել հասա
րակությանորոշհատվածներիդավանածարժեքներով,
մասնավորապես հասարակությունումառկա քրեական
բնույթիկարծրատիպերովևտաբուներով.

• սպաների լեզվամտածողությունը և վարքագիծը որոշ
դեպքերում կարող ենպարունակել քրեականբարքերի
տարրեր.

• նախազորակոչային կրթության ընթացքում պատանի
ներին բավարար չափով չեն ծանոթացնում նորմատիվ
վարքայինմոդելներիօրինակներին.

• բանակումնորմատիվվարքայինմոդելներկարողենըն
կալվելբարձրհեղինակությունունեցողևքրեականբար
քերկրողանհատներիվարքաձևերը.

• կանոնադրայինհարաբերություններումհնարավորէլի
նենայնպիսիբացեր,որոնքնպաստեններանձնայինհա
րաբերությունները սահմանող և այդ հարաբերություն
ներումկոնֆլիկտներըլուծողևկանխարգելողոչֆորմալ
մեխանիզմներիամրապնդմանըևտարածմանը։

Բոլորհարցազրույցներըևֆոկուսխմբայինքննարկումները
ձայնագրվածեն:

ՆԱԽԱԶՈՐԱԿՈՉ.ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԵՎ
ՄԻՆՉԲԱՆԱԿԱՅԻՆՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄՆԵՐ

Հանրակրթություն

Բանակ զորակոչվող տղաներին սպասում են միջավայ
րային կտրուկ փոփոխություններ: Հարկ է հասկանալ, թե
ինչ գործիքակազմ էանհրաժեշտայդփոփոխություններն
անցնցումևսահունկերպովկազմակերպելուհամար։Այս
համատեքստում կարելի է ենթադրել, որ զինծառայության
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մեկնելուցառաջպիտիգործիորոշակինախապատրաստա
կան հատված, որը հնարավորություն կընձեռի նորակոչի
կինհեշտությամբադապտացվելմիջավայրինևամբողջա
պեսընկալելծառայությանպայմաններնունպատակները։
Կարելիէասել,որգործնականորենմիակինստիտուցիոնալ
հատվածը,որտեղկարելիէայդգործընթացըմասսայակա
նորեննախաձեռնել,դպրոցնէ։Ընտանեկանաջակցությու
նը (դաստիարակությունը, մեծահասակների օրինակները)
չի կարելի հաշվի չառնել, սակայն հնարավոր չէ դրա վրա
հենվել ամբողջ հասարակության մասին խոսելիս: Նույնը
կարելիէասելմիջավայրայինայլազդեցություններիմասին՝
բակ,փողոց,«շրջապատ»ևայլն:

Ամբողջ բանակային ծառայությունն ինքնին, ըստ էության,
կրթություն է՝ մարտական պատրաստություն, կրակային
պատրաստություն, ռազմականտեղագրություն, կյանքիև
միջանձնային հարաբերությունների փորձ և այլն։ Անհրա
ժեշտէհասկանալ,թեզինվորականծառայությանընթաց
քում տրամադրվող կրթության բովանդակությունը որքա
նովէհամապատասխանումբանակումգոյությունունեցող
մարտահրավերներին՝ քրեական մշակույթ, բռնություն, և
որքանով էնպաստումբանակումբարեվարքության,անձ
նակազմի շրջանում մարդու իրավունքների և ազատութ
յունների նկատմամբ հարգանքի և հանդուրժողականութ
յանձևավորմանըևամրապնդմանը։

ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մար
դու իրավունքների գրասենյակի 2008 թ. հրապարակած
«Ձեռնարկզինվածուժերիանձնակազմիմարդուիրավունք
ներիևհիմնարարազատություններիմասին»աշխատութ
յունումնշվածէ․112

«Ուսուցումըկարևորդերէխաղումզինվածուժերումմար

112. Լին,Յ.,Բորն,Հ.,Լազարինի,Ս.ևՔլեմենթսի,Յ.(2008),Ձեռնարկզինված
ուժերի անձնակազմի մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
մասին,ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ։Երևան,«Ասողիկ»,էջ282։Հասանելիէ՝https://www.osce.org/
files/f/documents/6/7/88572.pdf[դիտվելէ16.07.2020]։

https://www.osce.org/files/f/documents/6/7/88572.pdf
https://www.osce.org/files/f/documents/6/7/88572.pdf
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դուիրավունքներիպահպանումնուկիրառումնապահովե
լուգործումինչպեսքաղաքացիականբնակչությաննկատ
մամբ,այնպեսէլհենցզինվածուժերիներսում»։

Համաձայն «Զինվորական ծառայության և զինվորի կար
գավիճակի մասին113» օրենքի և կառավարության 1999 թ․
օգոստոսի 25ին ընդունվածN 535 որոշման114՝աշակերտ
ները հանրակրթական դպրոցում 4 տարի անցնում են
«Նախնական զինվորական պատրաստություն» առար
կան։Կարիքկաուսումնասիրելու,թե4տարվաընթացքում
առարկանինչպեսէնախապատրաստումպատանիներին
ծառայությանը, ինչ գիտելիքներ է հաղորդում ծառայութ
յաննպատակներիմասին,ինչ էնախատեսումբռնության
դրսևորումների նկատմամբ անհադուրժողականություն
ձևավորելուևծանրհետևանքներիներկայացմանևկանխ
մանառումով։Տեսականորեն«Ռազմագիտություն»դասըն
թացը կարող է իրականացնել բանակը ապաիզոլացնելու
կարևորագույն գործառույթըև սահմանել որակյալ ծառա
յությաննշաձողը։

ՀայաստանիՀանրապետության«Զինվորականծառայութ
յանևզինվորիկարգավիճակիմասին»օրենքի1154րդհոդ
վածովսահմանվումենզինվորականծառայությանկազմա
կերպմանսկզբունքներըևձևերը,ևմիշարքսկզբունքների
շարքում նշված են նաև հետևյալները. «1. Զինվորական
ծառայության կազմակերպման սկզբունքներն են՝ 5) զին
ծառայողների իրավունքների և ազատությունների առաջ

113. «Զինվորականծառայությանևզինվորիկարգավիճակիմասին»ՀՀօրենք
(2017)։ Հասանելի է՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=117633
[դիտվելէ16.07.2020]։

114. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում N532
Հայաստանի Հանրապետության հանրակրթական դպրոցներում և միջին
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում նախազորակոչային
պատրաստությանկարգըհաստատելումասին(1999)։Հասանելիէ՝https://www.
arlis.am/DocumentView.aspx?docid=7486[դիտվելէ16.07.2020]։

115. «Զինվորականծառայությանևզինվորիկարգավիճակիմասին»ՀՀօրենք
(2017)։ Հասանելի է՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=117633
[դիտվելէ16.07.2020]։

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=117633
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=7486
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=7486
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=117633
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նահերթությունը.6)զինծառայողներիպատվիևարժանա
պատվությաննկատմամբհարգանքնուխտրականության
արգելումը»։

Օրենքիայսթելադրանքըկարելիէհամարելբռնությանդեմ
պայքարի անհրաժեշտության գիտակցում։ Սակայն փաս
տացիպատկերը հասկանալու համարփորձենք համեմա
տել օրենքով ձևակերպումը, դասագրքերի բովանդակութ
յունը և նախազորակոչային տարիքի երիտասարդների
կարծիքները։

Քաղաքացիականկյանքիևբանակայինկյանքիմիջավայ
րայինտարբերություննահռելիէ․անհատը,անցնելովծա
ռայության,նորմիջավայրինհարմարվելուխնդիրունի։Այդ
գործընթացնիրականացվումէբավականինկտրուկ,քանի
որփոխվումէանհատիմիջավայրնարմատապես՝կենցա
ղային պայմաններից մինչև միջանձնային հարաբերութ
յուններ։ Բանակային կյանքի համակեցության կանոնների
վերաբերյալ միշտ չէ, որ պատանիները բավականին տե
ղեկացվածեն լինում:Այս համատեքստում կարիքկաայդ
անցումըկազմակերպելումինչզորակոչայինփուլում՝աշա
կերտներինտրամադրելովանհրաժեշտգիտելիքներևհմ
տություններնորմիջավայրումինտեգրվելուհամար։Թվում
է,թեհենց«Ռազմագիտություն»առարկանպիտիկատարի
այդգործառույթը:

Ստորևներկայացնումենքհանրակրթականդպրոցների811
րդ դասարաններում դասավանդվող «Ռազմագիտություն»
առարկայիդասագրքերիբովանդակությանցանկը:

 Գիրք1116,8-րդդասարան

ՀՀ ԶՈՒ և ռազմարվեստի պատմություն, ՀՀ ԶՈՒ համա
զորային կանոնագրքեր, Մարտավարության հիմունքներ,

116. Օհանյան,Վ.,Մարգարյան,Ս.,Առաքելյան,Վ.ևուրիշներ(2014),Նախնական
զինվորական պատրաստություն, հանրակրթական դպրոցի 8րդ դասարանի
դասագիրք (մաս 1): Երևան, «Աստղիկ» գրատուն։ Հասանելի է՝ https://fliphtml5.
com/fumf/zdpv/basic[դիտվելէ16.07.2020]։

https://fliphtml5.com/fumf/zdpv/basic
https://fliphtml5.com/fumf/zdpv/basic
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Կրակային պատրաստություն, Շարային պատրաստութ
յուն, Ռազմականտեղագրություն, Միջազգային մարդասի
րականիրավունք,Անվտանգկենսագործունեություն,Առա
ջին բուժօգնության հիմունքներ, ՀՀ ազգային հերոսներ,
Արցախյանհերոսներ,Ռազմականտերմիններիհամառոտ
բառացանկ։

 Գիրք2117,9-րդդասարան

ՀՀ ԶՈՒ և ռազմարվեստի պատմություն, ՀՀ ԶՈՒ համա
զորային կանոնագրքեր, Մարտավարության հիմունքներ,
Կրակային պատրաստություն, Շարային պատրաստութ
յուն, Ռազմականտեղագրություն, Միջազգային մարդասի
րականիրավունք,Անվտանգկենսագործունեություն,Առա
ջինբուժօգնությանհիմունքներ։

 Գիրք3118,10-րդդասարան

Էջերհայռազմարվեստիպատմությունից,Մարտավարութ
յան հիմունքներ, Կրակային պատրաստություն, ՀՀ ԶՈՒ
համազորային կանոնադրություններ, Շարային պատրաս
տություն, Ռազմականտեղագրություն, Միջազգային մար
դասիրականիրավունք,Անվտանգկենսագործունեություն,
Առաջինբուժօգնությանհիմունքներ։

 Գիրք4119,11-րդդասարան

Էջերհայռազմարվեստիպատմությունից,Մարտավարութ
յան հիմունքներ, Կրակային պատրաստություն, ՀՀ ԶՈՒ

117. Օհանյան,Վ.,Մարգարյան,Ս.,Առաքելյան,Վ.ևուրիշներ(2015),Նախնական
զինվորականպատրաստություն,հանրակրթականդպրոցի9րդդասարանիդա
սագիրք:Երևան,«Աստղիկ»գրատուն։Հասանելիէ՝https://fliphtml5.com/fumf/khfv/
basic[դիտվելէ16.07.2020]։

118. Օհանյան,Վ.,Մարգարյան,Ս.,Ղազարյան,Լ.ևուրիշներ(2010),Նախնական
զինվորական պատրաստություն, հանրակրթական դպրոցի 10րդ դասարանի
դասագիրք:Երևան,«Աստղիկ»գրատուն։Հասանելիէ՝http://online.fliphtml5.com/
fumf/zqgc/#p=1[դիտվելէ16.07.2020]։

119. Օհանյան,Վ.,Մարգարյան,Ս.,Ղազարյան,Լ.ևուրիշներ(2010),Նախնական
զինվորական պատրաստություն, հանրակրթական դպրոցի 11րդ դասարանի
դասագիրք:Երևան,«Աստղիկ»գրատուն։Հասանելիէ՝http://online.fliphtml5.com/
fumf/ghjo/#p=1[դիտվելէ16.07.2020]։

https://fliphtml5.com/fumf/khfv/basic
https://fliphtml5.com/fumf/khfv/basic
http://online.fliphtml5.com/fumf/zqgc/#p=1
http://online.fliphtml5.com/fumf/zqgc/#p=1
http://online.fliphtml5.com/fumf/ghjo/#p=1
http://online.fliphtml5.com/fumf/ghjo/#p=1
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կանոնադրություններ, Շարային պատրաստություն, Ռազ
մական տեղագրություն, Միջազգային մարդասիրական
իրավունք,Անվտանգկենսագործունեություն,Առաջինբու
ժօգնությանհիմունքներ։

• Մարդուիրավունքներինևհիմնարարազատություննե
րին, մարդու արժանապատվությանը, հալածանքներից
զերծ լինելունևայսհամատեքստիայլհասկացություն
ներինՆԶՊդասագրքերումանդրադարձ է կատարվում
երկու անգամ.Նախ՝ «Միջազգային մարդասիրական
իրավունք» ենթագլխում, որը նվիրված է զինվորական
ընդհարումների ժամանակ զոհերի պաշտպանությա
նը։ Այս հատվածում անդրադարձ չի կատարվում բա
նակում զինվորզինվոր, զինվորսպա և սպասպա
փոխհարաբերություններին։ Օրինակ՝ 8րդ դասարա
նիդասագրքում120 նշվածէհետևյալը՝անհատիարժա
նապատվություն, ազատ և արժանապատիվ ապրելու
ձգտում։ Հատկանշական է, որ տվյալ բառապաշարն
օգտագործվումէայլպետականբանակներիզինվորնե
րինկատմամբվերաբերմունքըներկայացնելու համար,
սահմանվում են գործունեության չափանիշներ միջպե
տականպատերազմներիդեպքում, բայց նմանարտա
հայտություններիչենքհանդիպումհայկականբանակին
վերաբերողհատվածներում։Իսկահա10րդդասարանի
դասագրքում ներկայացվում են ռազմագերիների իրա
վունքներըև նրանց հետվարվելակերպը,ևայստեղից
հատկապեսկարևորէանդրադառնալհետևյալնախա
դասությանը. «Ռազմագերիների նկատմամբ չի կարող
կիրառվել որևէֆիզիկական կամ բարոյական բռնութ
յուն»:Ֆիզիկականևբարոյականբռնությանտարբերա
կումըխոսումէնրամասին,որմիջազգայինլավագույն

120. Օհանյան,Վ.,Մարգարյան,Ս.,Առաքելյան,Վ.ևուրիշներ(2014),Նախնական
զինվորական պատրաստություն, հանրակրթական դպրոցի 8րդ դասարանի
դասագիրք:Երևան,«Աստղիկ»գրատուն։Հասանելիէ՝https://fliphtml5.com/fumf/
zdpv/basic[դիտվելէ16.07.2020]։

https://fliphtml5.com/fumf/zdpv/basic
https://fliphtml5.com/fumf/zdpv/basic
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փորձն իսկապես գիտակցում է բանակում բարոյական
բռնության կանխարգելման նշանակությունը։ Ուսում
նասիրելով «Միջազգային մարդասիրական իրավունք»
հատվածը՝կարելիէհավելել,որվերջինիսամրագրումը
դասագրքերումպայմանավորվածէնաև1994թ․ԵԱՀԿ
ընդունած«Անվտանգությանևռազմաքաղաքականաս
պեկտների վերաբերյալ»վարքագծի կանոնների 30րդ
հոդվածով121։8րդ,9րդ,10րդ,11րդդասարանիդա
սագրքերում տվյալ հատվածն ընդգրկված է 7479րդ,
7075րդ,5862րդ,5863րդէջերում:

• Երկրորդ անդրադարձը վերաբերում է օրենքների և
օրենսդրականակտերիմեջբերումներինուներկայացվա
ծությանը։ՆԶՊդասագրքերումներառվածչէսեփական
բանակային ներքին հարաբերություններին նվիրված
բովանդակություն մարդու իրավունքներիև հիմնարար
ազատությունների,մարդուարժանապատվության,հա
լածանքներիցզերծլինելուևքրեականենթամշակույթը
մերժելուհամատեքստում։Օրինակ՝վերլուծենք8րդդա
սարանի դասագրքում ներառված «Զինվորական քա
ղաքավարությանկանոնները»անվանումովենթագլխի
բովանդակությունը: Սույն բաժինը օրենքների հավա
քածու է, և այս ենթագլխում առկա չեն կանոնադրա
յինհարաբերություններիցդուրսգործելուարդյունքում
առաջացած նախադեպերի վերլուծություններ և/կամ
օրինակելիվարքայինմոդելներկոնֆլիկտներիկարգա
վորմանհամար։

121. «Մասնակիցպետություններից յուրաքանչյուրը զինված ուժերի սեփական
անձնակազմինուսուցանումէզինվածբախումներըկառավարողմարդասիրական
միջազգային իրավունքի դրույթները, կանոնները, կոնվենցիաներն ու
պարտավորությունները և ապահովում, որ այդ անձնակազմը գիտակցի իր
բոլոր գործողությունների համար ազգային և միջազգային գործողություններով
սահմանված պատասխանատվությունը»։ ԵԱՀԿ (1994), Անվտանգության և
ռազմաքաղաքականասպեկտների վերաբերյալ վարքագծի կանոններ, Մաս 30,
էջ 5: Հասանելի է՝ https://www.osce.org/files/f/documents/1/6/74974.pdf [դիտվել է
16.07.2020]։

https://www.osce.org/files/f/documents/1/6/74974.pdf
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«Նախնական զինվորականպատրաստություն»առարկա
յի«Ուսուցչիձեռնարկի»մեթոդականհատվածիվրալուրջ
շեշտադրում է արված։ Մեթոդաբանության հատվածում
խոսվումէաշակերտներիքննադատականմտածողության,
վերլուծականհմտություններիզարգացմանմասին,սակայն
միջանձնայինհարաբերություններիկարգավորմանը,փակ
և կիսափակ հաստատություններին հատուկ միջավայրա
յին առանձնահատկությունների նկարագրմանը, ինչպես
նաևքրեականբարքերից բխողվարքային մոդելներիդեմ
պայքարինլոկմակերեսայինանդրադարձէկատարվել։

Այժմ դիտարկենք, թե հանրակրթությունն աշակերտների
վրաինչազդեցությունէթողնումբանակայինկյանքնըմբռ
նելուև դրանպատրաստվելու համատեքստում։Ահատի
պական մեջբերումներ նախազորակոչային տարիքի պա
տանիներիկարծիքներից.

«	Ռազ	մա	գի	տութ	յուն	սաղս	էլ	ան	ցել	ենք։	Հի	շում	եմ	
ռազ	մա	գի	տութ	յան	 դա	սե	րը,	 զենք	 քան	դել-հա	վա	քել	
էին	սո	վո	րաց	նում։	Շատ	բան	 չեմ	կա	րա	էս	պա	հին	
հի	շեմ,	մի	3	տա	րի	ար	դեն	ան	ցել	ա,	բայց	ա	ռանձ	նա-
պես	լուրջ	չէինք	վե	րա	բեր	վում,	ով	զեն	քի	հետ	սեր	ու-
ներ,	ի	րան	էր	հե	տաքր	քիր։	Տենց	բռնութ	յան	ու	մյուս	
բա	նե	րի	վրով	ա	ռանձ	նա	պես	չեն	ա	սել»122։

«Ես	սի	րում	էի	ա	ռար	կան,	միշտ	հա	ճա	խում	էի,	զեն	քի	
հետ	էինք	ծա	նո	թա	նում,	ա	սում	էին,	թե	ար	յու	նա	հո-
սութ	յան	դեպ	քում	ինչ	պետք	է	ա	նել,	փակ	կոտր	վածք,	
բաց	կոտր	վածք	և		այլն,	 բայց	ձեր	ա	սած	քրեա	կան	
մշա	կույ	թի	վե	րա	բեր	յալ	բան-ման	չեն	ա	սել»123։

«	Մենք	ա	մեն	ան	գամ	գնում	էինք	էն	հույ	սով,	որ	զենք	
կտան,	 քան	դել	 կսո	վո	րաց	նեն։	 Ուղ	ղա	կի	 ա	սին,	 որ	

122. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։

123. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։
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զենք	էս	պա	հին	չկա,	բայց	ես	միշտ	սպա	սում	էի,	որ	
զենք	տան	ու	սո	վո	րաց	նեն։	Մեզ	հիմ	նա	կա	նում	շա-
րում	 էին,	 մեր	 դա	սա	տուն	 դիս	ցիպ	լի	նա	յից	 էր	 խո-
սում,	ու	սենց	բա	ներ։	Հարցն	էլ	չեմ	հաս	կա	նում,	թե	
խի	պետք	ա	ի	րանք	քրեա	կան	բար	քե	րից	խո	սան»124։

«	Մեզ	միշտ	ա	սում	էին,	որ	ան	կախ	ա	մեն	ին	չից՝	պետք	
ա	հրա	մա	նին	են	թարկ	վել,	հիմ	նա	կան	թե	ման	էդ	էր։	
Որ	հրա	ման	նե	րը	 չեն	քննարկ	վում,	մեկ	էլ,	դե,	ռազ-
մա	հայ	րե	նա	սի	րա	կան	թե	մա	նե	րից։	Զենք	քան	դել	ես	
դպրո	ցում	 եմ	 սո	վո	րել,	 ու	չեբ	նի	 զեն	քեր	 էին	տա	լիս,	
ժա	մա	նա	կով	քան	դում	էինք»125։

Նախազորակոչային տարիքի պատանիների երկու խմբե
րի քննարկումից պարզեցինք, որ ՆԶՊ դասերից ամենից
տպավորիչ հատվածը զենքին ծանոթացումն է։ Օբյեկտիվ
հանգամանքներիցելնելով՝չիկարելիքննադատությանեն
թարկել դասավանդման բովանդակությունը ֆոկուսխմբա
յինքննարկումներիարդյունքում.այնառարկաները,որոնք
առաջնայինչենհամարվումևանհրաժեշտչենբուհընդուն
վելուհամար,բարձրդասարաններիաշակերտներիկողմից
հաճախանտեսվումեն։Պետքէ,սակայն,փաստենք,որմեր
ռեսպոնդենտներիասածից միակ հետևություննայն է, որ
հանրակրթության ոլորտում «Ռազմագիտություն» առար
կան չի հոգումաշակերտիննորորակիմիջանձնային հա
րաբերություններին պատրաստելու մասին։ Թեև մեր հե
տազոտությանռեսպոնդենտներիթիվըմեծչէ,սակայնայս
հետևություննամրապնդվումէնաևընդհանուրգիտելիքով
մերհասարակությանմեջ,որըհամատարածէ:

Հաջորդ ենթագլխում կներկայացնենք բանակային կյանքը
«զորակոչմանպատրաստվողերիտասարդներիաչքերով»:

124. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։

125. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։
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Դա մեզ թույլ կտա գնահատել նաև «Ռազմագիտություն»
առարկայի ազդեցությունը բանակի վերաբերյալ երիտա
սարդներիպատկերացումներիձևավորմանվրա։

Նախազորակոչայինտարիքիերիտասարդների
պատկերացումներըբանակայինկյանքիևբանակի
մասին

ՀՀում արական սեռի քաղաքացիները, սկսած պատանե
կությանտարիներից,ձեռքենբերումտարատեսակպատ
կերացումներբանակի,բանակայինկյանքիմասին։Չափա
հասությանտարիքինմոտենալունզուգահեռպատանիները
սկսում են պատրաստվել բանակային կյանքին։ Սոցիալա
կանացմանայսփուլումբանակայինկյանքիմասինտեղե
կություններստանումենտարբերաղբյուրներից։Սկսումեն
հետաքրքրվելբանակայինկյանքով՝հասկանալու,թեինչէ
իրենցսպասումծառայությանընթացքում։Բանակիվերա
բերյալտեղեկություններըպատանիներիհամարհասանելի
են տարբեր աղբյուրներից՝ ընտանիքի անդամներ, համա
ցանց,հեռուստատեսություն,ընկերականշրջապատևայլն։

Բանակ զորակոչվող քաղաքացիները նոր միջավայր են
մտնում արդեն որոշակի բարքեր և կարծրատիպեր կրե
լով: Նախազորակոչայինտարիքիպատանիներիպատկե
րացումները և արժեքները բանակում արդեն նպաստում
են բռնությանտարրեր ունեցող վարքագծի ձևավորմանը։
Հարկ է նշել, որայդ վարքագծի վրաազդում են նաևայլ
գործոններ՝բանակայինկյանքիմիջավայրայինառանձնա
հատկությունները, սպաների վարքագիծը և լեզվամտա
ծողությունը, ԶՈՒ ստորաբաժանումների կողմից վարվող
քաղաքականությունները բռնության դրսևորումների դեմ,
իրավականկարգավորումներըևայլն:

Բանակային կյանքի մասին ապագա զինծառայողի տե
ղեկացվածության վերաբերյալ քննարկման արդյունքում
պարզվեցհետևյալը.
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Նախ՝ զորակոչիկներն առավել վստահելի են համարում
ավագ,արդենզինծառայությունանցածընկերներիցևմտե
րիմներից փոխանցված տեղեկությունները։ Տեղեկության
ստացման աղբյուրները կարելի է դասակարգել հետևյալ
կերպ. ա) զորացրված զինծառայողներ, բ) արական սեռի
ներկայացուցիչներ՝հայր,քեռի,հորեղբայր,ավագեղբայր,
գ) համացանց, դ) հեռուստատեսություն, ե) իգական սեռի
ներկայացուցիչներ.հարկէնշել,որայսաղբյուրիցստաց
ված տեղեկությունները լուրջ վերաբերմունքի չեն արժա
նանում,և նրանցկողմիցարականսեռի ներկայացուցչին
բանակիմասինորևէտեղեկություն(ստուգվածթեչստուգ
ված)կամնույնիսկկարծիքհայտնելուդեպքերըսակավեն։

Զինծառայություն անցած երիտասարդները՝ որպես ամե
նավստահելիաղբյուր,նաևխորհուրդներենտալիսապա
գազինծառայողներինծառայությանմասին՝փորձելովպա
տանիներին նախապատրաստել զինվորական կյանքին։
Ըստմերռեսպոնդենտների՝քննարկվումենդերայինմոդել
ներըևհակամոդելները.

1. Բանակայինկյանքիդրվածքիներկայացում։

2. Ներանձնային հարաբերությունների համեմատական
ներքաղաքացիականևբանակայինկյանքիմիջև։

3. Սպաներիհետշփումներիմեթոդներ։

4. Ի՞նչէկարելիևի՞նչչիկարելիանելբանակում։

5. Ծառայությանճշգրիտմոդելիներկայացմանփորձ։

1. Ահամիտիպականօրինակ.

«Ըն	կեր	ներս	 հա	ճախ	 են	 պատ	մում	 բա	նա	կից։	 Դե,	
խոր	հուրդ	ներ	 միշտ	 էլ	 տա	լիս	 են։	 Ես,	 հա	մե	նայն	
դեպս,	 փոր	ձում	 եմ	 տար	բեր	 պատ	մութ	յուն	նե	րից	
հետ	ևութ	յուն	ներ	ա	նել։	Ինձ	ա	սել	 են,	 որ	ա	մեն	տեղ	
դրված	քը	կա	րա	թեթև	տար	բեր	վի,	բայց	հիմ	նա	կա-
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նում	նույն	պրին	ցիպ	ներն	են։	Ա	սում	են,	որ	ա	մե	նա-
կար	ևո	րը	պետք	ա	ձիգ	ըլ	նես,	չթո	ղես,	որ	ինչ-որ	մե-
կը	քեզ	ա	սի։	Ա	ֆի	ցե	ռի	ա	սածն	ա	նե	լը	հի	մա	թե	մա	չի,	
մեկ	ա,	ա	ռաջ	վա	պես	զու	գա	րան	մաք	րել	կամ	տենց	
բա	ներ	չկա,	որ	զա	պադ	լո	լի	նի։	Ես	մի	բան	գի	տեմ,	որ	
ինձ	տղա	վա	րի	պա	հեմ,	ա	մեն	ինչ	էլ	լավ	կանց	նի»126։

Բանակայինկյանքըտարեցտարիփոփոխություններիէեն
թարկվում,ևշատխնդիրներ,որոնքծառանումէինզինծա
ռայողներիառաջ նախկինում,այլևս համատարած բնույթ
չենկրում։Սավերաբերումէ,օրինակ,զուգարանմաքրելուն,
զինվորինտրվողամսականգումարըշորթելունևայլն:Շատ
տաբուներ,որոնքառկաէինտարիներառաջ,կոտրվումեն:
Օրինակ՝մաքրությանըմասնակցելուանպատվաբերությու
նը:Սացայտուն օրինակ է, երբ ինստիտուցիոնալ մակար
դակումինչորբանկայանումէ,իսկզուգահեռկարգավորի
չիանհրաժեշտություննուշադրությունիցդուրսէմնում:Թե՛
պատանիներիխոսքերով,թե՛զինծառայությունանցածերի
տասարդներիխոսքերով՝մաքրությունանելնայժմամոթա
լիչիհամարվում,բայցդեռևսզինվորզինվորհարաբերութ
յուններումակտուալէայդամենիցխուսափելը։Ստացվում
է,որամոթալիևանպատվաբերչէ,բայցարտոնյալկարգա
վիճակումլինելըդեռևսակտուալէ,ևթե՛պատանիները,թե՛
զինծառայություն անցածները արտոնյալ կարգավիճակում
հայտնվելը և այդպիսի աշխատանքներից խուսափելն ըն
կալումենորպես«լավ»ծառայությանմոդել։

«	Բա	նա	կում	ե	թե	կա	րում	ես	տե	ղա	վորց	նես,	պետք	ա	
չա	նես։	Իմ	ախ	պե	րը	ծա	ռա	յել	ա,	ոնց	ու	զել	ա,	տենց	
ա	ե	ղել։	Ես	նենց	եմ	ծա	ռա	յե	լու,	որ	ինձ	բա	ցի	ա	ֆի-
ցեռ	նե	րից	բան	չկա	րա	նան	ա	սել»127։

126. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

127. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։
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Պատանիներիպատկերացմամբ՝բանակայինկյանքիառա
ջին ամիսները համարվում են հարմարման փուլ, որտեղ
նրանք ծանոթանում են միջավայրին և «խաղի կանոն
ներին»: Այդ շրջանում նրանք պիտի կարողանան իրենց
«դրվածքը»հաստատել։

2. Զինծառայություն անցած երիտասարդները նաև ներ
կայացնում են քաղաքացիականկյանքիև բանակային
կյանքիտարբերությունները։

Սահիմնականումառնչվումէկոլեկտիվմտածողությանև
կեցությանվերաբերյալթեմաներին։Շեշտվումենայսպիսի
արտահայտություններ՝«այնտեղդումենակչես,ևքոփո
խարենկարողենպատասխանատվությունկրելշատերը»,
«քոփայովդութամամարա,մնացածիհետգործչունես»,
«տանեցիներինաշխատինեղություն չտաս, ըստեղի եղա
ծովյոլագնա»ևայլն:

3. Սպաներիհետշփումների«կանոնների»ներկայացմանն
առանձնակիուշադրությունէդարձվում։

Պատանիներիխոսքով՝ավագընկերներից շատերնիրենց
պարտքնենհամարումցուցումներտալսպաներիհետհա
րաբերություններիկառուցմանվերաբերյալ։Սպաների՝որ
պես «սիստեմի» ներկայացուցչի դերի ընկալումը, ավաղ,
զուգահեռներէառաջացնումՔԿՀաշխատակիցներիդերի
ընկալմանհետ:

«Ես	միշտ	ա	սում	եմ,	որ	ա	ֆի	ցեռ	կա	ա	վե	լի	լավ	տղայ	
ա,	քան	1000	հատ	լավ	տղա։	Ին	քը	կյան	քում	դա	յաղ	
չի	ա	նում,	հա,	կա	րող	ա	մի	հատ	էլ	խփի,	բայց	գո	նե	
գի	տես,	որ	փու	ռը	չի	տա։	Տենց	տղե	քի	հետ	պետք	ա	
լավ	ըլ	նել։	Ես	քա	նի	տա	րի	ա	ու	վալն	յատ	եմ	ե	ղե,	բայց	
մինչև	հի	մա	տա	լի-առ	նում	ենք»128։

«	Ճիշտ	ա	ա	սում,	բայց	դե	չի	նշա	նա	կում,	որ	պետք	

128. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։
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ա	գնաս	պատ	մես՝	վաշ	տում	ինչ	ա	կա	տար	վում,	ուղ-
ղա	կի	կա	րաս	հե	տը	լավ	ըլ	նես,	դա	ժը	հա	ցի	էլ	նստես	
հե	տը։	Տենց	սպա	ներ	կան,	որ	ի	րանք	ծա	ռա	յո	ղա	կա-
նից	դուրս	են	մտա	ծում,	ա	վե	լի	մարդ	կա	յին	են»129։

«Ա	ֆի	ցե	ռը	 ա	ֆի	ցեռ	 ա։	 Հա,	 պետ	քի	 հա	մար	 կա-
րաս	նստես-հել	նես,	բայց	 էդ	ըն	կե	րութ	յուն	 չի։	Ես	 էլ	
եմ	 շատ	ա	ֆի	ցեռ	նե	րի	 հետ	 նստե-հե	լե,	 բայց	 ըն	կեր	
պրիզ	նատ	չեմ	ե	կել։	Ի	րանց	հետ	պետք	ա	դիս	տան-
ցիա	յով	ըլ	նես»130։

Փաստորեն,սպաներիհետընկերականհարաբերություննե
րիհաստատումըշատդեպքերումընդունելիէ,բայցառանձ
նացվումենսպաներիկատեգորիաներ՝ ըստծառայության
ոճի։Կանսպաներ,որոնքխախտումներկատարածզինվոր
ներինպատժումենֆիզիկականբռնությամբկամբռնութ
յանայլձևերով։Նմանպատիժնընդունելիէհամարվումզին
վորներիկողմից,քանիոր«ծեծող»սպանչիզեկուցում։

Ուսումնասիրության շրջանակումփորձել ենքպարզել, թե
որոնքենայնհիմնականմարտահրավերները,որոնքսպա
սումենտղաներինբանակում։Ստացելենքհետևյալպատ
կերը՝ ըստ հաճախականության. դասակարգումն իրակա
նացվել է ռեսպոնդենտների կարծիքների հիման վրա, թե
ինչպեսեննրանքկարևորելմարտահրավերներիհաղթա
հարումը։Այսինքն՝1ինհամարիներքոգրվածմարտահրա
վերըառավելկարևորէ,քան2րդը,ևայդպեսշարունակ․

1. Դրվածքինհարմարվելը:

2. Կարոտիզգացումըհաղթահարելը:

3. Առաջնագծիդժվարություններինհարմարվելը:

4. Փորձանքիմեջչհայտնվելը:

129. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։

130. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։
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5. Կենցաղայինպայմաններինհարմարվելը:

6. Սպաներիհետ«լեզուգտնելը»:

Տարածված է հետևյալ միտքը. «Կարևորը բարովխերով
տունվերադառնալնէ»:Չափազանցությունչի լինիասելը,
ործառայություննընկալվում էորպեսկորսվածժամանա
կահատված։ Այս պնդումը հիմնավորվում է ռեսպոնդենտ
ների՝ զինծառայության ընթացքի վերաբերյալ պատկերա
ցումներով։Ինչպեսվերևումնշեցինք,«բարովխերովտուն
վերադառնալու»ևնմանկարծիքներբավականինհաճախ
են շեշտումմասնակիցները։Նրանքփաստումեն,որայդ
պիսի խոսակցություններ բավականին հաճախ են լսում
առօրյա կյանքում, մասնավորապես զինծառայությունան
ցածանձանցհետշփումներում։

Հարցազրույցներիցպարզէդառնում,որապագազինծա
ռայողների համար առաջնային մտորումների առիթ չեն
դառնումբունծառայողականդժվարությունները։Սրահիմ
նականպատճառըբանակայինկյանքիվերաբերյալստաց
վող լուրերն են: Զինծառայություն անցած ավագ սերնդի
ներկայացուցիչներն առօրյա խոսակցություններում խո
սումեննաևբունծառայողականկյանքիցևդրանիցբխող
դժվարություններից, բայց այս մարտահրավերների շուրջ
մտորումներն առաջնային դերում չեն։ Բացառություն է
կազմումսահմանայինծառայությունը։Սաօբյեկտիվհան
գամանք է, քանի որ հրադադարի խախտման դեպքերը
բազմաթիվեն,ևվերջիններիսվերաբերյալլուրերըհասա
նելի են համացանցում։ Սակայն բունփաստը, որ ծառա
յողական պարտականությունները հիմնականում որպես
մարտահրավերչենընկալվում,կրկինվկայումէ,որբանա
կումկամեկհիմնականխնդիր(իրբոլորտարատեսակնե
րով), դա«դրվածքին»հարմարվելու երևույթն է, դրվածք,
որտեղհաճախկարողէլինելբռնություն,կամդրահավա
նականությունըմեծէ:

Փորձեցինքնաևհասկանալկարծրատիպերիևտաբուների
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արմատավորվածության աստիճանը։ Ամենատարածված
տաբունվերաբերումէզեկուցելուխնդրին։Հարցազրույցնե
րիցպարզդարձավ,որբացիպատերազմականիրավիճա
կիհետկապվածդեպքերից՝մնացածորևէդեպքումապա
գազինծառայողներըպատրաստչենորևէկերպսպաներին
զեկուցելուծառայությունումառաջացածներքինխնդիրնե
րի մասին։ Ըստ ռեսպոնդենտների՝ զեկուցելը խիստամո
թալի երևույթ էև ընդունված չէ մեր հասարակությունում,
իսկ բանակային կյանքում՝ առավել ևս։ Նրանցպնդմամբ՝
զեկուցելուփորձերըկբարդացնենիրենցկյանքը,և«զեկու
ցողը»կունենաամենավատծառայությունը՝արժանանալով
բացասականգնահատականներիևպիտակավորումների։
Հասկանալու համար այս տաբուի արմատավորվածութ
յունը՝ հարցազրուցավարներն իրականացրին դերային
խաղ՝պարզելուհամար՝արդյոքծանրագույնիրավիճակում
ապագա զինծառայող երիտասարդները պատրա՞ստ են
հնարավորվտանգիմասին(ներքինհարաբերություններին
վերաբերող)տեղյակպահելուհրամանատարությանը։Նկա
րագրվեց իրավիճակ, որտեղ ռեսպոնդենտները նորակո
չիկեն,ևծառայությանընթացքումծառայակիցներիցմեկը
դրսևորում է ինքնախեղման հակվածություն։ Ծառայակի
ցը ոչ ոքի հետ չի շփվում, մեկուսացած էևխոսելու դեպ
քումհասկացնումէիրկյանքնընդհատելուվտանգիմասին։
Իրավիճակի նկարագրությունից հետո հարցազրուցավար
ները խնդրեցին մասնակիցներին ներկայացնել իրենց հա
վանականգործողությունները.

«Ես	կգնամ	կխո	սամ	հե	տը,	կփոր	ձեմ	ին	չով	հնա	րա-
վոր	ա	օգ	նեմ»131։

«Էդ	իմ	գոր	ծը	չի,	ես	տենց	բա	նե	րից	հաս	տատ	հե	ռու	
կմնամ,	1000	բան	կա	րա	լի	նի,	ես	էլ	էդ	վախտ	մա	լա-

131. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։
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դո	կլի	նեմ,	գնամ	ի՞նչ	ա	նեմ»132։

«	Դե	պետք	ա	ջո	կեմ՝	էդ	զո	րա	մա	սում	հնե	րից	ով	կա,	
գնամ	ներ	կա	յաց	նեմ,	ոնց	էլ	լի	նի,	մի	հատ	նենց	տղա	
կըլ	նի,	որ	էդ	հար	ցը	կլու	ծի։	Կ	կան	չեն,	հե	տը	կխո	սան,	
կդզվի»133։

«	Հե	տը	եր	կար	կխո	սամ,	պետք	լի	նի	միշտ	մո	տը	կլի-
նեմ,	հո	չեմ	թո	ղի	գնա	փռթի	ի	րան»134։

«	Մինչև	 էդ	 ի	րա	վի	ճա	կում	 չլի	նեմ,	 բան	 չեմ	 կա	րա	
ա	սեմ»135։

«Ա	վե	լի	հին	ծա	ռա	յող	նե	րից	կհարց	նեմ՝	ինչ	պետք	ա	
ա	նել	էդ	դեպ	քե	րում»136։

Խաղիմյուսմասնակիցները(իրականացվելէերկուայդպի
սի խաղ, հանրագումարով մասնակցել է 19 երիտասարդ)
պատասխանչունեին,կամպատասխաններըկրկնվումէին։

Հարցազրուցավարները,ամփոփելովդերայինխաղը,հար
ցադրում արեցին՝ արդյոք պետք չէ՞ այդպիսի դեպքերում
ահազանգելևդեպքըկանխելունպատակովտեղյակպահել
ղեկավարկազմին։Բոլորմասնակիցներըմերժեցինզեկու
ցելուգաղափարը։Այնուհետևփորձեցինքհասկանալմեր
ժելուհիմքերըևդրդապատճառները։Մասնակիցներիխոս
քերով՝զեկուցելըհարիրչէիրենց,հետևաբարիրենքնման
գործողության չեն դիմի։ Նրանց կարծիքով՝ որևէ հարցով
ղեկավարությանըզեկուցելըպատվաբերչէ,իսկայդքայլին
դիմողներնունենխիստբացասականհեղինակություն։

132. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։

133. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։

134. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։

135. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։

136. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։
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Սաթույլէտալիսենթադրել,որսպազինվորհարաբերութ
յուններումառկաէխորանջրպետ,քանիորմասնակիցնե
րընշումեն,որմարդուկյանքինևառողջությանըվտանգ
սպառնացող դեպքերում նույնպես չեն զեկուցի ղեկավա
րությանը։

Մերհաջորդդիտարկումնայնէ,որզինծառայությունանցած
տղաներիպատմություններիցպատանիներինավելի շատ
գրավում է «յախշու» կերպարը:Թե՛ զինծառայությունան
ցածևթե՛ապագազինծառայողներիհամարամենիցգրա
վիչ ծառայության ձևը արտոնյալ կարգավիճակում լինելն
է և բանակային միջավայրում «ասողի» դերը ստանձնելը։
Հենցայդկերպարըամենիցավելիէհամապատասխանում
վերջնականնպատակին. (ոչմարտականպատճառներով)
փորձանքներիմեջչընկնելևապահովտունվերադառնալ:
Սակայնորքանէլարտոնյալկարգավիճակումեղողիդերը
ստանձնելըցանկալի լինի,այնհամարվումէերկրորդային
նպատակևդիտարկվումէմիայնորոշակիհնարավորութ
յուններիառկայությանդեպքում,որովհետևտունհնարա
վոր է «անփորձանք» վերադառնալ նաևառանց «յախշի»
դառնալու։

ԲՌՆՈՒԹՅԱՆԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸԲԱՆԱԿԱՅԻՆ
ԿՅԱՆՔՈՒՄ

Բռնությունը խաթարում է անհատի ինքնությունը և հա
սարակական կայունությունը, իսկ առանձին անհատների
դեպքումբռնությունիցբխողհետևանքները լինումենան
դառնալի։ Բռնության տեսակները և առաջացման պատ
ճառները պայմանավորված են բազմաթիվ գործոններով։
Երբ քննության ենք առնում բանակում առկա բռնության
դրսևորումները,պետքէհաշվիառնելհետևյալը․

• Այսօրվահայկականբանակըմեծմասամբմիասեռհա
մակարգէ։
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• Քրեականբարքերըևենթամշակույթըչենառաջացելև
առաջանումբանակում,այլտեղափոխվումենհասարա
կությունից,նույնիսկեթեբանակումուրույնդրսևորում
ներենստանում:

• ՀՀումպարտադիրզինվորականծառայությունենանց
նում18տարինլրացածարականսեռիներկայացուցիչ
ները։Այսինքն՝զինծառայողներիմեծամասնությունըչու
նիբարձրագույնկրթություն։

• Բանակը ոչ բացհամակարգ է, որտեղառկա է հստակ
հիերարխիա։

• Բանակումբռնությանառաջացմանպատճառներիչեզո
քացմանևբացառմանգործիքակազմըարդյունավետև
ամբողջովինկայացածչէ։

Հայաստանյան հասարակությունը խորհրդային ժամա
նակաշրջանից ստացել է քրեական ենթամշակույթի բա
ցասական ժառանգություն, որն ուրույն ձևով է զարգացել
անկախությանտարիներին137։Միևնույնժամանակհայաս
տանյան բանակը նաևժառանգել էխորհրդային բանակի
որոշակի հատկանիշներ, որոնք նույնպես ձևափոխված
կերպովպարարտհողենստեղծումբռնությանդրսևորում
ներիհամար:Խորհրդայինբանակինհատուկբռնությունը
լավհետազոտվածէռուսաստանյանհեղինակներիկողմից:
Հետազոտվածէնաևնրակապըքրեականբարքերինհա
տուկ բռնության դրսևորումների հետ138: Դրականպետք է
գնահատելայնփաստը,որհայաստանյանբանակնայլևս
խորհրդայինբանակչէ,ևուրեմնկաննախադրյալներ,որ
ժառանգած բացերը վերացվեն: Բացասական է, սակայն,
որ բռնությունը կանխարգելողփոփոխությունները բանա
կումշատդանդաղենկատարվելվերջիներեսունտարվա

137. Այդմասինտե՛սնաևսույնժողովածուիառաջինհետազոտությունը:

138. Белановский, C. (2019), Исследования Армии. Москва. URL: https://bit.
ly/3bOHnYG[последнийпросмотр:16.07.2020].
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ընթացքում։Բացասականէնաևայն,որդեռևսպահպան
վում է խորհրդային բանակի հետ հայաստանյան բանա
կի կապը, օրինակ՝ ռուսերենիցփոխառվածաղավաղված
տերմիններիտարածվածությունը:Այդկապըբացատրվում
էնրանով,որհայոցբանակիստեղծմանօրերին,երբշտապ
պետքէրինքնապաշտպանականխմբերիփոխարենձևա
վորելկադրայինբանակ,որպեսմոդելվերցվեց,բնականա
բար,հենցխորհրդայինբանակը:ԴրանիցհետոՀայաստա
նիևՌուսաստանիռազմավարականևռազմականկապը
շարունակեցդրսևորվելբանակներիկառուցվածքներիմեր
ձավորությամբ, ինչպես նաև ռուսական բանակի ստորա
բաժանումների՝Հայաստանիտարածքումգտնվելով:Միա
ժամանակ պետք է նկատել, որ ռուսական բանակային
ռեֆորմիմիշարքդրսևորումներօբյեկտիվպատճառներով
տեղչենգտելհայաստանյանբանակում,օրինակ՝մեկամյա
ծառայությանանցնելը,որընույնպեսնպաստումէոչֆոր
մալևբռնությանտարրերպարունակողհարաբերություն
ներինվազմանըբանակում:

Ելնելով բանակին հատուկ միջավայրային գործոններից՝
քրեականբարքերըևբռնությանդրսևորումներըորոշակի
տրանսֆորմացիաենկրում:

Բռնություննամենաընդհանուրկերպովկարելիէձևակեր
պել որպես ինչոր մեկի հանդեպ հարկադրական ներգոր
ծություն,որնազդում էանձիֆիզիկական լիարժեքության
և/կամ արժանապատվության (հոգեբարոյական լիարժե
քության)վրա:Բռնությանհայտնիտեսակներիցենֆիզիկա
կանը(ներառյալ՝սեռականը),հոգեբանականըևտնտեսա



ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

175174

կանը139կամկառուցվածքայինը140:Կարևորէհաշվիառնել,
որհոգեբանականբռնությունըչիկարելիհամարելբռնութ
յանավելիթեթևտեսակ,քանֆիզիկականը:Եթենույնիսկ
առաջինըկարողէարտաքինտեսանելիհետևանքներչթող
նել,այնազդումէբռնությանենթարկվածիհոգեբարոյական
նկարագրիվրա՝աղավաղելովայն:Դակարողէհանգեցնել
անհատի կարողությունների «ոչ լիարժեք» դրսևորմանը
ինչպեսմարտիդաշտումևծառայությանընթացքում,այն
պեսէլոչզինվորականկյանքում՝հանգեցնելով«հասարա
կությանոչլիարժեքանդամի»երևույթին:

Սույն ուսումնասիրության մեջ դիտարկվել են բռնության
դրսևորումները երեք տեսակի հարաբերություններում.
սպազինվոր,սպասպաևզինվորզինվոր։

Սպազինվորհարաբերություններիշուրջհարցազրույցների
ընթացքում ստացվածտվյալները վերլուծելուարդյունքում
ստանումենքբռնությանդրսևորմաներեքհիմնական(ըստ
երևույթին՝ ամենատարածված) դեպքեր՝ վերբալ բռնութ
յուն,ֆիզիկականբռնությունևհալածանք։

Սպազինվորհարաբերություններ

Վեր	բալ	բռնութ	յուն

Վերբալ բռնության ծանրագույն դրսևորումն են սեռական
բնույթիհայհոյանքները:Մասնակիցներիպնդմամբ՝դաայն

139. Միքայելյան, Մ. (2016), Բռնության և զոհի հոգեբանություն։ Երևան,
«Ճարտարագետ»,էջ83։

140. Որոշ հետազոտողներ նույնացնում են տնտեսական և կառուցվածքային
բռնությունը,ուրիշներնընդգրկումենառաջինըվերջինիսմեջ:Սույնժողովածուի՝
ընտանեկան բռնության վերաբերյալ հետազոտության մեջ կառուցվածքային
բռնությունը ձևակերպվում է որպես բռնության սոցիալական տեսակների
դրսևորում(հասարակությանմեջընդունվածվարքայինմոդելներիարտահայտում,
երբայդմոդելներըկարողենընկալվելկամչընկալվելորպեսբռնությունբռնացողի,
բռնության ենթարկվողի և երրորդ անձի կողմից), որից ելնելով՝ տնտեսականն
ընկալելի է որպես դրա տարատեսակ: Այս տեսակետից ընտանեկան բռնությո
ւնը,անկախնրանից՝հասնո՞ւմէայնքրեականորենպատժելիաստիճանի,թե՞ոչ,
նույնպեսկառուցվածքայինբռնությանտեսակէ:
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երևույթներից է,որըո՛չ իրենք,ո՛չ իրենցծառայակիցները
մեծմասամբչենհանդուրժում։Ամենիցծանրազդեցությու
նըթողնումէծնողինկատմամբհայհոյանքը։Սապայմանա
վորվածէհայկականհասարակությանորոշակիառանձնա
հատկություններով141:

Ի՞նչնէստիպումսպաներինդիմելվերբալբռնության։

1. Վերբալբռնությունըկիրառվումէորպեսենթարկելումի
ջոց։Բռնությունըգրեթեբոլորդեպքերումմիջոցէ,գոր
ծիք, և հազվադեպ է, որ նպատակ է։ Երբ ընտրվում է
բռնության մեթոդը որևէ նպատակի հասնելու համար,
պարզէդառնում,որձախողվելենայլընտրանքային,բա
նակիդեպքում՝ներառյալնորմատիվմեթոդները։Սպա
ները հաճախ հայհոյանքներ և հայհոյախառն արտա
հայտություններկիրառումեն չենթարկվողևնորմերին
չհետևողզինվորներինհպատակեցնելուհամար։Մերհե
տազոտությանընթացքումվերհանվեցինմիշարքօրի
նակներ, որոնցից բերենք հետևյալը. ա) վերակարգում
գտնվողզինվորըքնումէհերթապահությանընթացքում՝
խախտելովօրենքը, բ) սպանսկսում է կիրառել հայհո
յանքներիմիջոցովզինվորինկարգիբերելումեթոդը,գ)
զինվորըհրամանըչիկատարումև/կամթերիէկատա
րում,դ)հաջորդումենհայհոյանքները։

2. Վերբալ բռնությունը որպեսպատիժ: Սպաների կողմից
այս դեպքն ունի ուրույն արդարացում։ Այսպիսի մեկ
նաբանություն է հնչել սույն հետազոտության խորին
հարցազրույցներիփուլում. «Եթե չքֆրտեի սամավոլկա
գնացողին,պետքազեկուցեի,իսկորզեկուցեի,կգնար
կկորերէդզինվորը»142:

Այսօրինակըշատհետևություններիհիմքէտալիս:Պետքէ

141. Ծնողներինհայհոյելուևդրաազդեցությանհիմքերըմասամբներկայացված
ենսույնժողովածուի«Վերջաբանիփոխարեն»բաժնում:

142. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։
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հաշվիառնել,իհարկե,թեինչպիսինէզինվորիզանցանքը
(ընդունենք,որայնօբյեկտիվորենառկաէ),պաշտոնական
պատիժըկարողէշատխիստլինել:«Սամովոլկայի»համար,
օրինակ,նախատեսվումէքրեականպատասխանատվութ
յուն143...Սակայն«կգնարկկորեր»բառերըցույցենտալիս,
որ սպանայդպատիժը համարում է չափազանցված: Եվ/
կամկարծումէ,որպատժիիրագործումըկուղեկցվերզին
վորիհանդեպհավելյալբռնությամբ,այսինքն՝զինվորըշատ
ավելի կտուժեր: Սա ցույց է տալիս կա՛մ պատժի չափա
զանցված խստությունը, կա՛մ բանակային համակարգում
առկախնդիրները՝վերիցվար:Պետքէնաևհաշվիառնել,
որգուցեսպանինքնէլ,զեկուցելուդեպքում,կընկներպա
տասխանատվությանտակ,այսինքն՝գուցեիրբացատրութ
յունըլրիվանկեղծչէ:Ամենդեպքում,այսփոքրիկօրինակը
(որը շատտարածված է) ցույց է տալիս ողջ համակարգի
խորքայինխնդիրներիցմեկը.իբրզինվորինհպատակեցնե
լուկամպատժելունպատակովկամփոխարեն՝ազդումեն
նրաարժանապատվությանվրա:Այդպիսովդեպքըբանակի
սահմաններումլուծվումէ,սակայնզինվորի(ևսպայի)ողջ
արտաբանակայինկյանքումազդելուէնրանցինքնագնա
հատականիև,ուրեմն,վարքիվրա:

Այդպիսով մենք ստանում ենքփակևարատավոր շրջան.
եթեբռնությանբարքըբանակըժառանգելէհասարակութ
յունից, ապա դրա դրսևորումը բանակում հանգեցնում է
հասարակությանանդամիարժանապատիվ կերպարի հե
տագա մեկընդմիշտ խեղաթյուրմանը, ինչն ուղղակիորեն
ազդումէհասարակությանզարգացմանվրա՝զրկելովնրան
արժանապատիվ, լիարժեքորեն (ֆիզիկապես և հոգեպես)
առողջևգործունյաանդամից:

Զինծառայողները, ըստ սույն հետազոտության ռեսպոն
դենտներիկարծիքների,սահմանվածիցավելիգերադասելի

143. ՀՀ քրեական օրենսգիրք (2003), բաժին 12: Հասանելի է՝ http://www.mil.
am/files/LIBRARY/Orenqner_karavarutyan_vorosum_1554/qr_or_zin_hancagorc.pdf
[դիտվելէ17.08.2020]։

http://www.mil.am/files/LIBRARY/Orenqner_karavarutyan_vorosum_1554/qr_or_zin_hancagorc.pdf
http://www.mil.am/files/LIBRARY/Orenqner_karavarutyan_vorosum_1554/qr_or_zin_hancagorc.pdf
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ենհամարումայսպատժատեսակը(իրենցարժանապատ
վությունըկոխկրտելը)։

3. Վերբալ բռնություն ինքնահաստատվելու համար։ Սպա
ներըհաճախկիրառումենվերբալբռնությունընաևվերը
նշվածհամատեքստերիցդուրս։Ռեսպոնդենտներիխոս
քով՝որոշսպաներվերբալբռնությունըկիրառումենուժեղ
սպայիհեղինակությունձեռքբերելուհամար,բանակային
լեզվով՝«ձիգ»երևալուհամար։Առկաեննաևեզակիդեպ
քեր,երբսպանսովորէվերբալբռնությունօգտագործե
լունևդահամարումէիրծառայությանուղենիշը։

4. Վերբալբռնությունընաևնպատակինհասնելուկարճև
ժամանակխնայողմեթոդէ։Նորմատիվընթացակարգե
րիփոխարենհայհոյանքըկամհայհոյախառնսպառնա
լիքներինդիմելըդառնումէնպատակինհասնելուարագ
ու«հարմար»մեթոդ։Սանշանակումէ,որկա՛միրոքօբ
յեկտիվորենգոյությունունիժամանակիսղություն,կա՛մ
սպանգերադասումէայսմեթոդընորմատիվմեթոդիհա
մեմատպարզապեսժամանակխնայելուհամար,կամէլ
նաչիցանկանումժամանակծախսելզանցանքիհիմքե
րիմեջխորանալուևոչնորմատիվ,սակայնևոչվերբալ
բռնությանմիջոցովայլընտրանքայինմեթոդգտնելհար
ցըլուծելուհամար:

Ինչպես երևում է վերը նշվածից, վերբալ բռնությանը դի
մելուհիմքերըտարբերեն,ևվերբալբռնությունըհաճախ
դրսևորվում է նորմատիվ կառավարչամիջոցների բա
ցակայության, անբավարարության կամ անօգտագործե
լիությանպատճառով։ Մյուս կողմից, նորմատիվից դուրս՝
այլընտրանքային միջոցները, որոնք հնարավորություն
կտային վերբալ բռնությունից խուսափել, նույնպես տա
րածված չեն, համենայն դեպս, մեր ռեսպոնդենտները
դրանք չեն նշել:Օրինակ՝ զինվորներինկատմամբանհա
տականմոտեցումներնայդքանէլհաճախչենկիրառվում
բանակայինկյանքում։Մշտապեսբանակենզորակոչվում
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տարբերհայացքների,համոզմունքներիևսովորություննե
րիտերմարդիկ,հետևաբարերբեմնառողջևբռնությունից
զերծհաղորդակցությունկառուցելուհամարանհրաժեշտէ
անհատապեսաշխատելշարքայինզինծառայողներիհետ։

Ֆի	զի	կա	կան	բռնութ	յան	դրսևո	րում	նե	րը	և	դ	րանց	դրդա-
պատ	ճառ	նե	րը

Ֆիզիկականբռնությանդրդապատճառներիդասակարգու
մը համընկնում է վերբալ բռնության պատճառների վերը
նշվածդասակարգմանը՝բացառությամբ3րդկետի։Ֆիզի
կականբռնությունըսպաներիկողմիցառավելհաճախկի
րառվումէպատժելունպատակովևմիևնույնխախտումը
հաճախկրկնողզինծառայողներինկատմամբ։

«	Մեր	կամ	բա	տը	հիմ	նա	կա	նում	չէր	տփում,	բայց	ե	թե	
ի	րա	ա	սա	ծը	մի	քա	նի	ան	գամ	չա	նեիր,	կամ,	ա	սենք,	
ջո	կեր,	 որ	 նար	յադ	նե	րին	 հիմ	նա	կա	նում	 քնում	 ես,	
կխփեր»144։

Ֆիզիկականբռնությունըհիմնականումկիրառվումէորպես
ծայրահեղմեթոդ,երբցուցումներնուհայհոյանքներըարդ
յունքչենտալիս։Այննաևկիրառվումէառանձնակիծանր
խախտումներ կատարած զինծառայողների նկատմամբ։
Այդպիսիքենզորամասումալկոհոլիկիրառումը,զինծառա
յությանվայրնինքնակամլքելըևայլն։Ֆիզիկականբռնութ
յան կիրառումը նորմատիվպատժիփոխարենև՛ սպանե
րի,և՛զինծառայողներիկողմիցընդունելիէհամարվումայն
դեպքում, երբ նորմատիվ ճանապարհովպատիժը զինծա
ռայողիհամարկունենարծանրհետևանքներ։

«	Մի	օր	տղե	քով	խմում	էինք,	վաշ	տի	հրա	մա	նա	տա-
րը	բռնցրեց	ու	սա	ղիս	քցեց	քա	ցու	տակ,	ես	տենց	ծեծ	
կյան	քում	չէի	կե	րել,	բայց	դե	ե	թե	չծե	ծեր,	զե	կու	ցե	լու	

144. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։
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էր,	դա	տեին,	ընդ	հա	նուր	լավ	պրծանք»145:

Սպաները,ըստհարցազրույցներիևքննարկումներիմաս
նակիցների, ինքնահաստատման նպատակով չեն դիմում
ֆիզիկականբռնության։

«Ե	թե	 ա	ֆի	ցե	ռը	 խփում	 ա,	 հիմ	նա	կա	նում	 պատ-
ճառ	կա,	շատ	դեպ	քե	րում	հա	մը	հա	նում	են,	բայց	որ	
խփեն	ու	ժեղ	եր	ևա	լու	հա	մար՝	չէի	ա	սի»146։

Սպազինվոր հարաբերությունների համատեքստում հա
ճախ հալածանքները կիրառության մեջ են դրվում տեղե
կությունստանալուկամտարատեսակդեպքերըբացահայ
տելուհամար։

Մենքքննությանչենքառելայնդեպքերը,երբզինծառայող
ներնենդիմումբռնությանսպաներինկատմամբ։Այդդեպ
քերըսակավեն,ուստիկարելիէդրանքդասելհատուկպա
տահարներիշարքին։Նույնշարքիցենսեռականբռնության
դրսևորումները։Սրանքեզակիդեպքերեն,որոնցուսումնա
սիրությունը սույն աշխատանքի գլխավոր նպատակներից
չէ,քանիորմենքփորձումենքնկարագրելամենիցտարած
վածևհաճախկրկնվողբանակային«մշակույթի»երևույթ
ները,որոնքորոշիչգործոնեն,մասսայականենևկանխո
րոշում են նաև բանակի ազդեցությունը քաղաքացիական
կյանքի և ամբողջ հասարակության վրա։ Բռնության վերը
նշվածտարածվածտեսակները,նաևհասարակությանմշա
կույթով պայմանավորված, ներթափանցում են բանակա
յինկյանք,այստեղուժգնանալով՝որպես«ժառանգություն»
անցնում հասարակական կյանք՝ այդպիսով պայմանավո
րելով մի շարքհանգամանքներ.ա) բանակիպակասարդ
յունավետությունը՝համեմատածայնիրավիճակիհետ,եթե
բռնության այս տեսակները «մշակույթ» չհանդիսանային,

145. ԴավիթՊետրոսյանևՅուրիԱվագյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,անանուն,զինծա
ռայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

146. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։
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բ) հասարակական կյանքի հավելյալ հակվածությունը դե
պի բռնության տարրեր պարունակող հարաբերություններ
և այդպիսով՝ հասարակության լիարժեք և լիիրավ, ազատ
ուչճնշվածանդամներիփոխհարաբերություններնուերկրի
զարգացմանտեմպերիդանդաղումը:

Բռնությանդրսևորումներըզինվորզինվոր 
հարաբերություններում

Զինվորզինվորհարաբերություններումհանդիպողբռնութ
յանհիմնականտեսակներընույննեն,ինչզինվորսպահա
րաբերություններում՝ վերբալ, ֆիզիկական բռնություն և
հալածանք:Այսդեպքում,սակայն,տարբերենդրդապատ
ճառները։

Վեր	բալ	և	ֆի	զի	կա	կան	բռնութ	յուն

Բանակայինկյանքիհամակեցությանընթացքումվերբալև
ֆիզիկականբռնությանհիմնականդրդապատճառըինքնա
հաստատվելուձգտումնէ։Այսկերպզինծառայողներըփոր
ձում են բանակային հարաբերությունների համակարգում
զբաղեցնելառավելարտոնյալկարգավիճակ։Արտոնյալկար
գավիճակումգտնվողզինծառայողներինանվանումեն«յախ
շի»,«լռվող»,«ձիգ»,«ռոտավիկ»ևայլն։Ոչնորմատիվդերա
յինհամակարգնավելիմանրամասնկներկայացվիստորև:

Բռնությանդրսևորումներիմեկայլպատճառէինքնապաշտ
պանությունը։Երբանձիիրավունքներըպաշտպանողֆոր
մալինստիտուտներնումեխանիզմներըչենաշխատում,սե
փական միջոցներով պաշտպանությունն իրականացնելու
անհրաժեշտությունէառաջանում։

«Ե	թե	 ինչ-որ	 մե	կը	 ինք	նա	սի	րութ	յանդ	 կպնում	 ա,	
պարզ	 ա՝	 պետք	 ա	 ստա	նաս,	 ե	թե	 նե	րո	ղութ	յուն	
չխնդրի՝	պետք	ա	խփես»147:

147. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։
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Ֆիզիկական բռնության դրդապատճառ կարող է դառնալ
վերբալբռնությունը։Օրինակ՝իպատասխանհայհոյանքի՝
գործածվում է ֆիզիկական բռնությունը։ «Սենց մենք խո
սումենք,կամընդունվածա,որբռնությունչիկարելի,բայց
միպահպատկերացրու՝քեզքֆուրենտալիս։Ինձթվումա՝
բոլորտղաներնէլքֆուրիհամարկդիմենծեծիմեթոդին»148։

Հա	լա	ծանք	ներ

Հալածանքները զինվորզինվոր հարաբերություններում
դրսևորվում են տարբեր պատճառներով և պատմական
խորհիմքերունեն(առնվազնՌուսականկայսրության,հե
տո՝խորհրդայինբանակիժամանակներից,իսկմիջազգայ
նորենհատուկենեղելշատուշատ,եթեոչբոլորմշակույթ
ներին)։149 Սույն խնդիրը ամբողջապես վերլուծելու համար
անհրաժեշտենբազմադիսցիպլինարհետազոտություններ։
Ելնելով այս ուսումնասիրության արդյունքներից՝ ունենք
հետևյալպատկերը.

• Զինվորզինվոր հարաբերություններում հալածանքի են

148. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

149. Նման հարցերին են անդրադառնում, օրինակ, հետևյալ հետազոտու
թյունները.
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ենթարկվումառավելթույլ (ֆիզիկապեսկամհոգեպես)
զինվորները:

• Սույն հետազոտության հարցազրույցներին և քննար
կումներինմասնակցածսպաներիևնախկինզինծառա
յողների պնդմամբ՝ հալածանքների դեպքերը կնվազեն
զինվորզինվոր հարաբերություններում, եթե զինվորնե
րըչունենանշատպարապժամանակ:

• Հալածանքիթիրախդարձածզինծառայողներըսովորա
բարմինչևծառայությանվերջշարունակաբարենթարկ
վումենհալածանքների:

• Զինծառայողներըկարողենսկսելենթարկվելշարունա
կականհալածանքներիորևէվարկաբեկողքայլկատա
րելուցհետո:

«	Մեր	մոտ	կա	յին	տենց	ե	րե	խեք,	որ	սի	մոն	էին,	ինչ	
ա	սում	 էիր,	ա	նում	 էին։	 Դ	րանց	 ես	 հետ	ևում	 էի,	 որ	
շատ	 չնե	ղեին,	 թե	 չէ	 կա	րո	ղա	 ի	րանց	 վնաս-մնաս	
տա	յին,	մնա	յին	վրեքս»150։

«Ա	մեն	 զո	րա	մա	սում	 էլ	 նենց	 զին	վոր	 կա,	 որ	 խեղճ	
ա,	կամ	ինչ-որ	բա	զար	նե	րով	խեղ	ճաց	րել	են։	Ի	րանք	
մինչև	 ծա	ռա	յութ	յան	 վերջ	 գլուխ	նե	րը	 կախ	աշ	խա-
տում	են	ապ	րեն,	որ	գնան	հաս	նեն	տուն։	Սենց	դեպ-
քե	րում	լավ	ա,	որ	չաս	տում	լավ	տղայ	ա	լի	նում	ու	չի	
թո	ղում,	որ	շատ	հել	նեն	ի	րա	մեջ	քին,	թե	չէ	կա	րող	ա	
վատ	հետ	ևանք	ներ	ու	նե	նա»151։

Այսպիսով՝ զինվորզինվոր հարաբերություններում բռնութ
յունը տարբեր դրդապատճառներ ունի։ Զինծառայողն իր
ծառայության ընթացքում կարող է կատարել այնպիսի
արարք,որըընդունելիչէտվյալմիջավայրիկողմից,ևայդ

150. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

151. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։
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արարքիցհետոդառնալհալածանքիթիրախ։Նմանդեպքե
րիցենգողությունը,թաքունուտելը, հիգիենայիկանոննե
րինչհետևելըևայլն։

Շատազատ (պարապ) ժամանակը, սպաներիև նախկին
զինծառայողների կարծիքով, վտանգներ է պարունակում։
Ըստ նրանց՝ շատ խախտումներ և պատահարներ հենց
հանգստիժամերինենտեղիունենում։Այսհամատեքստում
տեղին է մեջբերել բանակային կյանքում հայտնի դարձած
մի «թևավոր»խոսք.«	Պա	րապ	զին	վո	րը	պո	տեն	ցիալ	 հան-
ցա	գործ	է,	զին	վո	րին	չի	կա	րե	լի	պա	րապ	թող	նել»։

ԲՌՆՈՒԹՅԱՆՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Բռնության դրսևորման հիմնական պատճառներից է կա
նոնադրային հարաբերությունների անբավարարությունը։
Կանոնադրայինհարաբերություններիպահպանումնէայն
գործիքը,որըհնարավորությունկտականխելուբռնությու
նը և կարգուկանոն պահպանելու բանակային կյանքում։
Կանոնադրային հարաբերությունների պահպանման հա
մարպատասխանատու են բանակում ղեկավարպաշտոն
ունեցող գրեթե բոլոր անձինք։ Կանոնադրային հարաբե
րություններըսահմանումենև՛զինվորզինվոր,և՛սպազին
վորհարաբերությունները։Այսինստիտուտիմիջոցովպիտի
կարգավորվիբանակումներանձնայինհարաբերություննե
րիխոշոր մասը: Նրանով սահմանվում են յուրաքանչյուրի
պարտականությունները,փոխհարաբերություններիընդու
նելի, օրինակելի ձևերը և այլն։ Այդ հարաբերությունների
պահպանմանգործառույթըմեծմասամբդրվածէսպայա
կազմիուսերինևվերահսկվումէվերջիններիսկողմից,իսկ
վերընշվածօրինակներըբացատրումեն,թեինչուշարքա
յիններըհակվածչենհետևելուօրենքովսահմանվածկանո
նադրայինփոխհարաբերություններին։

Միևնույնժամանակհասկանալիէ,որնույնիսկամենալավ
կանոնադրայինփոխհարաբերությունները՝ո՛չմիայնձևա
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կերպված,այլևպահպանվող,բավականչենլինի,որբանա
կումչառաջանանոչֆորմալիրադրություններ,որոնքկա
րողենկրելնաևբռնությանռիսկեր:Սրանիցխուսափելու
համարանհրաժեշտենխոշորածավալբարեփոխումներին
ուղղվածհետևյալքայլերը.

ա)Հասարակությանհամակեցությանմշակույթումևվար
քագծում պետք է իրականացնել լուրջ փոփոխություններ.
ընտանիքները, դպրոցները պիտի դաստիարակեն քաղա
քացիներ՝բռնությունիցզերծհոգեբանությամբ:Կարևորեն
հարգանքիսերմանումըևբարձրացումըպետականինստի
տուտներիևօրենքինկատմամբ։

բ) Նորակոչիկները կարիք ունեն ստանալու նախնական
պատրաստություն՝կապվածկանոնադրականևոչֆորմալ
հարաբերությունները ճիշտ գնահատելու և համատեղելու
հետ։

գ) Սպաները պիտի սովորեն՝ ինչպես կարգավորել կանո
նադրական փոխհարաբերությունների համատեղումը ոչ
ֆորմալ հարաբերությունների հետ՝առանց բռնության դի
մելու:

Թվումէ,թեսրանքբարդխնդիրներեն,սակայնոչայնքան.
արդեն տասնյակ տարիներ է, ինչ ուսուցիչների կողմից
աշակերտների հանդեպ ֆիզիկական բռնությունը բացա
ռիկևանհանդուրժելի է համարվում (թեևերբեմնտեղի է
ունենում): Նույն կերպ էլ բանակի բռնությունըպիտիհայ
տարարվիանհանդուրժելիոչմիայնօրենքով(ինչըմասամբ
կա),այլևհասարակությանանդամներիկողմիցներսեփա
կանացվածարժեքայինհամակարգով:

Բռնությանառկայությունըպայմանավորված է նաևցածր
կրթականմակարդակով։ՀՀումբանակզորակոչվելուհա
մարնախատեսվածտարիքայինշեմը18նէ152,հետևաբար,

152. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ
օրենք (2017), հոդ. 19, մաս 2: Հասանելի է՝ https://www.arlis.am/DocumentView.
aspx?docid=117633[դիտվելէ16.07.2020]։

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=117633
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=117633
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զինծառայողների գերակշռող հատվածը չունի բարձրա
գույնկրթությունկամունիթերիբարձրագույնկրթություն։
Իսկ կրթականառավել ցածր ցենզ ունեցողների շրջանում
և՛օրինախախտվարքիդրսևորումը,և՛ոչֆորմալհարա
բերություններըոչբռնիկերպովկարգավորելուհմտություն
ներ չունենալնավելի հավանական են, քան բարձրագույն
կրթությունստացածներիշրջանում։Հետաքրքիրեն«Իրա
վունքներիպաշտպանությունառանցսահմանների»153հա
սարակական կազմակերպության՝ 2012 թ. հրապարակած
զեկույցումտեղգտածտվյալները։Զեկույցումմոնիթորինգի
ենենթարկվել2010թ.ՀՀդատարաններիքննած՝զինվորա
կանծառայությանկարգիդեմուղղվածհանցագործություն
ները։2010թ.զինվորականգործերովանցնողամբաստան
յալներիմիայն19տոկոսնունիբարձրագույն,իսկ4տոկոսը՝
թերիբարձրագույնկրթություն154։Հավելենք,որայսխմբում
ներառվածեննաևսպաներ։Այնպիսիհոդվածով,ինչպիսին
է զորամասը կամ ծառայության վայրը ինքնակամ թողնե
լը(ՀՀՔՕ361),2010թվականիընթացքումոչմիբարձրա
գույնկամթերիբարձրագույնկրթությունստացածևժամ
կետայինզինծառայողչիպատժվել։Զեկույցումնշվածէ,որ
բարձրագույն կրթություն ստացած անձինք ավելի բարձր
պատասխանատվության զգացում և հնարավոր արարքի
հետևանքների գիտակցում ունեն։ Մինչդեռ բարձրագույն
կրթությունստացածներնառավել հաճախպատժիենեն
թարկվումՀՀՔՕ363րդհոդվածով (անդամախեղելու,հի
վանդության սիմուլյացիայի կամապօրինիայլ եղանակով
զինվորական ծառայության կատարումը դադարեցնելը)։
Այսպիսով՝ բարձր կրթականցենզը, մի կողմից, դրական է
անդրադառնում կանոնադրային փոխհարաբերություննե
րիընկալմանորակիվրա,իսկմյուսկողմից՝հասկանալով,

153. Իրավունքներիպաշտպանությունառանց սահմանների (2012), Զինվորա
կան հանցագործությունների վերաբերյալ դատական գործերի դիտարկման
արդյունքներ.զեկույց:Երևան:

154. Տե՛սնշվածզեկույցիէջ19:
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որմիայնակ չեն կարողանադիմակայել բանակումտիրող
բռնությանմթնոլորտին,բարձրկրթականցենզունեցողան
ձինք,հավանականէ,դիմումենապօրինիմիջոցների՝այդ
ճակատագրիցազատվելուհամար:Սացավալիդիտարկում
է, քանի որ նշանակում է, որ բանակում ծառայող բարձր
կրթականցենզովորոշանձինքավելիբարձրպատասխա
նատվությունևհպարտությունչենզգում,ործառայումեն
զինվածուժերում:Նրանքփորձումեն«ապստամբել»իրենց
ճակատագրիդեմ՝դիմելովնաևանօրինականմիջոցների:
Կարելիէենթադրել,որավելիպակասկրթվածորոշանձինք
նույնպեսծառայումեն«ստիպված»ևչենարժևորումծա
ռայությանպատիվը:

Սպաներիկարծիքըբռնությանդրսևորումների
պատճառներիմասին

Սույն ուսումնասիրության ընթացքում հարցազրույցներին
ևքննարկումներինմասնակցելեննաևոչվաղանցյալում
զորացրված՝ լեյտենանտիևավագ լեյտենանտիկոչումու
նեցող սպաներ։ Պարտադիր զինվորական ծառայություն
անցած շարքային և սերժանտի կոչումներ ունեցող զին
ծառայողներիհետհարցազրույցներիցևքննարկումներից
մենքպատկերացումկազմեցինքսպաներիծառայողական
մեթոդներիև նրանց լեզվամտածողության մասին։ Դժվար
էպատկերացնել,որքրեականենթամշակույթիմեջընկղմ
վածևայդլեզվամտածողությամբառաջնորդվողսուբյեկտ
ներըկարողանանպայքարելքրեականբարքերիդեմ։Տեղին
էհարցադրումը՝արդյոքբանակայինկյանքումիրականաց
վո՞ւմենհատուկմիջոցառումներքրեականբարքերիդեմ։

Լեյտենանտիևավագլեյտենանտիկոչումունեցողսպանե
րը ժամանակնամենից շատանցկացնում ենպարտադիր
զինվորականծառայությունանցնողքաղաքացիներիհետ,
ուստի և ակնկալվում է, որ հենց այս սպայականխումբը
պետքէլինիայդպայքարիառաջնագծում։
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Հարցազրույցներիցպարզդարձավ,որսույնհետազոտութ
յանռեսպոնդենտսպաներըծառայությանընթացքումհա
տուկ ուշադրություն չեն դարձրել քրեական ենթամշակույ
թիդեմպայքարին։Նրանցխոսքով՝դաընդհանուրառմամբ
իրենցստորաբաժանումներիհիմնականխնդիրներիմեջչէր
մտնում։Յուրաքանչյուրսպաինքնէրորոշումսույնհարցի
հետկապվածիրգործողությունները,այդխնդրիվերաբեր
յալ չկար հատուկ օրակարգ։ Սպաների ներկա վարքագծի
ևլեզվամտածողությանվերաբերյալհնչեցինհետևյալկար
ծիքները(մեջբերվումենխմբագրվածտեսքով).

• Զինծառայության անցնող սպաները չունեն բավարար
կրթություն գրագետ կեցվածքևխոսք դրսևորելու հա
մար։

• Նորակոչսպաներըկրկնօրինակումենավելիփորձառու
ներին։

• Զորամասերում առանձին ուշադրություն չի դարձվում
քրեականենթամշակույթիդրսևորումներիդեմպայքա
րի անհրաժեշտությանը, չկան հատուկ հանձնարարա
կաններ այս հարցին վերաբերող խնդիրների լուծման
առնչությամբ։

• Սպաներնիրենցհիմնականխնդիրնենհամարումկար
գուկանոնիպահպանումըևառանձնապեսուշադրութ
յունչենդարձնումկարգուկանոնիպահպանմանմեթոդ
ներիվրա։

• Սպաները նույն հասարակությանանդամներն ենև ու
նենայնմտածելակերպը,ինչշարքայինները.այսհամա
տեքստումսպաներըտարբերություններչենտեսնում։

Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարա
նումուսանելուտարիներիմասինխոսելիսսպաներըհաս
տատությունում տիրող մոտեցումներից ընդգծում էին
առանձնակիխստությունը(դրականիմաստով),ուսուցման
բովանդակային հարստությունը, բայց նաև այն, որ փոր
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ձաշրջաններիժամանակխիստհակադրությունէառաջա
ցել«լսածիևտեսածի»միջև։

«Ս	տա	ժի	րով	կի	ժա	մա	նակ	գնում	էինք	մի	հատ	գունդ։	
Մի	ան	գամ	կամ	բա	տը	ա	սեց՝	այ	կ...	ծայ	րեր,	շար	վեք,	
ժ...	տամ	ձեր	վրա,	քայ	լով	մարշ։	Հե	տո,	որ	հա	սանք	
պուշ	կե	քի	մոտ,	ա	սեց՝	ա	մեն	մեկդ	գնա	ցեք	մի	հատ	
պուշ	կի	մոտ	 լռվեք	ձեր	հա	մար։	Հե	տո	էլ	ա	սեց՝	Պո-
ղո	սիկ,	ա	րի	հլը	տես՝	կա	րաս	էս	հե	ռա	խո	սը	ծա	խես։	
Հի	մա	ես	էս	սաղ	տե	նամ,	գնամ	զո	րա	մաս	ի՞նչ	ա	նեմ,	
պի	տի	նույն	բանն	էլ	ես	ա	նեմ։	Մար	դիկ	ստա	ժի	րով	կի	
են	գնում,	տե	նում	են՝	ոնց	ա	ա	ֆի	ցե	ռը	զին	վոր	նե	րի	
հետ	բիզ	նես	ա	նում	կամ	պլան	ծխում»155։

Սպաների խոսքով՝ փորձաշրջանները բավականին ապա
մոտիվացնող ազդեցություն են թողել կանոնադրային
փոխհարաբերությունների պահպանման համար։ Կրկին
հաստատվում է վերոնշյալ պնդումը, որ հայհոյանքով և
սպառնալիքներով գործողությունների դրդելը սովորույթ է,
և որոշ սպաներ դա կարգուկանոնի հաստատման ավելի
արագուարդյունավետմիջոցենհամարում:

Սպաների պարտականությունների պատշաճ կատարման
մեկայլխոչընդոտ էպատժիևխրախուսանքիառկամե
խանիզմը։ Երբ սպան միջինից ցածր կարգի որևէ նորմ է
խախտում,հասանելիքպատիժըձևականբնույթէկրում.

«Օ	րի	նակ,	 ե	թե	 ես	 խախ	տում	 եմ	 ա	նում,	 ինձ	 ի՞նչ	
պետք	ա	ա	նեն,	մի	հատ	նկա	տո	ղութ	յուն	կտան,	հե-
տո	խիստ	նկա	տո	ղութ	յուն,	հե	տո	ինչ-որ	մի	բան	չա-
սող	ար	տո	նութ	յու	նից	իբր	կզրկեն,	 բայց	 հո	գոր	ծից	
չե՞ն	հա	նե	լու։	Ա	սենք,	հա,	բարձր	կո	չում	ու	նե	ցո	ղին	
կա	րան	 ռազ	ժա	լո	վատ	 ա	նեն,	 բայց	 լեյ	տե	նան	տին	
հո	գոր	ծից	չե՞ն	հա	նե	լու։	Հ	լը	մի	բան	էլ	լի	քը	ա	ֆի	ցեռ	
սպա	սում	ա	ի	րա	ժամ	կե	տը	լրա	նա՝	զո	րացր	վի	գնա։	

155. ԴավիթՊետրոսյանևՅուրիԱվագյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,անանուն,2530
տարեկանսպա։
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Օ	րի	նակ՝	ինչ	պետք	ա	լի	նի,	որ	ես	ա	հա	վոր	զգաս	տա-
նամ,	սաղ	չոտ	կի	ա	նեմ.	պարզ	ա,	պետք	ա	աշ	խա-
տա	վար	ձիցս	պա	հեն,	բայց	տենց	բան	ես	չեմ	տե	սե։	
Հե	տո	 էլ	 սպա	յի	 հա	մար	 հի	միկ	վա	աշ	խա	տա	վար	ձը	
շատ	 քիչ	ա	 հա	մե	մատ	 էն	աշ	խա	տան	քին,	 որ	 ինքն	
ա	նում	ա։	Մար	դը	չի	վա	խե	նում	ի	րա	գոր	ծը	կորց	նե-
լուց,	էս	ա	հիմ	նա	կան	խնդի	րը»156։

Այս կարծիքը վեր է հանում մի շարք խնդիրներ: Նախ՝ ոչ
միայնշարքայինները,այլևսպաներնարժեքայինմոտեցում
չունենծառայությանհանդեպ,մտածումեն՝միկերպանց
կացնելծառայությանտարիները՝անբավարարվարձատր
վելով,ևզորացրվել:Երկրորդ՝կասպաներիպակաս,ինչն
առնչվումէպաշտպանականխնդիրներին:Երրորդ՝աշխա
տանքի որակին համապատասխան խրախուսանքների և
պատիժներիհամակարգըլավչիգործում:

Սպաների մոտեցումը բանակում ներանձնային հարաբե
րություններին առանձնապես չի տարբերվում շարքային
կազմի մոտեցումներից. նրանցպնդմամբ՝ նույն մտածելա
կերպովենառաջնորդվումթե՛սպաները,թե՛շարքայինները․

«Է	սօր	ի՞նչ	տար	բե	րութ	յուն	ձեր	ա	սած	զին	վոր-զին-
վոր	թե	սպա-սպա	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	մեջ։	Կա	րող	
ա՞	սպա	յի	պատ	կե	րաց	մամբ	բա	նա	կում	բո	զեր	չկան։	
Մի	հատ	լավ	խոսք	կա՝	բա	նա	կում	սաղն	էլ	բոզ	են»157։

Տեսնումենքնաևբանակիհանդեպանարգալիցվերաբեր
մունքիխորքայինևմասսայականդրսևորմանարտահայ
տում:

Լուրջ հիմնախնդիր է աշխատավարձերի հարցը։ Վարձա
վճարի համեմատ աշխատանքի ծանրաբեռնվածության
գնահատումը պիտի իրականացվի մասնագիտական ու

156. ԴավիթՊետրոսյանևՅուրիԱվագյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,անանուն,2530
տարեկանսպա։

157. ԴավիթՊետրոսյանևՅուրիԱվագյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,անանուն,2530
տարեկանսպա։
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սումնասիրություններիմիջոցով:2018թ.հեղափոխությունը
լավհիմքերէստեղծելդրահամար:

Սպաներիխոսքով՝սպայականկոչումունեցողբազմաթիվ
զինծառայողներդիմումենբռնության՝ շարքայիններիմա
սինմտածելով։Ըստնրանց՝շարքայինինավելի«ձեռքէտա
լիս»ենթարկվելֆիզիկականբռնության,քանդատապարտ
վելքրեականպատասխանատվության՝ենթարկվելունորմը
խախտելու համար։ Իսկ եթե սպան չզեկուցի, բայց նաև
չպատժի,խախտումներիքանակիանկանգաճկգրանցվի։
Սպաներիխոսքով՝ զինծառայողների մեծ մասը բռնությու
նը գերադասում է քրեականպատասխանատվության են
թարկվելուց նաևայնպատճառով, որքրեականպատաս
խանատվությունկրելըենթադրումէպատիժըկրելևհետո
վերադառնալ ու ավարտել զինծառայության չավարտված
մասը: Այս վերաբերմունքը, իհարկե, առաջադրում է նաև
քրեական օրենսգրքի և անազատության մշակույթի փո
փոխման կարիք, քանի որ սրանից բխում է, որ քրեական
պատիժըշատավելիանհամաչափէմիշարքզանցանքնե
րիհամարպատժիայն չափիհամեմատ,որըկհամարվեր
համապատասխան: Դա գուցե պայմանավորված է ոչ թե
կամոչմիայնօրենքիխստությամբ,այլևանազատության
մեջ գտնվելիս քրեական մշակույթի բռնության մթնոլորտի
մեջընկղմվելուտագնապով:Սանաև,իհարկե,ցուցիչէ,որ
պաշտոնապեսպատժիկրումըչիընկալվումորպեսուղղվե
լումիջոց,այլզուտորպեստուժելուսպառնալիք:

Ամփոփելովայսենթաբաժինը՝կարելիէպնդել,որ,ըստռես
պոնդենտների,սպաներնիրենցչենհամարումառկաբար
քերիցևկարծրատիպերիցվերկանգնածևայդբարքերի
դեմպայքարողառաքելությամբօժտվածծառայողներ։Այս
հանգամանքը դժվարացնում է քրեական ենթամշակույթի
դրսևորումներինվազեցումը։Միևնույնժամանակպատժիև
խրախուսանքիմեխանիզմներնարդյունավետչեն,ևսպա
ներն առանձնապես անհանգստացած չեն տարատեսակ
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տույժերից և նկատողություններից (խոսքը ցածր սպայա
կանկոչումունեցողներիմասինէ):Իսկռազմականհամալ
սարանիևզինվորականստորաբաժանումներիառօրյանե
րի բևեռացվածությունը հանգեցնում է հիասթափության,
կասկածիտակէդրվումռազմականհամալսարանումներ
կայացվածծառայությանմոդելը։

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱՅԻՆՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.
ԴԵՅՈՒՐԵԱՄՐԱԳՐՎԱԾՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆՓՈԽՀՅՈՒՍՎԱԾՔԸԲԱՆԱԿՈՒՄ

ՀՀզինվածուժերումկանոնադրայինփոխհարաբերություն
ներիխիստպահպանումը,դրանցպատշաճորենհետևելն
այնհիմնականմեթոդնէ,որնախատեսվածէարատավոր
բարքերը՝բռնություն,անհավասարությունևայլն,ևդրան
ցից բխողպատահարները բացառելու նպատակով։ Իրոք,
եթե պահպանվեն կանոնադրային փոխհարաբերություն
ները,ևլինենհավելյալանհրաժեշտմիջոցներ,որոնքթույլ
կտան, որ չոտնահարվի զինծառայողների արժանապատ
վությունը, կստեղծվի արդարության և համերաշխության
մթնոլորտ։

Ինչպեսարդենտեսանք,կանոնադրայինփոխհարաբերութ
յուններիոչպատշաճպահպանումըմեծչափովպայմանա
վորվածէցածրաշխատավարձով,անձնակազմիկրթական
ցածր ցենզով, հասարակության մի մասին հատուկ արա
տավորբարքերով,գերիշխողկարծրատիպերով,որոնքսո
ղոսկումենբանակքաղաքացիականկյանքից։

Օրինակելիդեպք

Դիտարկենք,սակայն,հետազոտությանընթացքումբացա
հայտված մի օրինակելի դեպք. նույնիսկ ՀՀում ներկայիս
կրթականմակարդակիևֆինանսականդժվարությունների
պայմաններումհնարավորէունենալկանոնադրայինփոխ
հարաբերություններիպահպանմանտեսանկյունիցօրինա
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կելիզորամիավորում։Կանզորամասեր,որտեղհայհոյան
քը բացառված է158։ Հարցազրույցների և ֆոկուսխմբային
քննարկումներիմասնակիցներիցոմանքծառայելենտվյալ
զորամասումկամառնչվելդրան։

«Ան	ձամբ	 ես	 այդ	 զո	րա	մա	սում	 եմ	 ծա	ռա	յել։	 Վեց	
ա	միս	նե	րի	 ըն	թաց	քում	 ես	 չեմ	 նկա	տել,	 որ	 զին	վո-
րին	հայ	հո	յեն,	ա	ռա	վել	ևս՝	ֆի	զի	կա	կան	ինչ-որ	բան։	
Դ	րանք	 բա	ցառ	ված	 բա	ներ	 էին։	 Ես	 ան	գամ	 հի	շում	
եմ,	որ	կա	յին	սպա	ներ,	ո	րոնք	«դուք»-ով	էին	խո	սում	
զին	վոր	նե	րի	հետ։	Կ	խա	բեմ	ա	սե	լով,	որ	երբ	ևէ	ոչ	մի	
բռնութ	յան	տե	սակ	չի	ե	ղել,	բայց	դրանք	հազ	վա	դեպ	
եր	ևույթ	ներ	են»159։

Մեկայլմասնակիցնշեց․«	Հի	շում	եմ՝	մեզ	հետ	էր	ծա	ռա	յում	
բարձ	րաս	տի	ճան	պաշ	տոն	յա	նե	րից	մե	կի	որ	դին,	և	նա	որ	ևի-
ցե	ար	տո	նութ	յուն	չու	ներ։	Դա	ժը	հի	շում	եմ,	որ	ու	վալ	նե	նուց	
զրկել	էին	ի	րան	վատ	պա	հե	լու	հա	մար»160։	

Մեկայլմասնակիցհավելեց․«Ինձ	շատ	հա	րա	զատ	մար	դիկ	
ծա	ռա	յել	են	X	զո	րա	մա	սում։	Սաղն	էլ	ա	սել	են,	որ	ուս	տավ	ա,	
ու	բո	լորս	հա	վա	սար	ենք։	Երբ	ևէ	չեմ	լսել,	որ	խնդիր	ներ	ու	նե-
նան	որ	ևէ	սպա	յի	կամ	զին	վո	րի	հետ։	Միակ	բա	նը,	որ	բո	ղո-
քել	են,	խստութ	յունն	ա»161։	

Տվյալ զորամասն ունիխիստ զորամասի համբավ, և այն
տեղ «դժվարություն» եզրույթըասոցացվում է ծառայողա
կանդժվարություններիհետ,մինչդեռհարցմանմասնակից
նախազորակոչային տարիքի երիտասարդները բանակա
յին դժվարություն ասելով նկատի են ունենում տեղական

158. Զորամասիանունընպատակահարմարչիհամարվելհրապարակել,քանի
որդակարողէորոշակիռիսկերպարունակել։

159. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

160. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

161. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։
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բարքերին հարմարվելը։«Ես	 որ	 գնամ	 բա	նակ,	 հիմ	նա	կան	
դժվա	րութ	յու	նը,	եր	ևի,	այն	տեղ	հար	մար	վելն	ա,	կյան	քի	ձևը	
հաս	կա	նա	լը։	Ծա	ռա	յո	ղա	կան	դժվա	րութ	յուն	նե	րի	մա	սով՝	հա,	
ա	ռա	վոտ	էդ	քան	շուտ	զարթ	նե	լը	բարդ	կլի	նի»162։

Xըուսումնականզորամաս է, որտեղվերապատրաստում
ենսերժանտականկազմին:Սաենթադրումէ,որզորամա
սի զինվորական կազմը մեծ մասամբ թերի բարձրագույն
կրթություն(բակալավրիաստիճան)ունեցողևավելիբարձր
տարիքայինխմբիզինծառայողներեն։Ավելինհասկանալու
համարանհրաժեշտէհավելյալհամեմատականուսումնա
սիրություն:

Անվստահությանմթնոլորտ

Անվստահությանհարաբերություններնանվանվումեն«բա
նակային» մի շարքարտահայտություններով.փուռըտալ,
դայաղանել,դեմտալ,բոզնալ:Սույնարտահայտություննե
րը, հասարակությունիցտեղափոխվելով բանակ, որոշակի
փոփոխություններենկրել:Հասարակությաններսումնման
արտահայտություններիհոմանիշկարելիէհամարել«գործ
տալը»: «Փուռը տալու» գաղափարը բանակային կյան
քումշրջանառվումէոչմիայնշարքայինզինծառայողների
հարաբերություններում,այլև ուղեկցում է բոլոր զինվորա
կաններին:Երբ շարքայինըզեկուցում է լեյտենանտին,նա
«փուռնէտալիս»զինվորին,իսկերբլեյտենանտըզեկուցում
էփոխգնդապետին,նա«փուռնէտալիս»կապիտանին։Այս
անվստահության հաջորդականությունը հասնում է մինչև
ռազմականոստիկանությունևնախարարություն։

Ֆորմալ հիերարխիայով տեղեկություն հաղորդելը «փուռը
տալ» է, քանի որ հակասում է ոչ ֆորմալ հիերարխիայով
հաստատված կանոններին։ Բանակային կյանքում առկա
աստիճանակարգային հարաբերությունների անկատա

162. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։
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րության համատեքստում դրանք վերափոխվում ենանվս
տահության մթնոլորտիփուլերի: Երբայս իրավիճակը վե
րածում ենք պատկերի՝ ներկայացնելով անվստահության
հիերարխիան,այնստանումէհետևյալտեսքը.

Պատկեր	1

Բաժանումն իրականացված է զինվորական գնդի համա
մասնությամբ։ Յուրաքանչյուր մակարդակի անձնակազմի
հարաբերություններն առավել ամուր են, առկա է վստա
հության որոշակի մթնոլորտ։ Անվստահության ռիսկերն
ավելանումենմիջմակարդակայինհարաբերություններում։
Այսինքն՝ զինվորզինվոր հարաբերություններում առկա է
բարձրվստահությանմակարդակ,իսկզինվորսպահարա
բերություններումառկաէցածրվստահությանմակարդակ։
Այսսկզբունքովանվստահությունը«ճառագումէ»ներքևից
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«վերև»(չնայածռազմականոստիկանության՝ոչուղղակիո
րեն աստիճանակարգի մաս լինելուն՝ նրան «դարձնելով»
ամենավերինօղակռիսկիտեսակետից):

Շարքայինսպա հարաբերությունների անվստահության
մեխանիզմը նման է հասարակության մեջ արմատացած
անվստահության մեխանիզմին քաղաքացիպետություն
հարաբերություններում:Շատերիսէծանոթանվստահութ
յունը,անհաջողությանսպասումըև՛ոստիկանիհետշփվե
լիս, և՛ պետական որևէ մարմնի հետ ինչոր գործընթացի
մասնակից լինելիս:Այսպես,տարիներառաջփորձարվեց
բարեփոխելուանձնագրերիդուրսգրմանհամակարգը,ին
չըվերացրեցկաշառքներիմեծմասըևամրապնդեցվստա
հություննայդծառայությաննկատմամբ:Նույնպիսիվերա
փոխման փորձեր են արվել նոտարական համակարգում:
Հայտնի է, որ երեխային ծնողների հետ օդային ճամփոր
դությանհավաստագիրտալուհամարնոտարներնանօրեն
կերպովպահանջումէինտեսնելօդանավիտոմսը,ժաման
ման երկրի վիզան, նույնիսկ հյուրանոցի մուծման ապա
ցույցևդրամականմիջոցներիապահովությունըփաստող
վկայություն: Բնական է, որ այդպիսի անօրեն մոտեցումը
(շատայլօրինակներովէլամրապնդված)հատուկանվստա
հությունէրսերմանումայդծառայությաննկատմամբ:Նույն
կերպ վերջերս,արդեն 2018 թ. հեղափոխությունից հետո,
սկսեցբարեփոխմանենթարկվելկադաստրիծառայությու
նը,ևվստահությունընրանկատմամբկտրուկաճարձա
նագրեց: Լավգիտենքնաևբազումդեպքեր, երբնույնիսկ
ոճրագործությունը չեն հայտնում ոստիկանությանը, քանի
որչկավստահություն,որպարզապեսհայտնելըխնդիրներ
չիառաջացնիհենցհայտնողիհամար:

Ճիշտայնպես,ինչպեսքաղաքացիականհարաբերություն
ներումանվստահությունըդեպիպետականօրգանըստեղ
ծում էմոտիվացիա՝դիմելուանձնականկապերին՝հարցը
լուծելու«ոչֆորմալմեթոդներով»,նույնկերպէլբանակում
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ոչֆորմալմեթոդներըհաճախգերադասելիենֆորմալմե
թոդներից:

Ահաօրինակներռեսպոնդենտներիկարծիքներից:

1. Զինծառայությունչանցածտղաներ.

«Ես	որ	տե	նամ	մե	կին	ա	նընդ	հատ	նե	ղում	են,	կաշ-
խա	տեմ	 իմ	 հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե	րի	 չա	փով	 պաշտ-
պա	նել,	բայց	հաս	տատ	չեմ	զե	կու	ցի»163։

«	Մեր	ազ	գում	տենց	բան	չկա՝	զե	կու	ցել:	Է	տի	չի	ըն-
դուն	վում,	 ու	 ես	 էլ	 չեմ	 ըն	դու	նում:	 Ե	թե	 հրա	տապ	
դեպ	քեր	լի	նեն,	կփոր	ձեմ	ես	էդ	հար	ցը	լու	ծեմ,	կամ	էն	
մար	դուն	ա	սեմ,	ով	կա	րա,	բայց	չեմ	զե	կու	ցի,	ինչ	վի-
ճակ	ու	զում	ա	լի	նի»164։

«Ե	թե	մտա	ծե	լա	կեր	պը	մինչև	իմ	ծա	ռա	յութ	յան	գնա-
լը	փոխ	վի,	տե	նամ,	որ	սաղ	զե	կու	ցում	են,	ու	դա	նոր-
մալ	ա,	ես	էլ	հա	մա	պա	տաս	խան	դեպ	քե	րում	կդի	մեմ	
վերև	նե	րին,	բայց	ե	թե	էն	ա,	ինչ	ես	լսել	եմ,	չեմ	ա	նի։	
Դա	ա	վե	լի	շատ	կբար	դաց	նի	իմ	ծա	ռա	յութ	յու	նը»165։

2. Զինծառայությունանցածտղաներ.

«	Դե,	զե	կու	ցե	լու	պա	հը	դուք	էլ	եք	ջո	գում,	դուք	էլ	եք	
ծա	ռա	յել,	կա	րող	ա՞	զե	կու	ցել	եք։	Ես	կու	զեի,	որ	ձեր	
պատ	կե	րաց	րած	բա	նա	կը	լի	ներ,	բայց	ոչ	մեկ	էլ	ձեր	
ա	սած	բար	քե	րին	դեմ	չէր	գնում,	սաղս	էլ	էդ	սիս	տե	մի	
մաս	ենք,	հաս	տատ	դուք	էլ	չեք	զե	կու	ցել	ծա	ռա	յե	լու	
ժա	մա	նակ»166։

«Օ	րի	նակ՝	ես	զե	կու	ցեմ,	մե	կը	գնա	դատ	վի,	դրա	նից	

163. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։

164. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։

165. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունչանցած1720տարեկաներիտասարդ։

166. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։
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հե	տո	ինձ	ո՞նց	կվե	րա	բեր	վեն:	Պարզ	ա՝	կա	սեն՝	բոզ	
ա.	տենց	չի՞,	ախ	պեր»167։

«Ե	թե	էն	քան	կաս,	որ	հար	ցե	րը	քեզ	նով	լու	ծում	ես,	էլ	
ին	չի՞	պետք	ա	զե	կու	ցես»168։

«Գործ տալ» արտահայտությունը վառ արտացոլումն է
քրեական մշակույթի արժեքների առկայության. չէ՞ որ
հենցԳուլագում էր, որքրեականներըհետևում էիննրան,
որ «գործտվողները» հստակորեն բաժանված լինեն «ար
ժանապատիվ» զեկերից: Այդ մասին կան շատ ուսումնա
սիրություններ,նշվումէնաևսույնժողովածուիվերջին՝Գ.
ՏերԳաբրիելյանի հարցազրույցում: Իր «Արմենիա 3.0»169
անգլալեզու գրքում Գևորգ ՏերԳաբրիելյանն ավելի խորն
էհետազոտումայսերևույթը՝ձևակերպելովհետևյալպա
րադոքսը.միկողմից,խորհրդային(բոլշևիկյանևհատկա
պես ստալինյան, բայց նաև հետո) ժամանակաշրջանում
առանձնահատուկճնշումէրստեղծվում՝զեկուցելմիմյանց
վերաբերյալ,որիարդյունքում էլմատնելը (ներառյալնախ
ևառաջսուտմատնությունը)դարձավպետությանկողմից
խրախուսվողարժեք,մյուսկողմից,դրանիպատասխան,
ստեղծվեց դիմադրությունը՝ ոչ մի ձևով չհամագործակցել
պետությանհետ.սկզբում՝Գուլագում,հետոայնտեղիցնախ
կինզեկերիվերադարձինզուգահեռևխորհրդայինկարգե
րիճգնաժամիխորացմանըզուգընթաց՝խաղաղկյանքում:

Իհարկե,այսերևույթը,ինչպեսևբռնությունըհանդուրժե
լըևայնզեկուցելու«փոխարինիչ»դիտարկելընշանակում
եննաևբացարձականվստահությունդեպիվերադասները
ևընդհանրացնելով՝դեպիպետությունը,ֆորմալևպաշտո

167. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

168. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

169. TerGabrielyan, G. (2020). Armenia 3.0. Understanding 20th Century
Armenia. Yerevan: EPF. Available at: https://epfarmenia.am/document/Armenia30
Understanding20thCenturyArmenia[Accessed18.07.2020].
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նականգործընթացները:Այսինքն՝հետևություննայնէ,որ
ինչ էլ լինի,ավելի լավ է «հեռու մնալ» ցանկացած համա
գործակցությունից«վերադասների»և«պետության»հետ,
ենթարկվելմիայննվազագույնչափով,իսկեթեպահանջեն,
ավելիշատջանքթափելխուսափելուհամար:

Սանշանակումէ,որ չկավստահությունմիքանիմակար
դակում: Նախ՝ որ պաշտոնական մարմինը, անձը համա
պատասխան կերպով կարձագանքի զեկույցին: Երկրորդ՝
որնրաարձագանքըկլինիհամաչափ(«մարդըկգնակկո
րի...»):Սաէլերկուիմաստով.կա՛մորօրենքըչափազանց
խիստէ(անհամաչափէ),կա՛մայն,որհամաչափությունը
չիպահպանվի քննությանևպատիժ նշանակելու ընթաց
քում:Երրորդ՝որհաշվիառնելով«գործտվողների»հանդեպ
շրջապատիվերաբերմունքը՝«պաշտոնականհամակարգը»
կկարողանապաշտպանելզեկուցողինայդվերաբերմունքի
առաջացրածբռնությունից՝ֆիզիկական,վերաբերմունքա
յինկամտևականհալածանքից:Չորրորդ՝որզեկուցողըչի
կարողվստահելո՛չսեփականուժերին,ո՛չէլշրջապատում
նրանց, ովքեր ճիշտ են հասկանում իր արարքը՝ հետևա
բար նաև իրենանպաշտպան չզգալով զեկուցելուց հետո։
Այսինքն՝շատքիչհավանականէ,որ«համակիրներն»իրեն
պաշտպան կանգնեն: Սա վստահության ընդհանրական
արժեքիբազմակողմանիբացակայությաներևույթիարտա
հայտումէ:

ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԸԿԱՆԽԵԼՈՒՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻՑՄԵԿԸ
(ԳԼԽԱՎՈ՞ՐԸ)

Ուսումնասիրության սույն հատվածում քննվում են բանա
կումառկաայնմեխանիզմները,որոնքուղղվածենքրեա
կան բարքերը կանխելուն։ Ուսումնասիրվել են պաշտոն
յաների այն գործառույթները, որոնք ուղղված են նշված
խնդիրներըհասցեագրելուն։

ՀՀԶՈՒներքինծառայությանկանոնագրքումսահմանված
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են բոլոր սպաներիպարտականությունները։ Ուսումնասի
րելով դրանք՝ պարզ է դառնում, որ կարգուկանոնի պահ
պանման համար պատասխանատու են բոլոր սպաները՝
լեյտենանտիցմինչևգնդապետ։Նշենք,որայստեղուսում
նասիրվածենմիայնզինվորականգնդերիսպաներիպար
տականությունները, հետևաբար վերլուծությունն իրակա
նացվածէ՝ելնելովգնդիհրամկազմից։Ներքինծառայության
կանոնագրքումառանձնացվածէանձնակազմիհետտար
վողաշխատանքներիգծովտեղակալիպարտականություն
ներըսահմանողհոդվածը170(ՀՀԶՈՒներքինծառայության
կանոնագրքիհոդված98),որումնշվածէ.

«Անձ	նա	կազ	մի	հետ	տար	վող	աշ	խա	տանք	նե	րի	գծով	
գնդի	 հրա	մա	նա	տա	րի	 տե	ղա	կա	լը	 պար	տա	վոր	 է	
կոնկ	րետ	մի	ջո	ցա	ռում	ներ	անց	կաց	նել	զին	վո	րա	կան	
կար	գա	պա	հութ	յան	և		ի	րա	վա	կար	գի	ամ	րապնդ	ման,	
անձ	նա	կազ	մի	 շրջա	նում	 ի	րա	վա	խախ	տում	նե	րի	
կան	խար	գել	ման,	 զին	վո	րա	կան	 կո	լեկ	տիվ	նե	րի	 հա-
մախմբ	ման,	 զին	վո	րա	կան	 ծա	ռա	յութ	յան	անվ	տան-
գութ	յան	պայ	ման	նե	րի	ստեղծ	ման	ուղ	ղութ	յամբ»։

Անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տե
ղակալներ ունեն նաև գումարտակների և դիվիզիանե
րիհրամանատարները։Օրենքիմեջբերումիցերևումէ,որ
իրավախախտումներիկանխարգելմանգործառույթնիրա
կանացնումէԱՀՏԱԳՏն171:

Պետքէնշել,որսպայականկազմիհամարնախատեսված
գործառույթները և պարտականությունները խորհրդային
ժառանգությունեն,այսինքն՝ ձևավորվել ենսկզբունքորեն
այլմիջավայրում։Նրանցհիմնականպաշտոնականգործա
ռույթնէրապահովելխորհրդայինգաղափարախոսության

170. Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության
կանոնագիրք: Հասանելի է՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=364
[դիտվելէ16.07.2020]։

171. Անձնակազմիհետտարվողաշխատանքներիգծովտեղակալ:

https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=364
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պահպանումնուամրապնդումըբանակում:Նրանքունեին
նաևմիշարքերկրորդականգործառույթներ,որոնքառնչ
վումէինզինվորներիբարոյականնկարագրինհետևելուն,
դրադաստիարակմանը, նրանցիցտեղեկություններ ստա
նալուն, վերջապես, անվտանգության օրգաններին տեղե
կություններհայտնելունևայլն:Ենթադրելիէայդպաշտո
նի՝ անկախ Հայաստանի ժամանակակից պահանջներին
անհամապատասխանությունը։

Նշենքնաևայդհապավմանհայերենանբարեհունչությու
նը,ինչինստորևկրկինկանդրադառնանք:

Այնուամենայնիվ,պետքէհասկանալսահմանվածիևիրա
կանության միջևառկատարբերությունը։ Ահա զինծառա
յություն անցած մեր ռեսպոնդենտների որոշ կարծիքներ
ԱՀՏԱԳՏիգործունեությանվերաբերյալ.

«	Զամ	պա	լի	տը	ա	մեն	կի	րա	կի	գա	լիս	էր,	զոր	քին	շա-
րում,	 ե	լույթ	ներ	 էր	 ու	նե	նում։	 Հիմ	նա	կան	 միտքն	 էն	
էր,	որ	կռիվ	ա	նել	չի	կա	րե	լի»172։

«	Հա,	մեզ	էլ	էին	շա	րած	դա	սա	խո	սութ	յուն	ներ	ա	նում,	
ես	 լսում	էի,	բայց	շար	ված	 լսե	լը	մի	քիչ	ան	հար	մար	
էր,	չնա	յած	չաս	տի	ա	կում	բում	էլ	էին	հա	վա	քում	ու	է	լի	
խո	սում»173։

«Որ	ինչ-որ	մե	կը	կռիվ	էր	ա	նում,	միան	գա	մից	ու	ղար-
կում	էին	զամ	պա	լի	տի	մոտ,	մի	օր	էլ	ըն	կե	րոջս	տա-
րան։	Երբ	հետ	ե	կավ,	պատ	մում	էր,	որ,	ե	թե	է	լի	տենց	
բան	ա	նի,	կե	թա	կկո	րի»174։

Այսպիսով՝ մեր հետազոտությունը նույնականացրեց
ԱՀՏԱԳՏիգործունեությաներեքտեսակ.

172. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

173. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

174. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։
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• Առանձնազրույցներիրավախախտվարքդրսևորողզին
ծառայողներիհետ:

• Կիրակիօրերինբարոյախրատականելույթներ:

• Արձագանքորևէպատահարի(կռիվ,դժբախտպատա
հարևայլն)բարոյախրատականելույթներիտեսքով:

ՆույնիսկեթեԱՀՏԱԳՏիգործունեություննընդգրկում էմի
շարքայլաշխատանքներ,մերռեսպոնդենտնախկինզին
ծառայողները չկարողացան որևէայդպիսի դեպք մտաբե
րել:Սաինքնինմտահոգիչէ:

ԿԱՆՈՆԱԴՐԱՅԻՆՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
ԴՈՒՐՍԳՈՐԾՈՂԵՎԴՐԱՆՔԼՐԱՑՆՈՂ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Բանակայինկյանքումփոխհարաբերություններըսահման
վումենՀՀԶՈՒներքինծառայությանկանոնագրքով։Սույն
կանոնագրքից բխում են նաևայլ կարգավորումներև են
թաօրենսդրականակտեր։Բանակումորոշումներիկայաց
մանհամակարգըսահմանում էսույնօրենքը, բայցառկա
հարաբերությունների համակարգը չի բխում միայն օրեն
քի թելադրանքից։ Զինվորզինվոր, սպազինվոր հարաբե
րությունները,տարբեր գործոններից ելնելով,այլ կերպ են
դրսևորվում։

Բանակային կյանքում՝ պարտադիր ժամկետային զինծա
ռայողների շրջանում առկա են ոչ ֆորմալ «հաստիքներ»,
որոնքզբաղեցնողանձինք`ա)ունենարտոնյալկարգավի
ճակ,բ)իրականացնումենօրենքներովիրենցչվերապահ
վածգործառույթներ։

Սույնանձինքբանակայինկյանքումճանաչվումենորպես
«յախշի»,«լռված»,«չանող»,«դզված»անվանումներըկրող
կարգավիճակ ունեցող։ Հասկանալու համար վերը նշված
կարգավիճակիէությունը՝պետքէպատասխանելհետևյալ
հարցերին․ի՞նչեղանակովենզինծառայողներըստանում
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այդկարգավիճակը,ևո՞վէնրանցտալիսայդկարգավի
ճակը։

Ըստռեսպոնդենտների՝այդկարգավիճակինզինծառայող
ները հասնում են երկու հիմնական մեխանիզմների միջո
ցով՝ 1) համաձայնության գալով անմիջական հրամանա
տարներիհետ,2)վերջիններիսթողտվությամբ՝դրսևորելով
առաջնորդին (լիդերին) հատուկ հատկանիշներ։ Անմիջա
կան հրամանատարներին (վաշտի, դասակի հրամանա
տարներ) հաճախ ձեռնտու է արտոնյալ կարգավիճակով
զինծառայողիառկայությունը,քանիորվերջինս,ստանձնե
լովայդկարգավիճակը,իրականացնումէհետևյալգործա
ռույթները.

• Հետևումէստորաբաժանմանծառայությանը:

• Սեփականմեթոդներովկանխարգելումև/կամհարթում
էկոնֆլիկտները:

• Տեղյակէլինումստորաբաժանմաններքինանցուդարձից:

• Կազմակերպումէծառայողականգործընթացները։

Իրականացնելով այս գործառույթները՝ արտոնյալ կար
գավիճակով շարքային զինծառայողները թեթևացնում են
սպաների աշխատանքը։ Սպաները հնարավորություն են
ունենում անցկացնելու առավել հանգիստ և ազատ ժա
մանակովհագեցածծառայություն,իսկայսամենիդիմաց
տվյալզինծառայողինշնորհումենհավելյալլիազորություն
ներ։ Այս գործընթացն իրականացվում է երկու կողմիփո
խադարձհամաձայնությամբ։

Արտոնյալ կարգավիճակի հասնելու երկրորդ մեխանիզ
մըտարածված էեղելավելիվաղժամանակներում:Մաս
նակիցների խոսքերով՝ մինչ 2010ականները բանակային
կյանքումքրեականբարքերնավելիարմատացածենեղել:
Առաջինմեխանիզմովկարգավիճակստանալումեթոդները
շարքային զինծառայողների կողմից կտրուկ քննադատվել
ենևքննադատվումեն։
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Երկրորդ մեխանիզմը նույնպես դրսևորվում է նաև այժմ,
թեև ավելի քիչ: Երկրորդ մեխանիզմով արտոնյալ կար
գավիճակ են ձեռք բերումամուր բնավորությամբև լիդե
րի հատկանիշներով օժտված զինծառայողները։ Իրենց
կարգավիճակին հասնելու ճանապարհին նրանք բազմա
թիվ խնդիրներ են ունենում, հիմնականում սպայակազմի
հետ,իսկշարքայիններիշրջանումհարգանքենվայելում։
Ծառայության նման մեթոդն ընտրածներինանվանում են
«չոր»կամ«չորովծառայողներ»,այսինքն՝«հաջողության»
հասնելուև«լավծառայելու»համարնրանքհրաժարվում
են սպաների հետ համագործակցելուց կամ ընկերական
հարաբերություններունենալուց։

«	Չոր	ծա	ռա	յող	տենց	հա	մար	յա	չկա,	սաղն	էլ	ա	ֆի-
ցեռ	նե	րի	հետ	ըն	կե	րութ	յուն	են	ա	նում	ու	լավ	հա	րա-
բե	րութ	յուն	նե	րի	մեջ	են»175։

«Էտ	վախ	տին	էր	թե	մա,	որ	ա	ֆի	ցե	ռի	ա	սա	ծով	ա	նես	
կամ	 ա	ֆի	ցե	ռի	 հա	մար	 վիզ	 դնես,	 հի	մա	 տենց	 մո-
մենտ	չկա։	Իմ	պա	հով	կա	րամ	ա	սեմ,	որ	ես	վաշ	տում	
թա	մամց	նում176	 էի,	 էտ	 սա	ղիս	 էր	 ձեռ	տա	լիս,	 համ	
սաղ	նոր	մալ	էր	ըլ	նում,	խո	սակ	ցութ	յուն	չկար,	համ	էլ	
մենք	էինք	մեզ	լավ	զգում»177։

«Ախ	պեր,	 մեր	 զո	րա	մա	սում	 տենց	 բան	 չկար։	 Ես	
չգի	տեմ	դրան	«չոր»	են	ա	սում,	ինչ	են	ա	սում,	բայց	
ա	ֆի	ցե	ռի	հա	մար	վիզ	դնե	լը	թե	մա	էր,	ես	կյան	քում	
ծա	ռա	յո	ղա	կան	հար	ցով	ոչ	մե	կին	բան	ա	սած	չկամ,	

175. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

176. Հարցեր լուծել, «քյաստըմ» տալ՝ ի բավարարում բոլոր կարևոր գործող
անձանց,թուրքերեն«թամամ»՝«ամբողջ»,«վերջ»բառից:

177. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։
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դա	ժը	էն	ա	մե	նաչ	մո	յին178,	179»։

Հարկէանդրադառնալնաև«պիսռ»հասկացությանը։Սա
նույնպեսռուսերենբառէ(писарь).ուշադրությունդարձնենք
նրանմանությանը(հատկապեսհայերենարտասանության
ժամանակ)մեկայլ՝ շատավելիկոպիտ,հայհոյականնշա
նակություն ունեցող ժարգոնային բառի, ինչը, սակայն, չի
խանգարում«պիսռ»բառիլայնտարածմաննուօգտագործ
մանը,թեևանհնարինէկարծել,թենրաասոցացումըհայ
հոյականբառիհետչիզգացվումօգտագործողներիկողմից:

Այսպես անվանում են սպաների փոխարեն գրագրություն
իրականացնողներին։Սպաներըամենշաբաթպետքէկազ
մենպլանկոնսպեկտներ(ուսումնականպլանիհամառոտա
գիր),որոնքմինչևայժմգրվումենձեռքով։Այսաշխատանքը
հաճախտրվումէ շարքայիններին,ևվերջիններսայնկա
տարելու դիմաց ստանում են որոշակի արտոնություններ
(շարքից բացակայելու հնարավորություն, վերակարգում
չներառվելուհնարավորությունևայլն)։Սակայնայսարտո
նություններըվայելողզինծառայողներըզինվորներիկողմից
հարգանքիչենարժանանում,ևսույնմեթոդովարտոնութ
յուններստանալըհարգանքչիվայելում:

«	Պիսռ	սաղ	տե	ղերն	էլ	կա,	բայց	դե	դրանք	կա	բի	նետ-
նե	րից	աշ	խա	տում	էին	չհել	նեին»180:

Կանոնադրային հարաբերությունները տուժում են նաև
պատժիևխրախուսանքներիկիրարկմանժամանակ։Սույն
հետազոտության՝ բռնության դրսևորումներին նվիրված
հատվածում նկարագրված են պատժի այն մեխանիզմնե
րը, որոնք կրում են բռնությանտարրեր, հետևաբարնաև

178. Տհաճ, «ոչ պիտանի», սակայն ոչ հալածվող անձ: Բառը վերցված է
ռուսերենից: Տե՛ս մեկնաբանված այստեղ. https://russian7.ru/post/chmochto
oznachaetyetoslovonasamomd/[դիտվելէ16.07.2020]։

179. Դավիթ Պետրոսյան և Յուրի Ավագյան, ԴԱՆ, Երևան, 2019, անանուն,
զինծառայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

180. ԴավիթՊետրոսյանևՅուրիԱվագյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,անանուն,զինծա
ռայությունանցած2025տարեկաներիտասարդ։

https://russian7.ru/post/chmo-chto-oznachaet-yeto-slovo-na-samom-d/
https://russian7.ru/post/chmo-chto-oznachaet-yeto-slovo-na-samom-d/
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խախտվում են կանոնադրային փոխհարաբերություննե
րը։ Իսկ կանոնադրայինփոխհարաբերություններից դուրս
խրախուսանքներըդրսևորվումենտարբերկերպ,օրինակ՝
թույլատրել զինծառայողներին բջջային հեռախոս օգտա
գործելևայլն։

«Պալկավիկ»

Հարցազրույցներիևքննարկմանմասնակիցներիպնդմամբ՝
«պալկավիկ181» հասկացությունը գրեթե վերացել է, և ներ
կայիս բանակային կյանքում «պալկավիկներ» չկան։
«Պալկավիկ»ասելով՝նկատիէինունենումայնզինծառայող
ներին,որոնցհեղինակությունըտարածվումէողջզինվորա
կանգնդիտարածքում,ևնրանցխոսքըտարածվումէգնդի
բոլորզինծառայողներիվրա։Բոլորըճանաչումևընդունում
եննրանցհեղինակություննուխոսքը։«Վաշտավիկ»ասելով
նկատիունեննույներևույթըվաշտիմակարդակումևտա
րածքում,«բատալիոնշիկ»՝գումարտակիտարածքում։Պարզ
է,որայսարտահայտություններըխորհրդայինժառանգութ
յուն են՝ հաշվիառնելովբառարմատները.պալկավիկполк,
«ռոտավիկ»ротаևայլն։Սակայնայսևնմանդերերըկա
մացկամացդուրս են մղվում բանակային կյանքիառօրյա
յից,հասկացություններնէլ՝խոսակցականբառապաշարից:
Վերջիններիս փոխարինելու են գալիս «լռվող», «դզված»,
«յախշի»182 և նման այլ հասկացությունները։ «Պալկավիկ»
եզրույթիգործածմանդուրսմղումըվկայումէայնմասին,որ
զորամասերում վերացել են խիստ բարձր հեղինակություն
ունեցող,սովորաբարքրեականվարքդրսևորողանհատնե
րը,ևներկայիսզորամասերումարտոնյալկարգավիճակով

181. Առաջացելէռուսերեն«полк»բառից,հայերենհամարժեքը՝«զորամաս»:

182. Տե՛սայդ կատեգորիայի զինծառայողի մասին Կարեն Անտաշյանի «Փիղը»
պատմվածքը (Հասանելի է՝ https://granish.org/elephant/ [դիտվել է 16.07.2020])
ևնրավերլուծություննայստեղ՝Անտաշյան,Կ. (2011),Բանակայինթեմանիբրև
խոսքի ազատության ակտ հայ նորագույն շրջանի արձակում: Երևան, ԵՀՀ։
Հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/document/AntashyanArmyThemeAct
FreedomofExpression[դիտվելէ10.08.2020]։

https://granish.org/elephant/
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զինծառայողների հեղինակությունը դուրս չի գալիս սեփա
կանստորաբաժանմանսահմաններից։Հարաբերություննե
րինմանփոփոխությունըցույցէտալիսարտոնյալկարգա
վիճակումգտնվողներիդերինվազմանփաստըբանակային
համակեցության կազմակերպման մեջ, ինչը, անկասկած,
դրականերևույթ է:Մյուսկողմից,հասկացությանիմաստի
առումով «պալկավիկը» հավաքական իմաստի կրող է՝ կո
լեկտիվի մասշտաբով իր դերն ընդգծող, իսկ «լռվողը» կամ
«դզվածը»՝«եսասիրական»:

Շարունակելով լեզվականդիտարկումները՝նշենքնաև,որ
խորհրդայինռուսական բանակային հասկացությունները
(որոնք նաևպահպանվում ենպաշտոնականբանակային
հարաբերություններումայսկամայնչափով)միախառնվում
ենժարգոնայինայլբառերի,որոնքհաճախնույնպեսունեն
օտարծագում,ավելին՝արևելյանծագում՝հաճախգալիսեն
թուրքերենիցկամթուրքերենբարբառներից,նույնիսկեթե
հիմքումարաբականկամպարսկականծագումունեն:Սա
հատուկ է նաև «քաղաքացիական գողական ժարգոնին»:
Սակայնկարևորէնշել,որբռնությունըևքրեականենթամ
շակույթը բանակումև հասարակության մեջարտահայտ
վումենօտարածինևմերմշակույթինխորթհասկացութ
յուններով,որոնք,սակայն,խորենմտածհասարակության
լեզվամտածողությանևհոգեբանությանմեջ:Պետքէհաս
կանալ,որսանույնպեսարտահայտումէբռնությանմշա
կույթի՝ «հակամշակույթ» լինելու փաստը, այսինքն՝ պաշ
տոնականևհրապարակայինմշակույթինհակադիրլինելը,
կոպիտասած՝այդ մշակույթի հակապետական էությունը:
Սացույցէտալիս,որցանկացածռեֆորմ՝ուղղվածբռնութ
յանմշակույթիվերացմանը,պիտիունենանաևլեզվիևհա
ղորդակցությանբարեփոխմանմաս:Հայտնիերևույթէ,երբ
լեզվի«ռեգիստրը»փոխելիսփոխվումէնաևհարաբերութ
յունների գռեհկության աստիճանը: Եթե հասարակության
անդամները՝երիտասարդևհասուն,զինվորները,սպաները
բանակումխոսենգրականլեզվովևբոլորհասկացություն
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ներիհամարունենանբարեհունչևարտահայտիչհայալե
զու արտահայտչամիջոցներ, նրանց հարաբերությունների
որակընույնպեսորոշակիորենկփոխվի:

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Այսպիսով՝բանակայինկյանքումառկաբռնությանևքրեա
կան ենթամշակույթից բխող դրսևորումները որոշ մասով
հասարակությունից են տեղափոխվում բանակ՝ ստանա
լովտեղականմիջավայրինհատուկձև:Հասկանալի է, որ
բանակայինկյանքքրեականմշակույթըներթափանցումէ
ոչթեբանտից,այլհասարակությունից,որտեղքրեականը
ռոմանտիզացվածէ,բայցպարզէնաև,որմիշարքպատ
ճառներով բանակում այդ մշակույթն արմատավորվելու
հարմարնախադրյալներէունեցելևշարունակումէունե
նալֆորմալևոչֆորմալհիերարխիաները,փակհամակար
գըևայլն։Որոշդեպքերումզուգահեռներկարողենտարվել
սպազինվոր և բանտարկյալբանտապան, ծառայության
ժամկետ«սռոկ» հասկացությունների միջև։ Այս ամենին
պետք է հավելել մինչ բանակ զորակոչվելըպատանիների
ևնախազորակոչայինտարիքիքաղաքացիների շրջանում
նախապեսձևավորվածևմինչբանակգնալնարդենառկա
որոշակի կարծրատիպեր,տաբուներ, թյուրըմբռնումներև
բացասականարժեքներ:

Սպաները, իրենց հերթին, որոշ դեպքերում նույնպես այդ
մշակույթի կրողներն են, հետևաբար նման բարքերի և
կարծրատիպերիառկայությունըհամարումենսովորական
երևույթ, չեն նկատումև/կամ չենպայքարումդրանցդեմ,
երբեմն էլ քաջալերում են և դառնումայդ դրսևորումների
մշակույթնամրապնդողհերթականօղակ։

Միևնույն ժամանակ ՊՆ կողմից իրականացվող քաղաքա
կանությունների պաշտոնական և հրապարակայնորեն
հայտնիմասերումառաջնայինտեղչենգրավումսույնհե
տազոտության մեջ քննարկվողարատավոր բարքերի դեմ
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պայքարիորոշակիմեխանիզմները,թեևկառավարության
ղեկավարության մակարդակով հայտարարվել է պայքար
դրանցդեմ:

Հնարավորէ,որնմանռազմավարություններառկաենփակ
փաստաթղթայինձևով,բայցփաստացիիրավիճակիերևա
ցողմասիցկարելի էեզրակացնել,որխնդիրներնառայժմ
մնումենչհասցեագրված։Այսառումովանհապաղանհրա
ժեշտենհամալիրմիջոցառումներթե՛ սպայականկազմի,
թե՛ժամկետայինզինծառայողների,թե՛նախազորակոչային
տարիքայինխմբիհամար։

Հանրակրթության ոլորտում նույնպես բավարար չափով
պայքար չի իրականացվում քրեական ենթամշակույթից
բխող և բռնության մշակույթ սերմանող դրսևորումների
դեմ։Այստեղառաջնայինպլանումենկիրառականհմտութ
յունների տրամադրումը և օրենսդրական ակտերին աշա
կերտներիծանոթացումը։

Բանակային կյանքում բռնության հիմնական դրսևորում
ներն են վերբալ բռնությունը, ֆիզիկական բռնությունը և
հալածանքը։Սպաներիկողմիցիրականացվողբռնություն
ներըթե՛շարքայիններիևթե՛հենցսպաներիկողմիցերբեմն
ընկալվումենորպեսլեգիտիմ՝իհակադրություննորմատիվ
պատժամիջոցների։Սպաներըորոշդեպքերումբռնությունը
մեկնաբանումենորպեստարատեսակհարցերկարգավո
րելուարագևարդյունավետեղանակ։

Զինվորականգնդերումիրավախախտվարքիդեմպայքա
րիհիմնականդերակատարներիաշխատանքիմեթոդաբա
նականհիմքերըբավականինաղքատեն:Զինծառայողների
հետխորքայինաշխատանքներչենիրականացվումարա
տավորբարքերիչեզոքացմանհամար։

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ բանակային կյանքում առկա
հարաբերություններիառողջացման,կանոնադրայինփոխ
հարաբերությունների ամրապնդման և արատավոր բար
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քերի չեզոքացմանհամարանհրաժեշտենհամալիրմիջո
ցառումներ:Սույնխնդիրներինվերաբերողհետազոտական
աշխատանքների խթանման համար անհրաժեշտ է պե
տական մակարդակով աջակցություն։ Պաշտպանության
քաղաքականություն իրականացնողներն ու մշակողները
օրակարգայինխնդիրպիտիհռչակենբանակայինկյանքին
վերաբերողայնխնդիրները,որոնքշոշափվածենսույնաշ
խատությունում։Այստեղշոշափվածխնդիրներինառնչվում
ենգրեթեբոլորզինծառայողները:Ոչհրադադարիխախտ
մանդեպքերովգրանցվածմահացությանևայլպատահար
ների վիճակագրությունը փաստում է, որ կանոնադրային
փոխհարաբերություններին, բանակային կյանքում առկա
բարքերին վերաբերողխնդիրները հրատապ լուծման կա
րիքունեն։
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ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆԵՎ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆԲՌՆՈՒԹՅԱՆԿԱՊԸ.
ԻՆՉՊԵՍԷԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԱԶԴՈՒՄԸՆՏԱՆԵԿԱՆԲՌՆՈՒԹՅԱՆ
ԱՌԱՋԱՑՄԱՆԵՎԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆՎՐԱ
Շու	շա	նիկ	Խուր	շուդ	յան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ընտանեկանբռնությաներևույթըմարդուհիմնականիրա
վունքներիևազատություններիխախտմանուսահմանա
փակմանդրսևորումէ:Այսերևույթըտարածվածէամբողջ
աշխարհում, ունի տարբեր դրսևորումներ և տարածվա
ծության մակարդակ:Այն նաևՀայաստանումտարածում
ունեցող երևույթ է: Սրա մասին բարձրաձայնում են թե՛
հասարակական կազմակերպությունները, թե՛ պետական
մարմիններիվիճակագրականտվյալները:

Ընտանիքըհասարակության լիարժեքանդամներիմիութ
յունէ։

Պետությանառանձնահատուկուշադրությանկենտրոնում
եղելևպետք է մնանընտանիքի բոլորանդամների իրա
վունքներիևազատություններիիրականացումըևդրանց
պաշտպանությունը: Սակայն ոչ միշտ և ոչ բոլոր դեպքե
րումէապահովվումբոլորի`բռնությունիցզերծընտանե
կանմիջավայրումապրելուիրավունքը։
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Ընտանեկան բռնության երևույթը բացասաբար է ազդում
բռնությանենթարկվածանձիֆիզիկականևհոգեկանառող
ջությանվրա,այնոչմիայնանձիհիմնականիրավունքնե
րիխախտումէ,այլևխոչընդոտէանձիայլիրավունքների
ևազատություններիիրականացմանհամար:Բռնությունը
շղթայական ռեակցիայի ձևով բացասական հետևանքներ
էառաջացնումբռնությանենթարկվողի,բռնությանմիջա
վայրումապրողիև,ընդհանուրառմամբ,հասարակության
խաղաղզարգացմանվրա:Բռնությունըմիայնֆիզիկական
դրսևորումչիունենում,այնտարբերհետևանքներէունե
նումանձի ձևավորման, հասարակությունում ինտեգրման
ևգործելուուազատինքնադրսևորվելուվրա:Ընտանեկան
բռնություննունիինչպեսուղղակի,այնպես էլանուղղակի
ազդեցություն:Բռնությանայստեսակնանուղղակիկերպով
բացասականազդեցություն է ունենում բռնությանն ակա
նատեսեղածերեխաների,ընտանիքիայլանդամներիվրա:
Այսերևույթը,ունենալովամենատարբերդրսևորումներ,իր
հետևանքնէունենումանձիկյանքիբոլորփուլերում:Դրս
ևորումների տարաբնույթ լինելու, ինչպես նաև տարած
վածության հետևանքովայնազդեցություն է ունենումթե՛
բռնությունգործադրողիևբռնությանենթարկվողի,թե՛ըն
տանիքիանդամների,տվյալհամայնքիևթե՛հասարակութ
յանվրաընդհանրապես:

Այսերևույթըտարբերդրսևորումներևտարածվածության
մակարդակ ունի Հայաստանում, ինչի մասին են վկայում
իրավասու մարմինների տվյալները։ Ընտանեկան բռնութ
յունը հայտնի է որպես լատենտային (գաղտնի, թաքուն)
բնույթ ունեցող բռնությանտեսակ, ինչը նշանակում է, որ
բռնությանայստեսակի վերաբերյալտեղեկությունները և
վիճակագրական ցուցանիշներն ամբողջությամբ չեն ար
տացոլումբռնությանիրավիճակիիրականպատկերը:Վի
ճակագրականճշգրտությանվրաազդումեննաևայլգոր
ծոններ,որոնցիցեն,օրինակ,հասարակությանկողմիցայս
երևույթիսխալընկալումը,այնմասնավորդեպքհամարելը,
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դրամասինբարձրաձայնելնամոթալիկամբռնությանգոր
ծադրումընորմալերևույթհամարելը։Շատհաճախբռնութ
յանենթարկվածըինքնանձամբչիկարծում,որբռնության
է ենթարկվել, կամ հաճախ որպես բռնության դրսևորում
դիտարկվումէմիայնֆիզիկականբռնությունը,բռնության
այլ տեսակները բռնություն չեն համարվում, և բռնության
գործադրմանխնդրիմասինբարձրաձայնվումէմիայնֆի
զիկական,այնէլ՝ծանրվնասվածքներստանալուդեպքում։
Ուստի հասարակության շատ անդամներ խուսափում են
բռնությանվերաբերյալհաղորդումներկայացնելուց:

Խնդրիմասինենբարձրաձայնումնաևտեղիհասարակա
կանևմիջազգայինկազմակերպություններըևայլկառույց
ներ: Ավելին՝ 2020 թվականի ՄԱԿի Համընդհանուր պար
բերական դիտարկման 3րդ շրջանի ժամանակ մի շարք
երկրներ(Իտալիա,Դանիա,Բելգիա,Կանադա,Նորվեգիա,
Իսպանիա,Շվեդիաևայլերկրներ)Հայաստանինառաջար
կելենքայլերձեռնարկելայսոլորտումխնդիրներիլուծման
ուղղությամբ`վավերացնելով«Կանանցնկատմամբբռնութ
յանևընտանեկանբռնությանկանխարգելմանևդրադեմ
պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան183, 184:
ԸնտանեկանբռնությանխնդրիմասինէվկայելնաևԵվրո
պայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը
2018թվականինՀայաստանկատարածայցիհիմանվրա
կազմվածզեկույցում185:

Առհասարակբռնությանկանխարգելումըհասարակության
համերաշխության, անվտանգության ապահովման միջոց
է: Բռնության բացառումնապահովում է հասարակության

183. Տե՛սHumanRightsCouncil(2020).ReportoftheWorkingGroupontheUniver
salPeriodicReview:Armenia.Availableat:https://undocs.org/A/HRC/44/10[Accessed
22.07.2020].

184. Սույնհոդվածումայսուհետ`Կոնվենցիա։

185. Տե՛սMijatović,D.(2019).ReportoftheCommissionerforHumanRightsofthe
CouncilofEurope,pp.313.Availableat:https://rm.coe.int/reportonthevisittoarme
niafrom16to20september2018bydunjam/168091f9d5[Accessed22.07.2020].
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բնականոն զարգացումը և ընտանիքի անդամների իրա
վունքների լիարժեք իրացման հիմնաքարերից է, ուստի
դրադեմպայքարըևհնարավորդեպքերիկանխարգելումը
առաջնայինխնդիրենպետությանհամար:

Ընտանեկան բռնության երևույթի դրսևորման բազմազա
նության վրա ազդեցություն կարող են ունենալ տարբեր
գործոններ:Ֆինանսական,սոցիալական,առողջականկամ
այլպատճառներկարողենկատալիզատորիդերունենալ,
նպաստողգործոնլինել,այսինքն՝կարողենազդելբռնութ
յան դրսևորման ձևերի վրա: Սակայն նման գործոնները
չենկարողհամարվելբռնությունարդարացնողառիթկամ
պատճառ։Ցանկացածգործոնիառկայությունը (սոցիալա
կան խնդիրներ, տարբեր երևույթներից կախվածություն,
բռնությանենթարկվողիվարքագծիտարբերդրսևորումներ
ևայլն)բռնությանգործադրմանմեղմացուցիչհանգամանք
կամարդարացումչէ։

Այս հետազոտության նպատակն է պարզել ընտանեկան
բռնությանևաղքատությանկապը,այդերկուխնդիրների
փոխկապակցված լինելուհարցը,ինչպեսէփոխկապակց
ման շղթան գործում, այսինքն՝ ինչպես է աղքատությունն
ազդում ընտանեկան բռնության առաջացման և դրսևոր
մանվրա:

ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հետազոտությունն իրականացվել է ընտանեկան
բռնության և աղքատության խնդիրների շղթայական ազ
դեցության, խնդիրներիփոխադարձառաջացման հարցե
րիբացահայտման,ընտանեկանբռնությանդեմպայքարի
ևայնկանխելուներկաևհետագանախաձեռնությունների
արդյունավետությունըբարձրացնելունպատակով:Ինչպես
նաև նպատակ է եղել ներկայացնելու համապատասխան
առաջարկներ:
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Նշված նպատակի իրագործման համար հետազոտության
շրջանակումսահմանվելենհետևյալխնդիրները՝

 վերհանելընտանեկանբռնությանդրսևորմանվրաազ
դող գործոններից աղքատության գործոնի առկայությունը
կամդրաբացակայությունըփաստողդեպքերը.

 վերհանելընտանեկանբռնությանևաղքատությաներ
ևույթներիշուրջհասարակությանանդամներիընկալումնե
րը,այսերկուերևույթներիևդրանցփոխազդեցությանվե
րաբերյալպատկերացումները.

 պարզելբռնությանևսոցիալտնտեսականխնդիրների
միջևշղթայականկապիհնարավորառկայությունը,խնդիր
ների առաջացման ելակետը և դրա հավանական հետ
ևանքները,որոնցայսերևույթներիցյուրաքանչյուրըկարող
էհանգեցնել։

Հետազոտության խնդիրների ուսումնասիրության և բա
ցահայտման նպատակով աղքատության և ընտանեկան
բռնությաներևույթիկապըդիտարկվելէտարբերմակար
դակներում՝

• աղքատություննազդումէբռնությանգործադրմանվրա,
թեոչ.

• եթե ուղղակի կապ չկա այս երկու երևույթների միջև,
արդյոք աղքատությունն ազդու՞մ է ընտանիքի անդա
մինկատմամբբռնությանցիկլի(տե՛սստորև)տարբեր
փուլերիվրակամարդյոքմեկփուլիցմյուսինանցմանը
նպաստողգործո՞նէ.

• եթեուղղակիկապ չկաայսերկու երևույթներիմիջև,
արդյոքաղքատություննազդու՞մ էընտանիքիանդա
մի նկատմամբ բռնության գործադրման էսկալացման
վրա,այսինքն՝խթանողգործո՞նէբռնությանդրսևոր
ման համար, ինչը կարելի է հասկանալ, որ եթե աղ
քատությունն ուղղակիորեն չի նպաստում բռնության
գործադրմանը, ապա այլ գործոնների, միջավայրի և
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երևույթներիհամադրմամբհանգեցնումէկամնպաս
տումէբռնությանգործադրմանը:

Բռնությանցիկլը186սոցիալականտեսությունէ,որըմշակվել
է 1979թվականին ԼենորՈւոլքերի կողմից բռնության հա
մարտեղունեցողհարաբերություններումվարքագծիօրի
նաչափություններըբացատրելուհամար:Այնմիջոցէ,որն
օգնում է հասկանալ բռնության դինամիկան ընտանեկան
բռնությանդեպքերիուսումնասիրությանհամար:Այսցիկլը
ներառումէ3փուլ՝

1. լարվածությանկառուցմանկամառաջացմանփուլ.

2. այսպես կոչված՝ պայթյունի, այսինքն՝ բռնության գոր
ծադրմանփուլ.

3. զղջմանկամ«մեղրամիսի»փուլ:

Բռնությանցիկլիյուրաքանչյուրփուլիտևողությունըևզար
գացումըտարբերէբռնությանենթարկվողտարբերանձերի
դեպքում՝կախված,օրինակ,հարաբերություններիբնույթից
ևտևականությունից,բռնությունգործադրողիևբռնության
ենթարկվողիսոցիալտնտեսականնախադրյալներից,երե
խաների կամ այլ անձանց ներգրավումից կամ բացակա
յությունից,բռնությանգործադրմանտեսակիցուքանակից,
բռնության ենթարկվածին ցուցաբերվող օգնությունից ու
աջակցությունիցևնրանից,թեբռնությանենթարկվողան
ձըորքանմեկուսացվածէ:

Որակականհետազոտություններիմեթոդաբանությանգոր
ծիքակազմիցհետազոտությանմեթոդաբանականգործիք
ներենընտրվել՝

• ֆոկուսխմբային քննարկումների և փորձագիտական
հարցազրույցներիիրականացումը.

• հետազոտությունների, մասնագիտական գրականութ

186. Fisher,B.,&Lab,S.(2010).Encyclopediaofvictimologyandcrimeprevention.
ThousandOaks,Calif.:SAGEPublications,pp.256257.
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յանվերլուծությունը.

• օրենսդրականկարգավորումներիևփաստաթղթերիու
սումնասիրությունը.

• խնդրոառարկամիջազգայինսկզբունքների,չափանիշ
ներիևկարգավորումներիուսումնասիրությունը.

• միջազգային և Հայաստանի փորձի և ընտանեկան
բռնությանուաղքատությանփոխազդեցությանհնարա
վորփոխկապակցությանտեղեկությունների,այսերկու
երևույթների վիճակագրական տվյալների վերաբերյալ
համեմատականուսումնասիրությունը:

Հաշվի առնելով, որ ֆոկուսխմբային քննարկումները հա
մարվումենառավելարդյունավետմիջոցտարբերերևույթ
ների,տվյալպարագայում՝ընտանեկանբռնությաներևույ
թիվերաբերյալընդհանուրհամոզմունքների,ընկալումների,
սովորույթներիևընդունվածնորմերիուսումնասիրության,
բացահայտման և ընդհանուր պատկերի վերհանման187
համար, հետազոտության շրջանակներում կազմակերպվել
են ֆոկուսխմբային քննարկումներ: Քննարկումներին ներ
գրավվելեն2357տարիքայինխմբերի՝միջնակարգևբարձ
րագույնկրթությամբմասնակիցներ:Քննարկումներիմաս
նակիցներիշրջանումեղելեննաևընտանեկանբռնության
ենթարկվածկանայք:Ֆուկուսխմբայինքննարկումներկազ
մակերպվել են Երևանում, Գեղարքունիքի, Սյունիքիև Կո
տայքիմարզերում:

Հետազոտության ընթացքում փորձագիտական հարցա
զրույցէիրականացվելընտանեկանբռնությանդեմպայքա
րիոլորտումլիազորություններունեցողևծառայություններ
մատուցողկառույցներիներկայացուցիչներիհետ:Խորմաս
նագիտական հարցազրույցների նպատակն էր վեր հանել

187. Ellsberg,M.,&Heise, L. (2005). Researching violence againstwomen.Gene
va, Switzerland: World Health Organization. Available at: https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/42966/9241546476_eng.pdf;jsessionid=95D1695920941C
C29F4D94780DD3865E?sequence=1[Accessed22.07.2020].
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փորձագիտական մոտեցումը, մասնագիտական կարծիքը
ընտանեկանբռնությանևաղքատությանկապիառկայութ
յանկամբացակայության,դրանցփոխազդեցությանհնա
րավորչափերիվերաբերյալ,մասնագիտականքննարկման
ծավալմանևդրանցվերլուծությանարդյունքումբացահայ
տել,թեարդյոքաղքատությունըկապվա՞ծէբռնությաներ
ևույթիհետ,կամհակառակը,ևեթեկանմանկապ,ապա
ի՛նչչափովևո՛րփուլերումէկապըգործում:

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆԲՌՆՈՒԹՅԱՆՍԱՀՄԱՆՄԱՆԵՎՍՈՒՅՆ
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
ԽՆԴԻՐԸ

Ընտանեկան բռնության հիմնախնդրի շուրջ իրականաց
վածհետազոտականևգործնականտարբերաշխատանք
ներում,ինչպեսնաևիրավականակտերումնույներևույթի
նկարագրությանհամարտարբերեզրույթներենկիրառում
ևշրջանառում։Մինչև«Ընտանիքումբռնությանկանխար
գելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց
պաշտպանությանևընտանիքումհամերաշխությանվերա
կանգնմանմասին»ՀՀօրենքիընդունումը՝2017թվականի
դեկտեմբերը,կիրառվումէր«ընտանեկանբռնություն»եզրը,
իսկդրաընդունումիցհետոներդրվեց«ընտանիքումբռնութ
յուն»եզրը:Դրապատճառը,իբր,մեղմելնէրհասարակութ
յան «ավանդապաշտ» խմբերի հակադրությունն օրենքի
ընդունմանը188: Հասարակական կազմակերպությունները
շարունակումենկիրառել«ընտանեկանբռնություն»եզրույ
թը,իսկպետականմարմիններիներկայացուցիչները2017
թվականիցկիրառումեն«ընտանիքումբռնություն»եզրույ
թը: «Ընտանեկան բռնություն» եզրը նշանակում է, որ դա

188. Լազարյան, Տ. (2017). Ընտանեկան բռնությանը վերաբերող օրինագծի
հանրային քննարկումն անցավ թեժ մթնոլորտում: Ազատություն ռադիոկայան,
հոկտեմբերի 9: Հասանելի է՝ https://www.azatutyun.am/a/28782881.html [դիտվել
է 22.07.2020] կամMatosian, M. (2017), Russia’s Dirty Play. Asbarez, February 24.
Availableathttps://anca.org/russiasdirtyplay/[Accessed22.07.2020]։
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բռնության հատուկտեսակ է. այդ իմաստն «ընտանիքում
բռնություն»ձևակերպմանդեպքում«սվաղվումէ»:

Օրենքի նախագծի քննարկումներն ուղեկցվել են նախագ
ծինդեմևկողմխմբերիբաժանմամբ,ևքննադատության
ենթարկվեցնաև«ընտանեկանբռնություն»եզրույթը:Օրեն
քինախագծիքննարկումներիընթացքումայլքննադատութ
յուններիևառարկություններիշարքումբարձրացվելէրնաև
տերմիններիօգտագործմանհարցը,ևվերջիվերջոնախա
պատվությունտրվեց«ընտանիքումբռնություն»եզրույթին՝
ընդառաջելով նախագծին, այսպես կոչված, դեմ արտա
հայտվողհասարակությանմիհատվածիպահանջներին:

«Ընտանիքումբռնություն»եզրույթնինքնինխնդրահարույց
է նաևայնտեսակետից, որ շփոթեցնող է. «ընտանիքում»
բառը ենթադրում է, որ բռնությունը դրսևորվում է ընտա
նիքում,այնինչայսերևույթըդիտարկումէթե՛ներկա,թե՛
նախկինամուսինների,թե՛ընտանիքիայլանդամներիմիջև
խնդիրները189։

Սույնհետազոտությանշրջանակներումկիրառվելէ«ընտա
նեկանբռնություն»եզրույթը՝իտարբերությունգործողիրա
վականակտերովամրագրվածեզրույթի՝այնդիտարկմամբ,
որ«ընտանեկանբռնություն»եզրույթըառավելընդունելիև
տարածվածէ,ևտեղինէօգտագործելխնդրինանդրադառ
նալիս:«Ընտանիքումբռնություն»եզրույթնօգտագործվում
էմիայնգործողիրավականակտերովամրագրվածկարգա
վորումներըվկայակոչելիս։

Միևնույնժամանակհարկկանշելու,որմիջազգայինանգ
լերեն domestic violence եզրը (հմմտ.՝ ռուսերեն домашнее
насилие)նույնիսկ«ընտանեկանբռնություն»թարգմանելու
դեպքումամբողջությամբչիարտահայտումիմաստիևհնա
րավոր երևույթների նույն երանգները: Հայերենում ամեն
դեպքումխոսքը«ընտանիքի»մասինէ,անգլերենում(նաև

189. Մանրամասնտե՛ս«Ընտանեկանբռնությանսուբյեկտները»բաժնում,էջեր89։
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միջազգային տերմինաբանության մեջ)՝ «տան»: Իհարկե,
«ընտանիք»բառիարմատը«տունն»է:Սակայնկաորոշա
կիտարբերություն«ընտանիք»և«տուն»հասկացություն
ների միջև: Ավելին՝ «ընտանիք» հասկացությունը՝ որպես
սոցիալականգործընթացներըևմարդկությանճանապար
հըբնութագրողեզր,պատմությանընթացքումփոփոխութ
յունների է ենթարկվել, մինչդեռ «տուն» հասկացությունն
ինքնըստինքյանավելիհեշտըմբռնելի է: «Ընտանիք»հաս
կացությանևերևույթի՝ժամանակիընթացքումփոփոխութ
յուններիվերաբերյալնույնպեսկանտարաձայնություններ:
Ռետրոգրադդիսկուրսը(«ռետրոգրադ»այստեղնշանակում
էհետահայացպահպանողական,հետամնացությանըհակ
վածևանցյալըմիֆականացնող,ևդրատարբերակներիցէ
նաևազգայնականությունը)հաշվիչիառնում«ընտանիք»
երևույթի՝ պատմության ընթացքում փոփոխությունները
ողջ մարդկության, ինչպես նաև առանձին մշակույթների
մասշտաբով:

Ինչպեսէլլինի,սույնհետազոտությանմեջմենքընդունում
ենք «ընտանեկան բռնություն», «ընտանիքի մեջ բռնութ
յուն» և domestic violence հասկացությունների մոտավոր
նույնությունը:

Հետազոտության շրջանակներում ընտանեկան բռնության
ձևերինանդրադառնալիսմեջբերվածտեսակներըսահմա
նափակվել են օրենսդրական գործող կարգավորումների
շրջանակով: Միևնույն ժամանակ, միջազգային կարգավո
րումներին համապատասխան բռնություն որակվող տար
բեր արարքներ մատնանշվում են միջազգային լավագույն
փորձի վկայակոչման և դրանց բացակայության դեպքում
առաջացողխնդիրներիմասինխոսելիս:

Իրականացվել են թե՛ առանձին անհատական հարցազ
րույցներ, թե՛ խմբային քննարկումներ: Հետազոտության
խնդիրներիբացահայտմաննպատակովայսերկուսիիրա
կանացումըչափազանցկարևորէր,քանիորանհատական
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հարցաթերթիկների լրացումըևառանձինհարցազրույցնե
րի իրականացումն օգնում են բացահայտելուտվյալ կոնկ
րետդեպքըևդեպքինառնչվողմանրամասները,այսինքն՝
բռնության դրսևորման վրա ազդող գործոնները, գործոն
ների բացակայությունը և հնարավոր հետևանքները, որ
բռնությունըկամաղքատություննունենումէանձիվրա:Ի
տարբերություն անհատական հարցազրույցների՝ քննար
կումներնարդյունավետենայնտեսանկյունից,որհնարա
վորությունենընձեռումանմիջականորենդիտարկելուկար
ծիքներիտարբերությունները,մասնակիցներիարձագանքն
այդտարբերություններին,ևտարբերդեպքերիհամադրումն
օգնումէբացահայտելուընդհանուրավելիլայնպատկեր:

Փորձագիտականհարցազրույցներիրականացվելենհոգե
բանի,սոցիալականաշխատողիևոլորտիմասնագետների
հետ՝ առավել համակարգային հարցերի բացահայտման,
ռազմավարականքայլերիձեռնարկմանհամար՝նպաստե
լովհետազոտությանխնդիրներիառավելընդհանուրպատ
կերիձևավորմանը:

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐՆՈՒՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ

Բնակչության բարեկեցության, կենսամակարդակի գնա
հատման կարևոր քանակական ցուցանիշ է համարվում
տվյալ երկրում աղքատության մակարդակը: Աղքատութ
յուննարտահայտվումէտարբերձևերովևշոշափումկյան
քիտարբերկողմերը՝սպառում,առողջություն,կրթություն,
իրավունքներ,ներառյալանվտանգության,արժանապատ
վությանևարժանապատիվաշխատանքիիրավունքը,պա
րենայինանվտանգությունըևայլն:Աղքատությունըբացա
ռապեստնտեսականխնդիրչէ,այլբազմաչափերևույթ,որը
ենթադրումէեկամտիևարժանապատվորենապրելուհիմ
նական հնարավորությունների բացակայություն կամպա
կասություն։ Աղքատությունը մարդու իրավունքներիառջև
ծառացածխնդիրէ.այնմարդուիրավունքներիխախտման
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և՛ պատճառ է, և՛ այդ խախտումների հետևանք, ինչպես
նաևնպաստավորպայմանայլխախտումներիհամար190։

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմի
տեի՝ 2019 թվականին հրապարակած «Հայաստանի սո
ցիալականպատկերըևաղքատությունը»վիճակագրական
վերլուծականզեկույցիհամաձայն`2018թվականինՀայաս
տանումաղքատությանմակարդակըկազմելէ23.5տոկոս,
չափավորաղքատներիտեսակարարկշիռնամբողջբնակ
չությանմեջկազմելէ9.6տոկոս,ծայրահեղաղքատության
մակարդակըկազմելէ1.0տոկոս191:Ըստնույնզեկույցի`2018
թվականինաղքատներիընդհանուրթվաքանակըկազմելէ
մոտ700հազարմարդ(մշտականբնակչությանցուցանիշի
հաշվով),նրանցիցչափավորաղքատներիթվաքանակը(նե
րառյալծայրահեղաղքատները)`315հազար,իսկվերջիննե
րիցծայրահեղաղքատներիթվաքանակը՝30հազարմարդ:

2018թվականինաղքատությանմակարդակիտարբերութ
յուննըստքաղաքային(24.9տոկոս)ևգյուղականբնակա
վայրերի(21.3տոկոս)կազմելէ3.6տոկոսայինկետ:Սակայն
Երևանում (19.9տոկոս)ևՀայաստանիայլ քաղաքներում
(30.3տոկոս)աղքատությանմակարդակիտարբերությունը
մեծէևկազմելէ10.4տոկոսայինկետ:2018թվականինաղ
քատությանմակարդակներըտարբերվումենըստմարզերի
ևԵրևանի:ՄիջինհանրապետականիցբարձրենՇիրակի,
Լոռու,ՏավուշիևԱրմավիրիմարզերիցուցանիշները,ընդ
որում՝Շիրակիմարզումբնակչության42տոկոսնապրումէ
աղքատությանշեմիցցածր:2018թ.աղքատությանմակար
դակիցուցանիշներըգերազանցելեն2008թ.ցուցանիշները
ԱրմավիրիևՏավուշիմարզերում:Նույնժամանակաշրջա

190. Տե՛ս UN OHCHR (2012). Guiding Principles on Extreme Poverty and Human
Rights. Available at: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_Extreme
PovertyandHumanRights_EN.pdf[Accessed22.07.2020].

191. ՀՀվիճակագրականկոմիտե(2020),«Հայաստանիսոցիալականպատկերը
ևաղքատությունը»վիճակագրականվերլուծականզեկույց:Հասանելիէ՝https://
www.armstat.am/am/?nid=82&id=2217[դիտվելէ22.07.2020]:

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/OHCHR_ExtremePovertyandHumanRights_EN.pdf
https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2217
https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2217
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նումաղքատությանմակարդակիցուցանիշներընվազելեն
2008թ.ցուցանիշներիհամեմատինչպեսերկրիմակարդա
կով,այնպեսէլբոլորայլմարզերումևԵրևանում192:

Նույնզեկույցիհամաձայն`2018թվականինբազմաչափաղ
քատությանցուցանիշը193կազմելէ22.1տոկոս՝այլքաղա
քայինբնակավայրերում,18.4տոկոս՝Երևանում,և29.2տո
կոս՝գյուղականբնակավայրերում:

Հարկէընդգծել,որՀայաստանումյուրաքանչյուրչորսերե
խայիցմեկըևյուրաքանչյուրչորսկնոջիցմեկնապրումեն
բազմաչափաղքատությանմեջ:Հայաստանիբնակչության
55տոկոսը ներկայացնող կանայք բազմաչափաղքատնե
րիմեջգերակշիռ՝58.3տոկոսմասենկազմում:Ընդհանուր
առմամբ,բազմաչափաղքատությանմեջապրողկանայքև
աղջիկներըկազմումեներկրիբնակչության13.7տոկոսը:
Տղամարդկանց շրջանում աղքատության համեմատաբար
ցածրմակարդակը(21.9տոկոսը)վկայումէբազմաչափաղ
քատությանմեջըստսեռիանհամաչափություններիկայուն
բնույթի մասին194: Բազմաչափաղքատության մեջ ապրող
տղամարդիկկազմումենաղքատբնակչության41.7տոկո
սըկամընդհանուրբնակչության9.8տոկոսը:Բազմաչափ
աղքատների24.9տոկոսըերեխաներեն:

Չնայած ներպետական և միջազգային երաշխիքներին՝
Հայաստանումդեռևսկանբազմաթիվերեխաներ,որոնք
բնակվում են աղքատության մեջ: ՀՀ վիճակագրական
կոմիտեի 2019 թվականին հրապարակած «Հայաստանի

192. Նույնտեղում։

193. Բազմաչափաղքատությանցուցանիշնամփոփումէմիշարքզրկանքների
մասովառկատեղեկատվությունըևնկարագրումաղքատությանբազմակողմությու
նը, խորությունն ու տևականությունը: Այն ոչ միայն բացահայտում է որոշակի
զրկանքներ կրող տնային տնտեսություններում ապրող անհատների տեսակա
րարկշիռը,այլևհաշվիէառնումնույնանհատինմիաժամանակբաժինընկած
զրկանքներիքանակնուփոխհամընկնումը:

194․ ՀՀվիճակագրականկոմիտե(2020),«Հայաստանիսոցիալականպատկերը
ևաղքատությունը»վիճակագրականվերլուծականզեկույց:Հասանելիէ՝https://
www.armstat.am/am/?nid=82&id=2217[դիտվելէ22.07.2020]:
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սոցիալական պատկերը և աղքատությունը» վիճակա
գրականվերլուծականզեկույցումնշվումէ,որ2018թվա
կանին 05 և 69 տարեկան երեխաների շրջանում աղ
քատությանմակարդակնավելիբարձրէայլտարիքային
խմբերի համեմատ: Բազմանդամ և երեխաներ ունեցող
տնայինտնտեսություններիշրջանումաղքատլինելուհա
վանականությունն ավելի մեծ է: Հայաստանում մինչև 6
տարեկաներեքևավելիերեխաունեցողտնայինտնտե
սություններն(ըստբնակչության)ունենաղքատության3
անգամ ավելի բարձր ռիսկ (71.2 տոկոս) հանրապետա
կանմիջինմակարդակիհամեմատ(23.5տոկոս):

Վիճակագրականտվյալներըվկայումեն,որաղքատության
ռիսկը նվազում է, երբ երեխանապրում էայնպիսիտնա
յինտնտեսությունում,որտեղընտանիքիգլխավորվաստա
կողիկրթականմակարդակըբարձրէ:Աղքատլինելուհա
վանականություննէապեսավելիբարձրէայներեխաների
շրջանում,որոնքապրումենայնպիսիտնայինտնտեսութ
յուններում, որոնց գլխավորը կրթություն չունի կամ ունի
տարրականկրթություն(43.5տոկոս),ունիոչ լրիվմիջնա
կարգկրթություն(46.2տոկոս),ունիմիջնակարգընդհանուր
կրթություն (33.1տոկոս),միջինմասնագիտականկրթութ
յուն(25.4տոկոս)՝համեմատածայներեխաներիհետ,որոնք
բնակվում են այնպիսի տնային տնտեսություններում, որ
տեղգլխավորնունիբարձրագույնկրթություն(15.3տոկոս):
Ծայրահեղաղքատությանռիսկնամենաբարձրնէայներե
խաներիշրջանում,որոնքբնակվումենոչլրիվմիջնակարգ
կրթությունունեցողիգլխավորությամբտնայինտնտեսութ
յուններում:Տնայինտնտեսությանգլխավորիզբաղվածութ
յան կարգավիճակը նույնպես մանկականաղքատությունը
կանխորոշողկարևորգործոնէ195:

195. ՀՀվիճակագրականկոմիտե(2019),«Հայաստանիսոցիալականպատկերը
ևաղքատությունը»վիճակագրականվերլուծականզեկույց,էջ101:Հասանելիէ՝
https://www.armstat.am/am/?nid=82&id=2217[դիտվելէ22.07.2020]:
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ԿԱՆԱՆՑՆԿԱՏՄԱՄԲԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԵՎ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆԲՌՆՈՒԹՅԱՆԴԵՄՊԱՅՔԱՐԻ
ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ,
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸԵՎՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ.
ՆԵՐՊԵՏԱԿԱՆՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆՀԵՆՔ

1993 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը վավե
րացրեց ՄԱԿի «Կանանց նկատմամբ խտրականության
բոլոր ձևերի վերացման մասին» կոնվենցիան՝ ստանձնե
լով կանանց նկատմամբ խտրականության ցանկացած
դրսևորման բացառման, ազգային օրենսդրությամբ տղա
մարդկանցևկանանցիրավահավասարությանսկզբունքի
ամրագրմանևերաշխավորմանպարտավորությունները196:

Հայաստանը կանանց իրավունքների պաշտպանության
բնագավառում վավերացրել է նաև ՄԱԿի «Կանանց քա
ղաքական իրավունքների մասին», Եվրոպայի խորհրդի
«Մարդկանց շահագործման (թրաֆիքինգի) դեմ պայքարի
մասին»,«Համարժեքաշխատանքիդիմացտղամարդկանց
և կանանց հավասար վարձատրության մասին», «Ամուս
նացածկնոջ քաղաքացիությանմասին», «Աշխատանքիև
զբաղվածությանբնագավառումխտրականությանմասին»
կոնվենցիաները:

Առանձինխումբանձանցկոնկրետկարգավորմանառարկա
ունեցողմիջազգայինփաստաթղթերիցզատ,վավերացնե
լովմարդուիրավունքներինառնչվողմիջազգայինհամընդ
հանուրփաստաթղթեր, Հայաստանի Հանրապետությունը
մարդուիրավունքներիևազատություններիպաշտպանութ
յան և պահպանության պարտավորություն է ստանձնել։
Դրանցից է, օրինակ, Մարդու իրավունքների եվրոպական
կոնվենցիան,որիմիշարքհոդվածներ`կյանքիիրավունք,
խոշտանգման արգելք, խտրականության արգելք և այլն,
ամրագրում են հենց խնդրի դեմ պայքարը և պետության

196. Տե՛սայստեղ.https://www.ombuds.am/am/site/Activity/31[դիտվելէ22.07.2020]։

https://www.ombuds.am/am/site/Activity/31
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պոզիտիվպարտականությունը՝պաշտպանելիրբնակչութ
յանկյանքիևայլիրավունքները։

2018թվականինստորագրվելէԿոնվենցիանևայժմվավե
րացման գործընթացների փուլում է։ 2010 թվականին ըն
դունվածԵվրոպայիխորհրդիայսկոնվենցիանմիջազգային
փաստաթուղթ է, որի կարգավորման առարկան ամբող
ջությամբ կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան
բռնության դեմ պայքարը և դրանց կանխարգելումն է` ի
տարբերությունայլփաստաթղթերի,որոնքայլխնդիրների
կամայլիրավունքներիշրջանակներումենանդրադառնում
բռնությանը:Փաստաթուղթըհամաեվրոպականմակարդա
կումօրենսդրականհենքիապահովմանմիջոցէ՝պաշտպա
նելուկանանցբռնությանցանկացածձևիցևդրսևորումից,
կանխելուևվերացնելու կանանցնկատմամբբռնությունը
և ընտանեկան բռնությունը: Կոնվենցիան վավերացնելով՝
պետություններըպարտավորվումենհետևելևապահովել
կանանցնկատմամբբռնությանևընտանեկանբռնության
հետապնդման օրենսդրական հենքը, դրանցիցպաշտպա
նությաներաշխավորումը՝նմանդեպքերիկանխարգելման
ևվերացմանուղղությամբքայլերիձեռնարկմամբ197:Ուստի
օրենսդրականհենքիամրապնդմանևդրանովիսկխնդիր
ներիևդեպքերիդեմարդյունավետպայքարինպատակով
կարևոր է համապարփակ, համակարգային և ամբողջա
կանկարգավորումներպարունակողայսկոնվենցիայիվա
վերացումըպետությանկողմից:

ՀՀ Սահմանադրությունն ամրագրում է կանանց և տղա
մարդկանց հավասարությունը, ինչպես նաև խտրակա
նությանբոլորձևերիարգելքը։Խտրականություննարգելող
դրույթներառկաեննաևկարգավորմանտարբերառարկա
ներունեցողօրենքներում։Օրենքիառջևհավասարությունն
ուխտրականությանարգելքնամրագրվածենՀՀՍահմա

197. McQuigg, R. (2017). The Istanbul Convention,Domestic Violence andHuman
Rights.Florence:TaylorandFrancis,pp.138142.
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նադրության29րդհոդվածում:ՀՀՍահմանադրության30
րդհոդվածումհստակամրագրվածէկանանցևտղամարդ
կանցիրավահավասարությանսկզբունքը,ինչըենթադրում
է,որկանայքպիտիունենանհավասարպայմաններ,հնա
րավորություններ և երաշխիքներ իրենց հիմնական իրա
վունքներիևազատություններիիրացմանհամար:ԸստՀՀ
Սահմանադրության25րդհոդվածի՝յուրաքանչյուրոքունի
ֆիզիկական և հոգեկան անձեռնմխելիության իրավունք:
Ավելին, համաձայն Սահմանադրության 86րդ հոդվածի`
պետության քաղաքականության հիմնական նպատակնե
րից է կանանցևտղամարդկանցմիջևփաստացիհավա
սարությանխթանումը:2017թվականիդեկտեմբերի13ին
ընդունվեց «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ըն
տանիքումբռնությանենթարկվածանձանցպաշտպանութ
յանևընտանիքումհամերաշխությանվերականգնմանմա
սին»ՀՀօրենքը։

Կանանցևտղամարդկանցիրավահավասարությանապա
հովման երաշխիքներ են նախատեսված նաև «Կանանց
և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար
հնարավորությունների մասին» 2013 թվականի ՀՀ օրեն
քում,որը,սակայն,գործունմեխանիզմներիբացակայութ
յանպատճառովարդյունավետորենչիկիրարկվում:

Իրավահավասարությանամրապնդումը և կանանց նկատ
մամբ բռնության հաղթահարումը ՄԱԿի կայուն զարգաց
ման նպատակներից մեկն է198, համաձայն որի`ՄԱԿի 193
անդամ պետությունները պայմանավորվել են մինչև 2030
թվականըիրականացնել«Վերափոխենքաշխարհը.կայուն
զարգացման օրակարգ 2030» խորագրով փաստաթղթով
ամրագրված 17 նպատակների (169 թիրախ) ուղղությամբ
ձեռնարկումներ: Հինգերորդ նպատակը սահմանում է գեն
դերայինհավասարություն։Մասնավորապես,5.1նպատակը
սահմանումէվերացնելկանանցևաղջիկներինկատմամբ

198. SustainableDevelopmentGoals(SDG).
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խտրականության դրսևորման բոլոր ձևերը, իսկ ըստ 5.2
նպատակի՝պետքէ«վերացնելբոլորկանանցևաղջիկների
հանդեպգործադրվողբռնությանբոլորձևերըպետականև
մասնավորոլորտներում,այդթվում՝թրաֆիքինգըևսեռա
կանուշահագործմանայլտեսակները»։ՄԱԿիկայունզար
գացմաննպատակներիցառաջինըաղքատությանհաղթա
հարումնէ։

Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պարտավո
րությանվերաբերյալհարկէընդգծել,որՄԱԿիՀամընդհա
նուրպարբերականդիտարկման3րդշրջանի199ժամանակ
միշարքերկրներ,գնահատելովընտանեկանբռնությանդեմ
պայքարիուղղությամբՀայաստանումիրականացվածորոշ
քայլեր,ՀայաստանինառաջարկելենքայլերձեռնարկելԿոն
վենցիայիվավերացմանուղղությամբընտանեկանբռնութ
յանխնդիրներիլուծմաննպատակով:Ընտանեկանբռնութ
յանն է անդրադարձել նաև Եվրոպայի խորհրդի մարդու
իրավունքների հանձնակատարը 2018 թվականին Հայաս
տանկատարածայցիհիմանվրամշակվածզեկույցում200:

Չնայած առկա օրենսդրական կարգավորումներին՝ երկ
րում շարունակումենտեղիունենալընտանեկանբռնութ
յան դեպքեր, խտրականության այլ դեպքերի դրսևորում
ներ։ Նման դեպքերի առկայությունը վկայում է անձանց
իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված շարունակա
կան և համակարգված գործունեության իրականացման
անհրաժեշտությունը` հասարակությունում ընտանեկան
բռնության երևույթի վերաբերյալ առկա ընկալումները և
կարծրատիպայինմտածելակերպըփոխելու,բռնությանեն
թարկված անձանց իրավունքներն արդյունավետ կերպով

199. Տե՛սUNUPR,2ndcycle(20122016),UNUPRDatabase.Availableat:https://bit.
ly/3s4pdeU[Accessed16.07.2020].

200. Տե՛ս Միյատովիչ, Դ. (2019), Եվրոպայի Խորհրդի մարդու իրավունքների
հանձնակատար Դունյա Միյատովիչի զեկույցը 2018 թ. սեպտեմբերի 1620
Հայաստանկատարածայցինհաջորդիվ։Հասանելիէ՝https://rm.coe.int/201816
20/1680920149[դիտվելէ10.08.2020]:
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պաշտպանելունպատակով։

Ուստիանհրաժեշտ է վարել համապատասխան միասնա
կան պետական քաղաքականություն, մշակել ազգային
ռազմավարությունևհամապատասխանգործողություննե
րիծրագիր,որոնքնշվածխնդիրներիդեմկազմակերպված
պայքարկմղենևկգտնենհամակարգայինլուծումներ։

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆԲՌՆՈՒԹՅԱՆԵՐԵՎՈՒՅԹԸԵՎԴՐԱ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ընտանեկանբռնությանհասկացությունըևդրա
դրսևորմանտեսակները

Ընտանեկան բռնությունը համաշխարհայինխնդիր է, որն
իրազդեցությունն է ունենում բոլոր հասարակությունների
վրա:Ունենալովտարբերդրսևորումներ՝այսերևույթըմար
դուհիմնականիրավունքներիևազատություններիխախ
տումէ:Այնբացասականազդեցությունունիթե՛ընտանիքի՝
որպեսսոցիալականմիավորի,թե՛անհատի,թե՛հասարա
կության վրա: Բացասականայս երևույթը բնորոշ է բոլոր
հասարակություններին՝անկախսոցիալական,մշակութա
յին,էթնիկկամկրոնականտարբերություններից:

Ընտանիքիանդամներիմիջևբռնիարարքներիևայլգոր
ծողությունների կամ անգործության դրսևորումներն ու
նեն թե՛ ուղղակի, թե՛անուղղակիազդեցություն ընտանի
քիանդամներիվրա,ինչիմասինենվկայումմիջազգային
կազմակերպությունների՝ ոլորտի խնդիրների վերաբերյալ
դիտարկումները201:Ուշադրությանէարժանիայն,որընտա
նիքի անդամները, մասնավորապես երեխաները, բռնութ
յանմիջավայրումականատեսլինելովևսբռնությանենեն
թարկվումանուղղակիկերպով,առանցբռնությանուղղակի
օբյեկտլինելու:Ընտանեկանբռնությաներևույթըբացասա

201. Տե՛ս Օփուզն ընդդեմ Թուրքիայի (Opuz v. Turkey) գործով 2009 թվականի
սեպտեմբերի9իվճիռը,գանգատթիվ33401/02,կետ132։
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բար է ազդում բռնության ենթարկվածանձի ֆիզիկական
ևհոգեկանառողջությանվրա,այնոչմիայնանձիհիմնա
կանիրավունքներիխախտումէ,այլևխոչընդոտէանձիայլ
իրավունքների և ազատությունների իրականացման հա
մար: Բռնությունը միայն ֆիզիկական դրսևորում չի ունե
նում,այնտարբերհետևանքներէունենումանձիձևավոր
ման,հասարակությունումինտեգրմանևգործելուուազատ
ինքնադրսևորվելուվրա:

Ընտանեկանբռնությանտեսակներ

Ընտանեկանբռնությունըմարդուհիմնականիրավունքնե
րիևազատություններիխախտումէ202,որըտեղիէունենում
ընտանեկան միջավայրում: Այն ունի դրսևորմանտարբեր
ձևեր՝ ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական, տնտեսա
կան,ինչպեսնաևտարբերուժգնություններ:Տարբերուժգ
նություններիմասինխոսելիսպետքէհատուկընդգծել,որ
արարքիորակավորման,դրանորպեսխնդիրանդրադառ
նալուկամդաուշադրությաններքոպահելուհամարբացա
ռապեսկարևորչենուժգնությանչափը,ինտենսիվությունը:
Ընտանեկանբռնությանմասինտարածվածհանրայինըն
կալումներիցմեկնայնէ,որհաճախընտանեկանբռնութ
յանմասինխոսվումէմիայն,երբայնֆիզիկականբռնութ
յանդրսևորումէունենում,ևորոշդեպքերումանգամմիայն
այն դեպքերն են բռնության դրսևորում և խնդրահարույց
համարում,երբֆիզիկականբռնությանդրսևորումըծանր
հետևանքներէունենում:Ընդհանրացնելովպետքէնշել,որ
բռնությանցանկացածտեսակի(ֆիզիկական,սեռականև
ոչ ֆիզիկական՝ հոգեբանական,տնտեսական) դրսևորում
բռնությանգործադրումէ,ևդրաուժգնությունը,ինտենսի
վությունընույնպեսորոշիչչենարարքըբռնությունորակե

202. Տե՛ս օրինակ՝ «Կանանցնկատմամբբռնությանև ընտանեկանբռնության
կանխարգելմանևդրադեմպայքարիմասին»Եվրոպայիխորհրդիկոնվենցիա,
հոդված3,ԿանանցնկատմամբխտրականությանվերացմանՄԱԿիկոմիտեիթիվ
19 Ընդհանուր հանձնարարական: Հասանելի է՝ http://www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/recommendations/recomm.htm[դիտվելէ՝10.08.2020]:

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
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լուհամար:Այսինքն՝կապչունի,թեի՛նչգործողությունկամ
անգործությունէդրսևորվելկամքանակականի՛նչհատկա
նիշներով,ընտանեկանբռնությունըմարդուիրավունքների
անընդունելի, արդարացում չունեցող խախտում է, ինչին
պետքէտրվիպատշաճիրավականարձագանք,իսկնման
դեպքերի կանխարգելիչ աշխատանքները պետք է շարու
նակականլինեն:

«Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում
բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ըն
տանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ
օրենքի 3րդ հոդվածի համաձայն՝ բռնությանտեսակներն
են՝ ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական, տնտեսական
բռնությունևանտեսում203:

Բռնության շատ տեսակներ, որոնք միջազգային փաս
տաթղթերումամրագրվածեն,դեռևստեղչենգտելներպե
տական օրենսդրական կարգավորումների շրջանակում:
Նման օրինակներից մեկն է հետամտումը: Հետամտումը
մեկայլանձի դեմ դիտավորյալ շարունակաբար կատար
վող սպառնալից գործողություններն են, որոնքայդանձի
մեջ վախ են հարուցում սեփականանվտանգության հա
մար204: «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան
բռնությանկանխարգելմանևդրադեմպայքարիմասին»
Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի205 34րդ հոդվածի հա
մաձայն՝ մասնակից պետությունները պիտի ձեռնարկեն
օրենսդրական և այլ անհրաժեշտ բոլոր միջոցներն այս
արարքի քրեականացման համար: Սակայն այս և շատ
այլ հանցակազմեր Հայաստանում դեռևս օրենսդրական

203. Տե՛ս «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության
ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության
վերականգնմանմասին»ՀՀօրենքի3րդհոդված:Հասանելիէ՝https://www.arlis.
am/documentView.aspx?docID=118672[դիտվելէ10.08.2020]:

204. Տե՛ս «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության
կանխարգելմանևդրադեմպայքարիմասին»Եվրոպայիխորհրդիկոնվենցիա,
հոդված34։Հասանելիէ՝https://rm.coe.int/168046246d[դիտվելէ10.08.2020]:

205. Այսուհետ՝Կոնվենցիա։

https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=118672
https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=118672
https://rm.coe.int/168046246d
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ամրագրում չեն ստացել՝ գործնականում շարունակելով
խնդիրներառաջացնել:

Ընտանեկանբռնությանսուբյեկտներիշրջանակ

Ընտանեկանբռնությունըհիմնականումկարելիէբաժանել
երկուտեսակի.զուգընկերներիմիջև՝նախկինկամներկա
ամուսիններիկամզուգընկերներիմիջևբռնությունև,այս
պեսկոչված,սերունդներիմիջև՝ծնողներիևերեխաների,
այլ անդամների միջև բռնություն206: «Ընտանեկան» բառն
ընտանեկան բռնության երևույթի դրսևորման շրջանակի
ընկալման համար արհեստականորեն կարող է որոշակի
սահմանափակում առաջացնել կամ տեղիք տալ ենթադ
րությունների, որ նման երևույթը կարող է տեղի ունենալ
միայնանձանցհարաբերություններիընթացքում։Սակայն
բռնությունը հաճախ շարունակվում է նաև հարաբերութ
յուններիավարտիցհետո,ինչպեսնաևանհրաժեշտպայ
մանչէբռնությունգործադրողիևբռնությանենթարկվողի
համատեղբնակությունը207։

 «Կանանց նկատմամբ բռնությանև ընտանեկանբռնութ
յան կանխարգելման և դրա դեմպայքարի մասին» Եվրո
պայիխորհրդիկոնվենցիայովամրագրվածկարգավորում
ները սահմանել են ընտանեկան բռնության սուբյեկտների
շրջանակը, համաձայն որի՝ այն ներառում է ներկա կամ
նախկին ամուսիններին, զուգընկերներին կամ ընտանիքի
այլանդամներին208:

Այսպես կոչված սերունդների միջև ընտանեկան բռնութ
յունը(ֆիզիկական,սեռական,հոգեբանականևտնտեսա

206. Տե՛ս «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության
կանխարգելմանևդրադեմպայքարիմասին»Եվրոպայիխորհրդիկոնվենցիայի
բացատրականզեկույց,41րդպարբերություն:

207. Տե՛սնույնտեղում,42րդպարբերություն:

208. Տե՛ս «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության
կանխարգելմանևդրադեմպայքարիմասին»Եվրոպայիխորհրդիկոնվենցիա,
հոդված3(բ)։Հասանելիէ՝https://rm.coe.int/168046246d[դիտվելէ10.08.2020]:

https://rm.coe.int/168046246d
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կանբռնություն)անձիկողմիցիրերեխայիկամծնողիդեմ
բռնությանգործադրումնէկամնմանարարքը,որդրսևոր
վումէընտանիքիայլանդամներիմիջև,որտեղկրկինբռնա
րարիևտուժողիհամատեղբնակություննանհրաժեշտչէ209։

Ընտանեկանբռնությաններպետականօրենսդրականկար
գավորումներիհամաձայն՝ ընտանիքիանդամներեն«ան
կախ համատեղ բնակության հանգամանքից՝ ամուսինը
(այդ թվում՝ փաստական ամուսնական հարաբերություն
ների մեջ գտնվող անձը), նախկին ամուսինը, ծնողը, այդ
թվում՝խորթծնողը,որդեգրողծնողը,խնամատարծնողը,
երեխան(նաևորդեգրված,խորթ,հոգեզավակ),որդեգրող
ծնողի ամուսինը, ամուսնու ծնողները, նախկին ամուսնու
ծնողները կամհամատեղբնակվողտատը,պապը, քույրը
ևեղբայրը(նաևհամամայրըկամհամահայրը210),ամուսնու
քույրը,ամուսնուեղբայրը,ինչպեսնաևամուսնուծնողնե
րի,քրոջևեղբորհամար՝փեսանևհարսը»211։

Փաստորեն, Հայաստանի ներպետական օրենսդրական
կարգավորումներըչենընդգրկումզուգընկերոջը`իտարբե
րությունմիջազգայինկարգավորումների,ինչըխնդիրների
առաջացմանպատճառէդառնում,քանիորգործողակտե
րովամրագրվածդրույթներըչենտարածվումայնանձանց
վրա, ովքեր զուգընկերային հարաբերություններ ունեն,
բայցամուսնացածկամփաստացիամուսնականհարաբե
րություններիմեջչեն։

Ներպետական ձևակերպումից դուրս է մնացել միջազ

209. Տե՛ս «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության
կանխարգելմանևդրադեմպայքարիմասին»Եվրոպայիխորհրդիկոնվենցիայի
բացատրականզեկույց,42րդպարբերություն:

210. Համահայր քույր կամ եղբայր` նույն հորից ծնված, նույն հոր զավակ,
համամայր`նույնմորիցծնված,նույնմորզավակ։

211. Տե՛ս «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության
ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության
վերականգնմանմասին»ՀՀօրենքի4րդհոդվածի1ինմասի«ա»և«բ»կետեր:
ՀՀ օրենքի 3րդ հոդված: Հասանելի է՝ https://www.arlis.am/documentView.
aspx?docID=118672[դիտվելէ10.08.2020]:

https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=118672
https://www.arlis.am/documentView.aspx?docID=118672
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գային մի շարք փաստաթղթերում տեղ գտած և մի շարք
երկրներում ամրագրվածայն մոտեցումը, համաձայն որի՝
զուգընկերներիմիջևբռնությունըևսհամարվումէընտա
նեկանբռնություն:Մասնավորապես,«Կանանցնկատմամբ
բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և
դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվեն
ցիայի3րդհոդվածիհամաձայն՝«ընտանեկանբռնություն»
են համարվում ֆիզիկական, սեռական, հոգեբանական
կամ տնտեսական բռնության գործողությունները, որոնք
կատարվումենայդթվումնաևզուգընկերներիմիջև:Ավե
լին՝Կոնվենցիայիբացատրականզեկույցի21242րդպարբե
րությանհամաձայն`ընտանեկանբռնությունըներառումէ
ֆիզիկական,սեռական,հոգեբանականկամտնտեսական
բռնություններներկակամնախկինամուսինների,ինչպես
նաևներկակամնախկինզուգընկերներիմիջև։«Կանանց
նկատմամբբռնությանվերացմանվերաբերյալօրենսդրութ
յան»ՄԱԿի2012թվականիձեռնարկում213նշվումէ,որըն
տանեկանբռնությունից օրենքովպաշտպանվածանձանց
շրջանակըպետքէընդգրկիառնվազնանհատների,որոնք
զուգընկերայինհարաբերություններունենկամունեցելեն՝
ներառելովամուսնականևոչամուսնականհարաբերութ
յունները:Նշվածձեռնարկըմեկնաբանումէնաև,որընտա
նեկանբռնությանվերաբերյալօրենքներըհաճախներառել
են միայն այն անձանց, որոնք տիպական զուգընկերային
հարաբերություններ ունեն, մասնավորապես` ամուսնա
ցածզույգերի:Սակայնժամանակիընթացքումօրենսդրա
կանշրջանակնընդլայնվել է՝ ընդգրկելովայլ հայցվորների
կամ ընտանեկան բռնության տուժողների, ինչպիսիք են

212. Տե՛ս «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխար
գելմանևդրադեմպայքարիմասին»Եվրոպայիխորհրդիկոնվենցիայիբացատրա
կան զեկույց։ Հասանելի է՝ https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/Dis
playDCTMContent?documentId=09000016800d383a[դիտվելէ10.08.2020]:

213. UnitedNations(2009). Handbookforlegislationonviolenceagainstwomen[elec
tronicresource].NewYork․Availableat:http://www2.unwomen.org//media/headquar
ters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislationhandbook%20
pdf.pdf?v=1&d=20141013T121502[Accessed10.08.2020].

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800d383a
http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislation-handbook pdf.pdf?v=1&d=20141013T121502
http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislation-handbook pdf.pdf?v=1&d=20141013T121502
http://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/12/unw_legislation-handbook pdf.pdf?v=1&d=20141013T121502
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զուգընկերները,որոնքամուսնացածչենկամհամատեղչեն
բնակվում:

Որպես օրինակ կարելի է առանձնացնել Իսպանիայի
«Գենդերային բռնության դեմ ինտեգրված պաշտպանութ
յանմիջոցներիմասին»2004թվականիօրենքը214,որըսահ
մանում է ընտանեկան հարաբերություններն ընդլայնված
կերպով՝ որպես ռոմանտիկ և սեռական հարաբերություն
ներ: «Ընտանեկան բռնությունից պաշտպանության մա
սին» Լիտվայի Հանրապետության 2011 թվականի մայիսի
26իօրենքի2152րդհոդվածըսահմանումէ,որընտանեկան
միջավայրըկազմվածէներկակամնախկինամուսիններից,
զուգընկերներից,մերձավորկամայլսերտհարաբերություն
ներունեցողանձանցից,ինչպեսնաևայնանձանցից,ովքեր
բնակվումենմիասինկամկիսումենընդհանուրկենցաղը:

ԵԱՀԿԺողովրդավարականհաստատություններիևմարդու
իրավունքների գրասենյակի կողմից ընտանեկան բռնութ
յան կանխարգելման դեմպայքարի մասին մի շարք երկր
ների օրենքների նախագծերի վերաբերյալ տրված կար
ծիքներում բազմիցս հստակորեն նշվել է, որ ընտանեկան
բռնությանբնորոշումըօրենքումամրագրելիսանձանցմիջև
hարաբերությունների սահմանումը պիտի ընդգրկի դրանց
ամենալայն շրջանակը: Մասնավորապես, «Ընտանեկան
բռնությանդեմպայքարիվերաբերյալիրավականդաշտում
փոփոխություններկատարելումասին»ՄոլդովայիՀանրա
պետությաննախագծիվերաբերյալ2015թվականիհուլիսի
9ինԵԱՀԿԺՀՄԻԳիներկայացրածկարծիքի2162.1րդմասի
22րդ պարբերությունում նշվում է, որ կարգավորումների

214. OrganicAct1/2004of28DecemberonIntegratedProtectionMeasuresagainst
GenderViolence.

215. RepublicofLithuaniaLawonProtectionagainstDomesticViolence26May2011
NoXI1425Vilnius.

216. Opinion on Draft Amendments to theLlegal Framework on Preventing and
CombatingDomesticViolence inMoldova,Warsaw,9 July2015,OpinionN:AGEND
MDA/271/2015[AlC].
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ձևակերպումներըչեններառումորոշհարաբերություններ,
ինչպիսիքեն,օրինակ,զուգընկերներիհարաբերություննե
րը, ռոմանտիկևսեռականհարաբերություններըայնան
ձանց միջև, ովքեր չեն բնակվում կամ երբևէ չեն բնակվել
միասին:

Ստացվումէ,որմիջազգայինփաստաթղթերիիմաստովըն
տանեկան բռնություն է համարվում նաև զուգընկերային
հարաբերություններիմեջեղողանձիկողմիցիրզուգընկե
րոջնկատմամբկիրառված՝ընտանեկանբռնությանմասին
օրենքով սահմանված գործողությունները, իսկ ներպետա
կան կարգավորումների համաձայն՝այն դուրս է ընտանե
կանբռնությանսուբյեկտներիշրջանակից:

Օրենսդրականայսբացի շտկմաննպատակով2019թվա
կանինՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախա
րարությունըձեռնամուխէրեղել«Ընտանիքումբռնության
կանխարգելման,ընտանիքումբռնությանենթարկվածան
ձանցպաշտպանությանևընտանիքումհամերաշխության
վերականգնմանմասին»ՀՀօրենքումլրացումներևփոփո
խություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակ
մանը217։Հասկացություննավելիամբողջականսահմանելու
ևորոշակիացնելուխնդիրկա,այնպես,որհստակ լինիև
հետագայումգործնականկիրառությանժամանակխնդիր
ներչառաջացնի,այդուհանդերձ,այնդեռևսչիընդունվելև
շարունակումէմնալնախագիծ։

217. Տե՛ս «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության
ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության
վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կա
տարելու մասին օրենքի նախագիծը հետևյալ հղումով. https://www.edraft.am/
projects/2008[դիտվելէ10.08.2020]:

https://www.e-draft.am/projects/2008
https://www.e-draft.am/projects/2008
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Ընտանեկանբռնությանդեպքերիվիճակագրություն

Այս երևույթը տարբեր դրսևորումներ և տարածվածութ
յան մակարդակ ունի Հայաստանում: Այդ մասին են վկա
յում իրավասու մարմինների, հասարակական կազմակեր
պություններիևմիջազգայինկառույցներիտվյալները։Ըստ
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության
ուսումնասիրությունների`աշխարհումկանանց30տոկոսը
կյանքիընթացքումիրզուգընկերոջկողմիցենթարկվելէֆի
զիկականկամսեռականբռնության218։Հարկէընդգծել,որ
բռնությանայստեսակըթաքնված(լատենտային219)բնույթ
ունի, ուստի վիճակագրականտվյալները, հավանական է,
չենարտահայտում բռնությանիրականպատկերը։Վիճա
կագրականճշգրտությանվրաազդումենհասարակության
կողմիցայսերևույթիսխալընկալումը,այնմասնավորդեպք
համարելը:Այդմասինբարձրաձայնելըդեռևսհաճախամո
թալի էհամարվումտեղյակներիկամզոհիկողմից,ուստի
հասարակության շատանդամներխուսափումենբռնութ
յանվերաբերյալհաղորդումներկայացնելուց:

Այսպիսով՝ ընտանեկան բռնության վերաբերյալառկա վի
ճակագրականտվյալներըչենարտացոլումբռնությանայս

218. World Health Organization (2013), Global and regional estimates of vio
lence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence
and nonpartner sexual violence. Geneva: WHO Press, pp. 2 and 16. Avaliable at:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?se
quence=1[Accessed10.08.2020].

219. Լատենտային հանցավորությունը հանցավորության այն մասն է, որը չի
արտացոլվումպաշտոնականվիճակագրությանմեջ:Տե՛սԻնշակով,Ս.Մ.(2007),
ԼատենտայինհանցավորությունըՌԴում:Ընտանեկանբռնությանպարագայում,
ևոչմիայն,լատենտայնությունը(թաքնվածությունը)ունիօբյեկտիվևսուբյեկտիվ
պատճառներ: Դրանք կարող են լինել, օրինակ, իրավապահ մարմինների թերի
աշխատանքի,հանցագործությանայսկամայնտեսակիինֆորմատիվությանցածր
աստիճանի հետ կապված հարցերը (օբյեկտիվ պատճառներ), իսկ սուբյեկտիվ
պատճառներից են, օրինակ, բռնության ենթարկված կամ այլ անձի կողմից
հանցագործության մասին չհայտնելն այն քողարկելու, այն հանցագործություն
չհամարելու, ենթադրյալ մեղադրյալին պատժի ենթարկելու ցանկության
բացակայության, հասարակության վատ արձագանքի, ամոթի պատճառներով:
Տե՛ս նաև հետևյալ հղումով. http://endic.ru/legal/Latentnost9476.html [դիտվել է
10.08.2020]:։

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
http://endic.ru/legal/Latentnost-9476.html
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տեսակիամբողջականևիրականպատկերը:Դրանիցբացի՝
Հայաստանումդեռևսչիվարվումընտանեկանբռնության
նույնիսկհայտնիդեպքերիմիասնականվիճակագրություն:
Խնդիրնարձանագրվելէհասարակականկազմակերպութ
յուններիևոլորտիշահագրգիռմարմիններիկողմից,ինչ
պեսնաևդրամասինբարձրաձայնվելէմիջազգայինկազ
մակերպություններիկողմից220:

Մինչև «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտա
նիքումբռնությանենթարկվածանձանցպաշտպանության
և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մա
սին» ՀՀ օրենքի ընդունումը վիճակագրականտվյալների
ճշգրտությանումիասնականությանվրաբացասաբարէր
անդրադառնում այն, որ չկար «ընտանեկան բռնություն»
հասկացություն,ևվիճակագրականտվյալներմշակողյու
րաքանչյուրմարմինտեղեկություններըհավաքումէր՝հեն
վելովիր«ներքին»սահմանումներիվրա,այսինքն`ստաց
վումէրմիիրավիճակ,որմիմարմնիհամարնույնարարքը
կարողէրհամարվելընտանեկանբռնություն,մյուսմարմ
նիհամար`ոչ։

«Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում
բռնությանենթարկվածանձանցպաշտպանությանև ըն
տանիքումհամերաշխությանվերականգնմանմասին»ՀՀ
օրենքի14րդհոդվածի1ինմասի2րդկետիհամաձայն՝
ՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարարութ
յունը՝ որպես լիազոր մարմին, իրականացնում է ընտա
նիքում բռնության դեպքերի կենտրոնացված հաշվառում
կառավարությանորոշմամբսահմանվածկարգով,ինչպես
նաևայդվիճակագրությանամենամյահրապարակումիր
պաշտոնական կայքում: Անհրաժեշտ է ընդգծել, սակայն,

220. Սրա մասին նշվել է նաև Կանանց նկատմամբ խտրականության բոլոր
ձևերիվերացմանՄԱԿիկոմիտեիկողմից,Կանանցնկատմամբխտրականության
վերացմանՄԱԿիկոմիտեիեզրափակիչդիտարկումներում (CEDAW/C/ARM/CO/5
6),կետ37:
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որ օրենքի ընդունումից հետո` 2017 թվականից ի վեր,
միասնականվիճակագրությունևսչիիրականացվել,քանի
որ այդ ընթացքում կառավարության համապատասխան
որոշումըչէրընդունվել։2019թվականիհոկտեմբերինըն
դունվեց ՀՀ կառավարության «Ընտանիքում բռնության
դեպքերի կենտրոնացված հաշվառման կարգը սահմանե
լումասին»2019թվականիհոկտեմբերի10իN1381Նորո
շումը,սակայնդեռևսգործնականկիրառությունչիստա
ցել,այսինքն` լիազորմարմնիկողմիցդեռ չենամփոփվել
ևներկայացվելմիասնականվիճակագրականտվյալները։
Այսպես՝ ՀՀ կառավարության «Ընտանիքում բռնության
դեպքերիկենտրոնացվածհաշվառմանկարգըսահմանելու
մասին»2019թվականիհոկտեմբերի10իN1381Նորոշ
մանհավելվածի12րդկետիհամաձայն՝լիազորմարմինը՝
ՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախարարութ
յունը, յուրաքանչյուր կիսամյակ ընտանիքում բռնության
դեպքերիվերաբերյալհավաքվածտեղեկություններըստա
նալուցևամփոփելուցհետոպաշտոնականկայքումհրա
պարակելու է սահմանված ժամանակահատվածի (տեղե
կատվությունըհրապարակվումէառնվազնյուրաքանչյուր
կիսամյակ) վիճակագրական հաշվետվությունը: Սակայն
առաջին համապարփակվիճակագրությունը դեռ չի հրա
պարակվել:
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Նշված707դեպքիցքրեականգործէհարուցվել159դեպ
քով,ևնյութերեննախապատրաստվել548ով:Հարուցված
քրեականգործերիցկարճվելէ130ը,իսկ29նուղարկվել
է դատարան: Ըստ ՀՀ ոստիկանության տվյալների՝ 2018
թվականինբռնությանդեպքերովկայացվելէ435նախազ
գուշացմանև132անհետաձգելիմիջամտությանորոշում:

2018թվականինՀՀքննչականկոմիտեիվարույթումքննվել
էընտանիքումբռնությանվերաբերյալ519քրեականգործ
(2017 թվականին ՀՀ քննչական կոմիտեի մարմիններիև
ստորաբաժանումների վարույթում եղել է ընտանիքում
բռնություններիվերաբերյալ458քրեականգործ):ԸստՀՀ
քննչականկոմիտեիտվյալների՝2018թվականինավարտ
վել է ընտանիքում բռնության վերաբերյալ 393 քրեական
գործ,297քրեականգործիվարույթկարճվելէ,որոնցից91
ը`արդարացմանհիմքով,206ը`ոչարդարացմանհիմքով:
Մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է ուղարկվել
82քրեականգործ85անձիվերաբերյալ:Բժշկականբնույ
թի հարկադրանքի միջոցներ կիրառելու վերաբերյալ դա
տարանէներկայացվել14միջնորդություն:Կասեցվելէ23
քրեական գործով վարույթ, որից 18ը`անձի հետախուզ
մանմեջգտնվելուհիմքով,5ը՝այլհիմքով221:

Ըստ ՀՀ դատախազության տվյալների՝ 2018 թվականին
ընտանիքում բռնության 406 դեպքի առթիվ հարուցվել է
նույնքանքրեականգործ:

221. Տե՛ս ՀՀ Քննչական կոմիտե (2019), Տեղեկատվություն ՀՀ ՔԿ վարույթում
2018 թվականի ընթացքում ընտանիքում բռնության վերաբերյալ քննված
գործերի վերաբերյալ: Հասանելի է՝ http://investigative.am/news/view/yntaniqum
brnutyun_2018.html[դիտվելէ18.08.2020]:

http://investigative.am/news/view/yntaniqum-brnutyun_2018.html
http://investigative.am/news/view/yntaniqum-brnutyun_2018.html
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Վերոնշյալ դեպքերի առթիվ հարուցված 67 քրեական գործ
մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան,
224ովվարույթըկարճվել է (արդարացնողհիմքով՝65ը,ոչ
արդարացնողհիմքով՝167ը,այդթվում՝հաշտությանհիմքով՝
131ը),ևքրեականհետապնդումըդադարեցվելէ,9ովվա
րույթըկասեցվելէ(ՀՀՔԴՕ31րդհոդվածի1ինմասի,1ին
կետ)222:

Միայն2018թվականի2րդկիսամյակումոստիկանությունում
գրանցվելէընտանիքումբռնությանվերաբերյալ990դեպք223:

Պատկեր	4

222. Տե՛ս ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի 2018 թվականի ընթացքում
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի
գործունեության,մարդուիրավունքներիևազատություններիպաշտպանության
վիճակիմասինտարեկանհաղորդում։

223. Տե՛ս ՀՀ ոստիկանություն (2019), Ամփոփ տեղեկատվություն ՀՀ
ոստիկանության ծառայությունների և տարածքային մարմինների 2018 թ.
օպերատիվծառայողական գործունեության արդյունքների մասին։ Հասանելի է՝
http://www.police.am/news/view/%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83300119.
html[դիտվելէ18.08.2020]:

http://www.police.am/news/view/%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83300119.html
http://www.police.am/news/view/%D5%A1%D5%B4%D6%83%D5%B8%D6%83300119.html
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Պաշտոնական տվյալները տարբերվում են ոչ պաշտոնա
կանտվյալներից:2019թվականին«Ընդդեմկանանցնկատ
մամբ բռնության» կոալիցիայի տվյալներով կոալիցիայի
անդամկազմակերպություններըընտանեկանևսեռական
բռնությանթեժգծերինստացելեն4592զանգ224։

Ընտանեկանբռնությաներևույթի 
առանձնահատկությունները

Ընտանեկանբռնությանխնդիրնունիբազմաթիվասպեկտ
ներ,ազդեցությանմակարդակներուծավալներ։Ընտանե
կանբռնությունըպայմանավորվածէհասարակությունում
արմատավորված բռնության կամ նմանարարքների մշա
կույթի վերաբերյալ ընկալումներով, խնդիրների լուծման
վերաբերյալ սխալ պատկերացումներով, անձնային փոխ
հարաբերությունների ձևավորման, պահպանման և փո
խադարձ հարաբերման շուրջ սխալ ընկալումներով, ան
հավասար հնարավորություններով, հասարակությունում
արմատավորված գենդերային դերերով, ինչպես նաև սո
ցիալական,հոգեբանականևտնտեսականստորադասութ
յան,«աստիճանակարգման»(հիերարխացման)արդյունքն
է:

Ընտանեկանբռնությաներևույթնունիայլհանցագործութ
յուններիցկամհանցագործածինիրադրություններիցիրեն
տարբերողառանձնահատկություններ:Այսպես՝

• ընտանեկան բռնությունը դրսևորվում է հենց ընտանե
կան՝այնմիջավայրում,որտեղենթադրվումէ,որանձը
պիտիամենապաշտպանվածըլինի.

• բռնությունը գործադրվում է ընտանեկան, բարեկամա
կանկապերունեցողանձանցկողմից,այլոչ՝օտարների,
որոնց դեպքում, բնականաբար, պատասխանատվութ

224. Տե՛սԸնդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա (2020), Տարեկան
լրաթերթ 2019: Հասանելի է՝ https://coalitionagainstviolence.org/wpcontent/up
loads/2020/03/CSVWanrep2019.pdf[դիտվելէ18.08.2020]:

https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2020/03/CSVW-anrep-2019.pdf
https://coalitionagainstviolence.org/wp-content/uploads/2020/03/CSVW-anrep-2019.pdf
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յանենթարկելուցանկությունը շատմեծ է լինում։Սաէ
այնհիմնականպատճառը,որբռնությանենթարկված
ները շատ հաճախ չեն հայտնում, չեն բարձրաձայնում
այսբացասականերևույթիմասին՝չցանկանալով«վնա
սել»թեևբռնությունգործադրած,սակայն«հարազատ»
մարդուն.

• այն ունի դրսևորմանտարբեր ձևեր, ինչիպատճառով
հաճախանգամբռնությանենթարկվողնինքնին չիգի
տակցում, որ ենթարկվում է բռնության: Ֆիզիկական
բռնությունից զատ, երբ բռնության հետևանքներն ու
բռնությունիցմնացածհետքերնակնառուեն,այլդեպքե
րումթե՛բռնությանենթարկվածը,թե՛նրաշրջապատը
երբեմնչենգիտակցումբռնությանենթարկվելումասին:

Նշված առանձնահատկություններով է պայմանավորված
այսհանցագործությանլատենտայինբնույթը,այսինքն՝այն,
որ շատդեպքերում բռնություն գործադրողիև բռնության
ենթարկվողիմիջևհարազատականկապիպատճառովայն
չի բարձրաձայնվում՝ խոչընդոտելով ընտանիքում բռնութ
յանդեմարդյունավետպայքարըևդրականխարգելումը։
Դրանավելանումէնաևբռնությաներևույթիբազմաբնույթ
հանգամանքներից,օրինակ,բռնությանհոգեբանականաս
պեկտը կամ հասարակության մեջ ընդունված մտածելա
կերպը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տղա
մարդ հարցվածների մեկ երրորդից կամ նույնիսկ կեսից
ավելինգենդերայինհիմնախնդրիառնչությամբսուբյեկտիվ
են։Նրանքարդարացնումենզուգընկերոջդեմֆիզիկական
բռնությանգործադրումը։Հարցվածների35.7տոկոսը,որից
44.6տոկոսըտղամարդենև27.8տոկոսը՝կին,համաձայն
է,որ«կինըպետքէհանդուրժիբռնությունըհանունընտա
նիքիմիասնության»:Որոշդեպքերում«կինըծեծիէարժա
նի» պնդմանը համաձայն է հարցվածների 27.7 տոկոսը,
որից 35.2տոկոսըտղամարդ,և 21տոկոսը կին է: Հարց
վածների55.4տոկոսը (տղամարդ`60.9տոկոս,կին`50.5
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տոկոս)համաձայնէ,որ«եթեկինըտղամարդունդավաճա
նում է,ապավերջինսկարող է նրանխփել»։ «Տղամարդը
կարող էխփել կնոջը, եթե նա հրաժարվում է իր հետ սե
ռականհարաբերությունունենալուց»պնդմանըհամաձայն
է հարցվածների5.1տոկոսը (տղամարդ`5.8տոկոս, կին`
4.5տոկոս),սակայն«եթեկինըֆիզիկապեսչիհակադար
ձում,ապահնարավոր չէհաստատապեսպնդել,որտեղի
ունեցածըբռնաբարությունէ»պնդմանըհամաձայնէհարց
վածների59.8տոկոսը:«Ցանկացածբռնաբարությանդեպ
քումանհրաժեշտէպարզել,թեարդյոքզոհըպատահական
սեռականկապերկամվատհամբավչիունեցել»պնդմանը
համաձայնէհարցվածների62.7տոկոսը225։Հաճախընտա
նեկան բռնությունը հասարակության մեջ ներկայացվում
ևընկալվումէորպեսուժիևիշխանությանհաստատման
դրսևորում, իսկ բռնություն գործադրողի և բռնության են
թարկվողի իրավագիտակցության ցածր մակարդակը
նպաստավորպայմանէնմանկարծրատիպայինմտածելա
կերպիամրապնդմանհամար:

Ընտանեկանբռնությանհետևանքները,այլ 
խնդիրներիառաջացմանևբռնության 
փոխակերպմանհնարավորությունը

Հետազոտությանխնդիրներիցէրուսումնասիրելբռնության
հնարավորփոխանցման,փոխակերպման,տիպաբանութ
յան հարցերը226։ Այս հարցերի` հասարակության տարբեր

225. Օսիպով, Վ. և Սարգիզովա, Ջ. (2016), Տղամարդիկ և գենդերային
հավասարությանհիմնախնդիրըՀայաստանում.սոցիոլոգիականհետազոտության
արդյունքների զեկույց: Երևան, ՄԱԿի Բնակչության հիմնադրամ։ Հասանելի է՝
https://armenia.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/MENANDGENDEREQUALITY_
ARM_July_2017_finalized_0.pdf[դիտվելէ18.08.2020]:

226. Ուսումնասիրությունն իրականացվել է ՄԱԿի Հիվանդությունների վերա
հսկման և կանխարգելման կենտրոնի մշակած սոցիալէկոլոգիական մոդելի
օգնությամբ։Տե՛սDahlberg,L.&Krug,E.(2002).Violenceaglobalpublichealthprob
lem. In:Krug,E.,Dahlberg,L.,Mercy, J.,Zwi,A.,Lozano,R. (eds) (2002).WorldRe
portonViolenceandHealth.Geneva:WorldHealthOrganization,pp.1–56.Available
at https://www.cdc.gov/violenceprevention/publichealthissue/socialecologicalmodel.
html[Accessed18.08.2020].

https://armenia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MEN-AND-GENDER-EQUALITY_ARM_July_2017_finalized_0.pdf
https://armenia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MEN-AND-GENDER-EQUALITY_ARM_July_2017_finalized_0.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/publichealthissue/social-ecologicalmodel.html
https://www.cdc.gov/violenceprevention/publichealthissue/social-ecologicalmodel.html
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շերտերում ունեցող հնարավոր հետևանքների վերաբեր
յալ արդյունքները փորձ է արվել պարզել քննարկումների
ևհարցազրույցներիմիջոցով՝դիտարկելովդրանքանձնա
կան,փոխհարաբերությունների,համայնքայինևհասարա
կականտիրույթներում:

Հետազոտությանժամանակհետևյալհարցադրումներնեն
դրվել.արդյոքանձնականմակարդակումբռնությանկամագ
րեսիայիհետևանքդիտարկվու՞մէհետագայումբռնություն
գործադրող կամ բռնության ենթարկվող դառնալու հավա
նականությունը: Փոխհարաբերությունների մակարդակում
դիտարկվելէայնհարցը,թենմանվարքագիծըխնդիրներ
ունեցող ընտանիքի անդամների, բռնության ականատես
ների,բռնությանենթարկվողիկամբռնությունգործադրողի
համարարդյոք ընդունելի՞ է դառնումևփոխանցվում սե
րունդներին: Համայնքային մակարդակում հարցի ուսում
նասիրությանշրջանակէ՝արդյոքընտանեկանբռնության,
ագրեսիայի կամայլարարքի դրսևորումներիականատես
եղածանձանց,տուժողի, բռնարարի, բռնությանանմիջա
կանզոհկամսոսկականատեսեղածանձիկողմիցբռնութ
յունըհետագայումհայելայինկերպովչի՞արտացոլվումկամ
շղթայական ռեակցիա չի՞ առաջացնում համայնքային այլ
մակարդակներում կամ իր այլ զբաղվածությունների իրա
կանացման ընթացքում: Խնդիրները դիտարկվել են նաև
հասարակությանառավել լայնշրջանակումբռնությանըն
կալմանտեսանկյունից,այնէ՝ինչպեսէընդհանուրհասա
րակությունըվերաբերվումնմանհարցերին:

Թվարկված հարցերիպարզաբանման համար քննարկում
ների ընթացքում կարծիքներըտարբերվում էին: Խմբային
քննարկումներիընթացքումհիմնականումդիտարկվումէր
այնտարբերակը,որբռնությանենթարկվածկամականա
տես եղած երեխաները սովորում են նման փոխհարաբե
րությունների,նրանցհամարվիճաբանությունները,բարձր
գոռոցները կամագրեսիվայլպահվածքը դառնում են ըն



ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆԵՎԸՆՏԱՆԵԿԱՆԲՌՆՈՒԹՅԱՆԿԱՊԸ.ԻՆՉՊԵՍԷԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ
ԱԶԴՈՒՄԸՆՏԱՆԵԿԱՆԲՌՆՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋԱՑՄԱՆԵՎԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆՎՐԱ

253252

դունելիև սովորականերևույթ:Ձևավորվում էայն ընկա
լումը, որանձանցփոխհարաբերություններըհենցայդպի
սինէլպիտիլինեն:Այսդիտարկումըհակադարձվումէրայն
մոտեցման ու տարբեր օրինակների ներկայացմամբ, թե
ինչպես բռնությանականատես եղած կամ բռնության են
թարկվածերեխանհետագայումչափազանցուշադիրծնող
է դառնում իր երեխաների հանդեպ, կամ մեկ այլ օրինա
կում,թեինչհոգատարությամբէվերաբերվումիրկրտսեր
եղբայրներինկամքույրերին:

Խմբայինքննարկումներիառարկաէդարձելնաևբռնութ
յանկամագրեսիայիենթարկվածերեխաներիվարքագիծը
դպրոցումկամհամայնքայինայլմիջավայրում:Արդյունքնե
րիամփոփումիցվերստինստացվումէ,որդիտարկումները
միանշանակչեն:Բռնության,անտեսմանմատնվածերեխա
ները հաճախ չեն գնում դպրոց, չեն հետևում դասապրո
ցեսինկամգնալիսխնդիրներենունենումդասընկերների
հետ:Խնդրիվերաբերյալքննարկումներըբացահայտումեն,
որայսերեխաներըխնդիրներենունենումդասընկերների
հետ,քանիորմիկողմից՝նրանքագրեսիվենլինումևայդ
վարքագիծըփոխանցումենայլմիջավայրերում՝դպրոցում,
բակում ևայլն, մյուս կողմից՝ դասարանումխնդիրներ են
առաջանում,քանիորնրանքենդասընկերներիկողմիցեն
թարկվումբուլլինգի՝պայմանավորվածիրենցսոցիալական,
ընտանեկանևայլդիրքով:Վերջինդեպքիուսումնասիրութ
յունըքննարկմանընթացքումցույցէտալիս,որբռնության
ենթարկվածանձի՝հասարակությունումդրսևորումըկարող
էտարբերլինել:Վերջինօրինակըցույցէտալիս,որնրանք
ավելի ճնշված, մեկուսացվածեն լինումու շփման, հարա
բերվելու ցանկություն ու այլ անձանց նկատմամբ վստա
հությունչենունենում:

«Բռ	նութ	յան	են	թարկ	ման	կամ	դրան	ա	կա	նա	տես	լի-
նե	լու	հետ	ևանք	նե	րի	հար	ցը	բազ	մա	կող	մա	նի	է:	Հո-
գե	բա	նա	կան	գրա	կա	նութ	յան	հա	մա	ձայն՝	բռնութ	յան	
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հետ	ևանք	նե	րը	 կա	րող	 են	 տար	բեր	 լի	նել.	 միան	շա-
նակ	 չի	 կա	րե	լի	 ա	սել,	 որ	 բռնութ	յան	 են	թարկ	ված	
ան	ձը	այն	այլ	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	մեջ	է	կի	րա	ռե-
լու:	 Կա	րող	 է	 այդ	 մի	ջա	վայ	րում	 մե	ծա	ցող	 ե	րե	խան	
տես	նի,	որ	դա	է	հա	րա	բեր	վե	լու	ձևը,	և	կրկ	նի:	Նույն	
կերպ,	 գնա	լով	 դպրոց,	 ե	րե	խան,	 օ	րի	նակ,	 ծե	ծում	 է	
այլ	ե	րե	խա	նե	րի	կամ	ագ	րե	սիվ	է	շրջա	պա	տի	նկատ-
մամբ,	ո	րով	հետև	այդ	պես	է	տես	նում	հար	ցե	րի	 լու-
ծու	մը:	Մեկ	այլ	դրսևո	րում	է,	որ	բռնութ	յան	ա	կա	նա-
տես	 լի	նե	լով՝	ան	ձինք	 նաև	տո	լե	րանտ	են	 դառ	նում	
բռնութ	յան	նկատ	մամբ:

Սա	կայն	այս	ա	մե	նի	 հետ	մեկ	տեղ	պետք	 է	 նշել,	 որ	
ան	մի	ջա	կան	կապ	չկա	այս	ա	րարք	նե	րի	միջև:	Շատ	
ե	րե	խա	ներ,	ա	կա	նա	տես	 լի	նե	լով,	 հե	ռու	 են	 բռնութ-
յու	նից	և	դեմ:	Գործ	նա	կա	նում	դեպ	քեր	են	լի	նում,	երբ	
ագ	րե	սիան՝	բռնութ	յու	նը,	տա	րած	վում	 է	ըն	տա	նի	քի	
մի	ան	դա	մի	նկատ	մամբ,	բայց	մյուս	ան	դա	մի	նկատ-
մամբ	չի	տա	րած	վում:	Օ	րի	նակ՝	կնո	ջը	ա	մու	սի	նը	են-
թար	կում	 է	բռնութ	յան,	բայց	ե	րե	խա	նե	րին՝	ոչ,	 կամ	
հա	կա	ռա	կը:	

Այ	սինքն՝	այս	բո	լոր	հար	ցե	րը	պետք	է	դի	տար	կել	ան-
հա	տա	կան	մա	կար	դա	կում,	թե՛	վար	քի,	թե՛	տար	բեր	
գոր	ծոն	նե	րի	ան	մի	ջա	կան	դի	տարկ	մամբ:	Ագ	րե	սիան	
տրանս	ֆոր	մաց	վող	 եր	ևույթ	 է,	 պար	տա	դիր	 չէ,	 որ	
այն	ագ	րե	սիա	յով	դրսևոր	վի,	այն	կա	րող	է	հա	կա	ռա-
կին	հան	գեց	նել,	և		այդ	ան	ձինք	բա	ցա	ռա	պես	դեմ	են	
բռնութ	յա	նը»:

Հո	գե	բան227

Բռնարարի վարքը խմբային քննարկումների ընթացքում
քննարկմանմեծառարկաչիդարձել,կոնկրետկարծիքներ
չենհնչելտարբերդեպքերիքննարկմանընթացքումբռնա

227. ՇուշանիկԽուրշուդյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,Ս.Դ.,3035տարեկան։
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րարիվարքագծի, բռնությունիցառաջկամհետոնրավի
ճակի վերաբերյալ: Բռնություն գործադրողի վարքագիծը
խմբայինքննարկումներիժամանակհիմնականումներկա
յացվել էտարբեր դեպքերի մասինխոսելիս, դրանցտար
բերասպեկտներըքննարկելիս:Բռնարարիվարքագծիվե
րաբերյալ քննարկումները մեկնարկել ենայն վերացական
հայտարարությամբ, թե ընտանեկան բռնության մասին
խոսելիսինչու չիխոսվումտղամարդումասին, նրանքևս
ենթարկվումենբռնությանուդրատարբերդրսևորումնե
րի:Նմանհայտարարություններիժամանակհիմնականում
բերվում են հոգեբանական ճնշումների այն օրինակները,
որոնքգործադրվումենտղամարդկանցնկատմամբ:Տար
բեր լսարաններում քննարկումների նման կերպազդարա
րումը դիտարկվում է երկու տեսանկյունից: Նախ՝ սա հո
գեբանականերևույթ է, մարդիկհաճախնախընտրում են
մերժել, անտեսել խնդիրը, քան մոտենալ դրան և փորձել
լուծումներ գտնել: Երկրորդ՝ նման հայտարարությունները
մակերեսայինտեղեկացվածությանհետևանքեն.լսարանը
սկզբումթյուրկարծիքէունենում,որընտանեկանբռնութ
յանմասինխոսելը,բարձրաձայնելըֆեմինիստականինչոր
դրսևորումէ,կամընտանեկանբռնությունըմիայնկանանց
նկատմամբ էդրսևորվում:Նմանկարծրատիպայինմոտե
ցումները, իհարկե, վերանում են քննարկման ընթացքում,
երբսկսումէներկայացվելխնդրիբունէությունը,այսինքն՝
որայնտարածվումէընտանիքիբոլորանդամներիվրա,և
միայնկանանցվրատարածվողերևույթչէ,ևորտղամար
դիկևսկարողենենթարկվելբռնության:

Սաառաջնայինարձագանքնէր,իսկարդենխմբայինքննար
կումների ժամանակբռնություն գործադրողի վարքագիծը,
տարբեր կոնկրետ դեպքերը, դրանցտարբերասպեկտնե
րըքննարկելիսմասնակիցներըբռնությունըներկայացնում
ենորպեստվյալանձիինքնադրսևորմանխնդիր,այսինքն՝
ընդունում են, որ ընտանեկան բռնությունը խնդիր է, այն
կոնկրետդեպքիշուրջծագածանձերիմասնավորհարցչէ։
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Ընտանեկանբռնությանդեպքիքննարկումըսկզբումքննա
դատական մոտեցում էր առաջացնում մասնակիցների
շրջանում։ Նրանք բարձրացնում էին տուժողի, բռնության
ենթարկված անձի անձնային հատկանիշների, վարքագ
ծի, պահվածքի և գործողությունների շուրջ հարցեր, հա
ճախնույնիսկդատապարտողականհայտարարություններ
անում։Սակայնկոնկրետդեպքերիքննարկումըաստիճա
նաբարդուրսէմղումայսքննադատականկամնախապա
շարմունքայինևկրկնակիզոհականացմանմոտեցումը։

Քննարկումների ընթացքում բացահայտված հաջորդ
սկզբնականմոտեցումըբռնությունգործադրողանձիանց
յալի հետ կապվող հարցադրումների առաջքաշումն էր։
Խմբի մասնակիցները բռնությանկամխնդրահարույց հա
րաբերություններ ունեցող ընտանիքների շուրջ կոնկրետ
դեպքերիվերաբերյալքննարկումներիժամանակառաջէին
քաշումբռնությունգործադրողիանցյալի(background)հար
ցը,թե ինչ ընտանիքից է կամինչ ծնողներ է ունեցել։ Ընդ
որում՝այսհարցըդիտարկվումէրերկուհավասարօրինակ
ներիմեջբերումով։Խմբիմասնակիցներիմիմասըբռնութ
յուն գործադրողի մասինխոսելիսանդրադառնում էր նրա
ընտանիքին,ծնողներինկամայլհանգամանքներ«մեղավոր
համարում».«Նաի՞նչընտանիքիցէ,ի՞նչդաստիարակութ
յունէստացել,այդպեսէլպետքէլիներ...»։Մյուսմասըչհա
մաձայնելով`այլդեպքերիմասինէրխոսում.«Նամերգյու
ղի լավընտանիքիցէր,մայրը,հայրը շատընտիրմարդիկ
էին, ո՞վ կմտածեր, բոլորըաղջկան նախանձում էին։ Ռու
սաստանգնալնէրսաղ...»։Մեկայլդեպքումկինըպատմում
էր,որվաղուցբաժանվել էամուսնուց,ամուսինըերկրորդ
անգամէամուսնացել։Իրենքմիբակումենապրում,ևբռ
նությունըշարունակվումէառայսօր։«Մենքբաժանվելենք,
որովհետևես չդիմացա, երեխաունեի,տղասհիվանդ էր,
բայց բաժանվեցի։Ինձբոլորըմինչևհիմամեղադրումեն,
ինքըկինունի,բայցիրամայրըինձասումէ`ինչուգնացիր։
Իրակնոջհետէլխնդիրներչունենք,խնդիրըիրամեջէ»:
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Բռնություն գործադրող անձի վարքագիծը սույն հետազո
տությանընթացքումդիտարկվելէմիայնառանձինդեպքերի
կամհարցերիքննարկմանշրջանակում,ևքննարկումների
արդյունքներնամփոփելով՝պետքէնշել,որընդհանուրառ
մամբհասարակությանշրջանումտարածումունիբռնութ
յուն գործադրող անձի արարքների պայմանավորումը այլ
փաստերով (ընտանիքով, ծնողներով, դաստիարակութ
յամբ, ընտանիքի սոցիալական դրությամբ, կրթությամբ,
մշակութայինառանձնահատկություններովկամբռնության
ենթարկվածանձիարարքներով,պահվածքովևայլն),սա
կայն խմբի անդամների խոսքից նախորդ պարբերության
վերջինմեջբերումըբռնությունգործողանձիմեջէտեսնում
բոլորխնդիրներիպատասխանը,որինքննարկումներիժա
մանակիվերջոհամաձայնեցիննաևխմբիայլտեսակետ
ներներկայացնողանդամները։

Աղքատությանգործոնիազդեցություննընտանեկան
բռնությանվրա

Նախհարկ է ընդգծել, որ գործոնները, որոնցթվում էաղ
քատությունը,կարողենշատտարբերլինել։Գրականության
մեջդրանցշարքումհաճախնշվումենհոգեկանառողջութ
յանխնդիրները,թմրամոլությունըկամթունավորայլնյութե
րից կախվածությունը, ալկոհոլամոլությունը, խաղամոլութ
յունը,ներընտանեկանճգնաժամայինխնդիրներըևայլն228։

Հետազոտությունումաղքատությանևընտանեկանբռնութ
յանկապըդիտարկվելէտարբերմակարդակներում.աղքա
տություննազդու՞մէարդյոքբռնությանգործադրմանվրա,
թե՞ոչ.եթեուղղակիկապչկաայսերկուերևույթներիմիջև,
աղքատությունն ազդու՞մ է արդյոք ընտանիքի անդամի
նկատմամբբռնությանցիկլիշարժմանվրա,այնմեկփուլից

228. Տե՛սWorldHealthOrganization (2010). Preventing intimate partner and sex
ualviolenceagainstwomen:Takingactionandgeneratingevidence.Geneva:World
Health Organization, pp. 2122. Available at https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/44350/9789241564007_eng.pdf?sequence=1[Accessed18.08.2020].

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44350/9789241564007_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44350/9789241564007_eng.pdf?sequence=1
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մյուսինանցմաննպաստողգործո՞ն էարդյոք: Եվ վերջում՝
հարցը դիտարկելայնպես, որ եթե ուղղակի կապ չկաայս
երկու երևույթների միջև,աղքատություննազդու՞մ էարդ
յոք ընտանիքի անդամի նկատմամբ բռնության գործադր
ման (հնարավորության)էսկալացմանվրա,այսինքն՝խթա
նողգործոնէբռնությանդրսևորմանհամար,ինչըկարելիէ
հասկանալ,որեթեաղքատությունըուղղակիչինպաստում
բռնությանգործադրմանը,ապաայլգործոնների,միջավայ
րիևերևույթներիհամադրմամբհանգեցնումէկամնպաս
տումէբռնությանգործադրմանը:

Ընտանեկան բռնության վերաբերյալ այլ ուսումնասիրութ
յուններցույցենտալիս,որցածրսոցիալտնտեսականկար
գավիճակըկապվածէզուգընկերոջկողմիցբռնությանաճի
հետ229:

Բռնությունը միայն դրա ֆիզիկական դրսևորումը չէ. այլ
տեսակները ևս ազդեցություն են ունենում տնտեսական
կայունության վրա։ Օրինակ՝ որոշակի աշխատանքներում
ներգրավումնարգելելը,հարազատների,ընկերներիևգոր
ծընկերներիհետշփմանսահմանափակումըեթեչենվերաց
նում,ապանեղացնումենմասնագիտականաշխատանքա
յինցանցը,որըմերօրյահասարակություններումչափազանց
կարևոր էմասնագիտականզարգացման,կարիերայիաճի
և առհասարակ ծավալած գործունեության առաջընթացն
ապահովելուհամար230։

Ընտանեկան բռնության հետազոտությունները ցույց
են տալիս, որ աղքատ միջավայրում, ցածր սոցիալ
տնտեսական կայունություն ունեցող, կրթության հասա
նելիության և աշխատանքի հնարավորությունների

229. Abramsky,T.,Watts,C.H.,GarciaMoreno,C.,Devries,K.,Kiss,L.,Ellsberg,M.,Jan
sen,H.A.,&Heise,L.(2011).Whatfactorsareassociatedwithrecentintimatepartner
violence?FindingsfromtheWHOmulticountrystudyonwomen’shealthanddomestic
violence. BMCpublichealth, 11,109.https://doi.org/10.1186/1471245811109

230. Duvvury,N.,Carney,P.&Nguyen,H.M.(2012).Estimatingthecostsofdomestic
violenceagainstwomeninVietNam.Availableat:http://www.endvawnow.org/uploads/
browser/files/costing_dv_vietnam_unwomen_2012en.pdf[Accessed10.08.2020].

http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/costing_dv_vietnam_unwomen_2012en.pdf
http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/costing_dv_vietnam_unwomen_2012en.pdf
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խնդիրներ ունեցող անապահով պայմաններում բնակվող
մարդկանց՝ բռնության ենթարկվելու ռիսկն ավելի մեծ է`
պայմանավորված սոցիալտնտեսական անկայունությամբ
ևանպաշտպանվածությամբ231։

Կատարվածուսումնասիրություններըցույցենտալիս,որսո
ցիալտնտեսական երևույթները հարցվածների կողմից չեն
ներկայացվում որպես բռնության դրսևորման բուն պատ
ճառ,բայցերբեմնընդգծվումենորպեսդրախթանիչկամ
սրացմանկատալիզատոր։Բացիդրանից՝սոցիալտնտեսա
կանխնդիրներըհաճախներկայացվումենորպեսցանկա
ցածխնդրիառանցքայինբնույթունեցողհարց։

Հատկանշականէ, որխմբայինկամանհատականքննար
կումներիառաջինփուլում,ընդհանուրհարցերինիպատաս
խան,մասնակիցներիմեծամասնությունըմիանշանակնշում
է աղքատության գործոնը՝ որպես ընտանեկան բռնության
պատճառ:Նրանքդաձևակերպումենսոսկորպեսսոցիալա
կանվատվիճակումգտնվողմարդկանցշրջանակիխնդիր:
Սակայնառաջնայինհարցերիցավելիխորկոնկրետհարցե
րիևդեպքերիքննարկմանընթացքումմիանշանակհնչած
այսկարծիքըհենցայդմասնակիցներիկողմիցմերժվումէ:
Նրանքսկսումենհիշելդեպքերկամանձանցևհանգումեն
այնմտքին,որընտանեկանբռնությաներևույթըսոցիալա
կանմակարդակկամայլգործոններչճանաչողֆենոմենէ:

«	Դե,	աղ	քատ	ըն	տա	նիք	նե	րում	խնդիր	նե	րը	 շատ	են,	
տար	րա	կան	 կեն	ցա	ղա	յին	 հար	ցե	րը	 խնդիր	ներ	 են	
դառ	նում,	և	բա	ցի	այդ՝	ան	կիրթ	մար	դը	կա	րող	է	ի	րեն	
այդ	պի	սի	բան	թույլ	տալ»։	

Մաս	նա	կից232

231. World Health Organization (2013). Global and regional estimates of violence
againstwomen:prevalenceandhealtheffectsofintimatepartnerviolenceandnon
partnersexualviolence.Geneva:WHOPress,pp.3036.Avaliableat:https://apps.who.
int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1 [Ac
cessed10.08.2020].

232. ՇուշանիկԽուրշուդյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,Ա.Մ.,24տարեկան։

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
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«Ա	մեն	ինչ	տղա	մարդ	կանց	ու	սե	րին	է.	կա	նայք	մնում	
են	տա	նը,	չեն	աշ	խա	տում,	ի	րենց	ա	մու	սին	նե	րին	ու-
ղար	կում	են	փող	հայ	թայ	թե	լու,	ու	երբ	նա	վե	րա	դառ-
նում	է	ա	ռանց	անհ	րա	ժեշտ	չա	փի	գու	մա	րի,	սղո	ցում	
են	նրա	նյար	դե	րը։	Ըն	տա	նի	քի	սո	ցիա	լա	կան,	տնտե-
սա	կան	վի	ճա	կը	դրված	է	ա	մուս	նու	վրա,	և	պա	հան-
ջում	են	նրա	նից	ա	մեն	ինչ	ու	մե	ղադ	րում,	ե	թե	մի	բան	
չկա։	Սա	էլ	բե	րում	է	լար	վա	ծութ	յան	ու	բռնութ	յան»։

Մաս	նա	կից233

«Ո	րոշ	 այ	ցե	լու	ներ	 նշում	 են	 տար	բեր	 պատ	ճառ	ներ,	
ա	սում	են,	ե	թե	բնա	կութ	յան	ա	վե	լի	լայն	տա	րածք	ու-
նե	նա	յին,	ա	վե	լի	լավ	ապ	րեին,	մի	գու	ցե	ա	մեն	ինչ	ա	վե-
լի	լավ	կլի	ներ»։	

Հո	գե	բան234

Հարցազրույցներիայսպատասխաններըթույլենտալիսեզ
րակացնել,որփաստորենդեռևսբացահայտվածչէայնհար
ցը, թե ինչպես է աղքատությունն ազդում ներընտանեկան
հարաբերություններիվրա,քանիորհարցէ՝աղքատությունն
ինքնինարդյոքազդակկամդրդի՞չէընտանեկանխնդիրների
առաջացմանհամար,թե՞ընտանիքումբռնությանդրսևորու
մըաղքատությանհետփոխկապակցված,դրաարդյունքում
իհայտեկածհետևանքներիարդյունքէ։Աղքատընտանե
կանմիավորներումհաճախտղամարդիկավելիշատենեն
թարկվումլարվածության,սթրեսի`մեղադրվելովընտանիքի
պատշաճ կեցությունը չապահովելու մեջ։ Տղամարդկանց՝
որպեսընտանիքիվաստակողիպատմականորենարմատա
վորվածդերըկրելնավելիէմեծացնումխնդիրը։

«Աղ	քա	տութ	յան	գոր	ծո	նը	կա	րող	է	ազ	դել	բռնութ	յան	
ցիկ	լի	վրա,	բայց	ոչ	ինք	նին	բռնութ	յան	գոր	ծադր	ման	
կամ	չգոր	ծադր	ման	վրա:	Այ	ցե	լու	նե	րի	մե	ծա	մաս	նութ-
յու	նը,	ով	քեր	բռնութ	յան	տու	ժող	ներ	են,	սկզբնա	կան	

233. ՇուշանիկԽուրշուդյան,ԴԱՆ,Գավառ,2019,Ա.Մ.,44տարեկան։

234. ՇուշանիկԽուրշուդյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,Ս.Դ.,3035տարեկան։
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խո	սակ	ցութ	յան	և	խնդ	րի	ներ	կա	յաց	ման	ըն	թաց	քում	
մե	ղադ	րում	 են	 բո	լո	րին	և		ա	մեն	 ինչ՝	 ի	րեն,	 սկես	րո-
ջը,	ե	ղա	նա	կը,	աշ	խա	տան	քը	և		այլ	հան	գա	մանք	ներ,	
բայց	ոչ	եր	բեք	բռնութ	յուն	գոր	ծադ	րո	ղին»:

Հո	գե	բան235

Բռնությունից տուժած անձը ցանկացած կերպ փորձում է
արդարացնելբռնությունգործադրողին,այնպայմանավոր
ված է բռնության այս տեսակի արդեն նշված առանձնա
հատկությամբ.հանցագործությանայլտեսակներիդեպքում
հանցագործըօտարէ,ևհոգեբանորենառաջանումէնրան
պատժելուցանկություն,իսկայնդեպքերում,երբբռնարարը
հարազատմարդէ,նմանցանկությունըցայտունչիլինում:

Բռնությանայստեսակիհոգեբանականասպեկտիքննար
կումըհոգեբանիհետ,մասնավորապեսայնհարցը,թեաղ
քատությունն արդյոք ազդու՞մ է բռնության գործադրման
վրա, վերահաստատում էտարբեր ուսումնասիրություննե
րիարդյունքումվերհանվածայնմոտեցումը,որցանկացած
գործոն,այսդեպքում՝աղքատությունը, չիազդումբռնութ
յանգործադրմանվրա,այնկարողէազդելբռնությանէսկա
լացման,դրավերափոխումներիվրակամնպաստելբռնութ
յանցիկլիմիշրջանիցմյուսինփոփոխվելուգործընթացին:
Բռնությանբունգործադրմանվրաոչմիգործոնչիազդում,
դրամասինենվկայումբազմաթիվտեսություններ,որայն
հոգեբանական,անձիինքնադրսևորման,իրսեփականու
ժիևվերահսկողությանդրսևորումէ,ոչթեաղքատության
կամայլ գործոններովպայմանավորված էբռնությունգոր
ծադրվումկամոչ։Ասվածըփաստվում է նրանով, որնույն
իրավիճակում, նույն գործոնների ազդեցությամբ մի մարդ
գործադրումէբռնություն,մյուսը`ոչ։Սաէայնբանաձևը,որ
բռնությանգործադրմանվրաուղղակիորենչիազդումաղ
քատությունը։Իհարկե,այստեղպետքէնշելբռնությանայլ
ազդեցության մասին, որ բռնության դրսևորման դեպքում

235. ՇուշանիկԽուրշուդյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,Ս.Դ.,3035տարեկան։
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այսգործոննազդակէիրավիճակիսրման,խնդիրներիառա
ջացմանևոչնպաստավորմիջավայրիստեղծմանհամար։
Բռնությանդրսևորումըչպետքէարդարացնել՝պայմանա
վորելայլգործոններով,այդթվում`աղքատությամբ,սակայն
այն,իհարկե,հնարավորինսազդումէ՝նաևհամադրվելով
այլգործոններիհետ,կամ՝ինքնուրույն,ևառաջացնումլար
վածություն,բռնություն։

«Այ	ցե	լու	նե	րի	հետ	տար	բեր	հար	ցեր	են	քննարկ	վում,	
և	 սո	ցիալ-տնտե	սա	կան	 հար	ցե	րի	 քննար	կու	մը	 այս-
պես	է	դի	տարկ	վում	նրանց	կող	մից.	սկզբում	բո	լորն	
էլ	պատ	ճառ	ներ	են	թվար	կում,	տար	բեր	հան	գա	մանք-
ներ	 մեջ	բե	րում,	 ո	րոնք	 ազ	դում	 են	 ի	րենց	 հա	րա	բե-
րութ	յուն	նե	րի	վրա:	Օ	րի	նակ՝	ու	տե	լի	քի	առ	կա	յութ	յու	նը	
կամ	բա	ցա	կա	յութ	յու	նը	նշվում	է	որ	պես	դրդա	պատ-
ճառ,	խնդիր	կամ	վեճ	ա	ռա	ջաց	նող	հան	գա	մանք:	Սա-
կայն	զրույ	ցի	ըն	թաց	քում	հենց	նրանք	են	փաս	տում,	
որ	ու	տե	լի	քի	բա	ցա	կա	յութ	յու	նը	կամ	այլ	կեն	ցա	ղա	յին	
հար	ցե	րը	բռնութ	յան	գոր	ծադր	ման	պատ	ճառ	չեն,	այլ	
ցան	կա	ցել՝	բռնութ	յուն	է	գոր	ծադ	րել»:

Հո	գե	բան236

Հոգեբանական ծառայության համար դիմող անձանց սո
ցիալական դրության պարզաբանման համար հոգեբանի
հետ հարցազրույցի ընթացքում հնչեցրած հարցերի պա
տասխաններիցպարզվեց, որգործնականումայցելուները
միջինվիճակագրականսոցիալտնտեսականդրությունու
նեցողանձինքեն:Այսհանգամանքըկարողէպայմանավոր
ված լինել նախ որոշ սուբյեկտիվ պայմաններով, օրինակ՝
տվյալհոգեբանիմոտենայցելելայդանձինք,կամպատա
հականությանհարցէ:Մեկայլպայմանկարողէլինելծա
ռայության վճարելիության հարցը: Սակայն այս դեպքում
այսհանգամանքներըկարելիէբացառել,քանիորհարցա
զրույցնիրականացվելէանվճարհոգեբանականծառայութ

236. ՇուշանիկԽուրշուդյան,ԴԱՆ,Երևան,2019,Ս.Դ.,3035տարեկան։
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յուններմատուցողհոգեբանիհետ:

Բռնությանևսոցիալտնտեսականվիճակիփոխկապակց
վածության հարցը, ի թիվս արդեն թվարկվածների, ունի
նաևմեկայլասպեկտ՝բռնությունըհանդուրժելուհարց։Հո
գեբանականայս հարցըտարբեր կերպ է մեկնաբանվում։
Այս խնդրի շուրջ հենց հետազոտության քննարկումների
մասնակիցների շրջանումտարակարծությունըպայմանա
վորված է տարբեր երևույթների, ընտանեկան բռնության
վրաազդողգործոններիկամայլպատճառներիվերաբերյալ
հասարակության անդամների (տվյալ դեպքում՝ հարցման
մասնակիցների)՝այդխնդրի մասին ունեցած ընկալումնե
րիտարբերությամբ։Այսպես,մասնակիցներիմիմասը,որը
կարծում էր, որբռնությունը չպետքէհանդուրժել, ներկա
յացնումէրայնփաստարկները,որպետքէմտածելապա
գայիմասին,երեխայիևկնոջանվտանգությանուազատ
ինքնադրսևորվելումասին,իսկեթեկիննունիսոցիալական
կամտնտեսականանկախություն,ապաչպետքէհանդուր
ժելբռնությանորևէարարք։Կարծիքներըտարբերվումէին
այնօրինակների շուրջ,որտեղկինըներկայացվում էրոր
պեստնտեսապես կախյալ, սեփական միջոցներից զուրկ։
Այստեղկարծիքներըտարբերվումէին,ևավելիշատնշվում
էր,որպետքէհանդուրժել,քանիորայդպարագայումկինը
տնտեսականանկախությունչունի։Կարծիքներըտարբեր
վում են նաև՝ պայմանավորված երեխայի առկայությամբ
կամ բացակայությամբ, երեխայի նկատմամբ բռնության
գործադրման կամ նման արարքների բացակայությամբ,
բռնությանդեպքերիշարունակականությամբկամոչ։Փաս
տորեն ստացվում է, որ տնտեսական անկախությունը և
սոցիալտնտեսական հարցերի բացակայությունը որոշ
առումով վճռորոշ են՝ հիմնականում պատճառաբանվելով
երեխայիհամարպատշաճապրելումիջոցներապահովելու
կարիքով։

Իհարկե,երեխաներիվրաբռնությանդրսևորումըկամդրա
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բացակայությունըչիկարողորոշիչ լինելբռնությունըհան
դուրժելուկամչհանդուրժելուհամար,քանիոր,ինչպեսար
դեննշվելէր,ընտանեկանբռնությանուղղակիազդեցությու
նիցզատայդերևույթնունինաևանուղղակիազդեցություն
երեխաների վրա։ Այսինքն` բռնության միջավայրում մե
ծանալով՝երեխաներըևսանուղղակիորենենթարկվումեն
բռնության,եթեանգամնրանքուղղակիբռնությանչենեն
թարկվում։Ավելին՝ցանկացածհարաբերությունումբռնութ
յանառկայությունըորևէկերպչիկարողարդարացվելայս
կամ այն հանգամանքով։ Այսինքն` բռնությունը չի կարող
որևէ կերպարդարացվել կամ հանդուրժելի դառնալ, այս
պես կոչված, «հանուն երեխայի»։ «Հանուն երեխաների»,
նրանց՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի, լիարժեք երկու
ծնողներիմասնակցությամբապահովապրելուևմեծանա
լու,ինչպեսնաևնրանցկարիքներըհոգալուհանգամանքը
չիկարողբռնությանարդարացումլինել։

Աղքատությունը կամֆինանսականխնդիրները կարողեն
ընտանիքում համերաշխությանխաթարմանպատճառ լի
նել: Ընտանիքի առաջ ծառացած՝ հատկապես ֆինանսա
կան խնդիրները կարող են նաև դժվարացնել բռնության
ենթարկվողի(հաճախկնոջ)՝տնիցկամանհաշտհարաբե
րություններիցհեռանալը,ոչմիայնիրհնարավորություննե
րիսղությանպատճառով։Հատկապեսկանայքդահամա
րումեն,այսպեսկոչված, յուրօրինակ«դավաճանություն»՝
«տուժողին»` ընտանիքից դուրս՝ արտաքին աշխարհում
խնդիրներունեցողին,լքելը:Բռնությանենթարկվողնինքը,
տուժող լինելով, տվյալ դեպքում «տուժող», «տուժված» է
համարումբռնությունգործադրողինևհամարումէ,որայդ
պարագայում «տուժողը», «տուժվածը» վատ վիճակում է,
չիկարելինրանայսվիճակում«դավաճանել»,մենակթող
նելխնդիրներինդեմհանդիման։Դրանավելանումէմեկայլ
հարց.բռնությանենթարկվողիայն,այսպեսկոչված,հույսը,
որ բռնություն կիրառողը կարող էփոխվել։Արտաքինայդ
խնդիրների,մարտահրավերներիազդեցությամբնակարող
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էավելիհանդուրժողդառնալ,կորցնելիրվերահսկողբնա
վորությունըևփոխվել,դառնալավելիբարիումեղմ։

«	Մենք	նախ	կին	ա	մուս	նուս	հետ	բնակ	վում	ենք	նույն	
բա	կում:	Նա	իր	ըն	տա	նիքն	ու	նի,	իսկ	ես	հաշ	ման	դա-
մութ	յուն	ու	նե	ցող	իմ	ե	րե	խա	յի	(30	տա	րե	կան	տղա)	
հետ	բնակ	վում	եմ	կից	«դո	մի	կում»:	Խն	դիր	ներ	ա	ռա-
ջա	նում	 են	 ա	մեն	 տե	սակ	 հար	ցե	րից:	 Ցան	կա	ցած	
խնդրով,	 կեն	ցա	ղա	յին	 կա	րիք	նե	րի	 հա	մար	անհ	րա-
ժեշտ	հար	ցով	դի	մե	լը	բռնութ	յան	նոր	ա	ռիթ	կա	րող	է	
լի	նել:	Ինձ	ծե	ծե	լուց	զատ	կա	րող	է	վնա	սել	ե	րե	խա	յիս,	
ին	չի	 հա	մար	 ա	վե	լի	 եմ	 վա	խե	նում:	 Այլ	 բնա	կա	րան	
տե	ղա	փոխ	վե	լու,	բնա	կութ	յան	վայ	րը	փո	խե	լու	հնա-
րա	վո	րութ	յուն	 չու	նեմ,	 բա	ցի	այդ՝	 նաև	 չեմ	 ցան	կա-
նում:	Այդ	բա	կում	կան	նաև	այլ	հա	րա	զատ	ներ,	ո	րոնք	
օգ	նում	են,	օգ	նում	են	տղա	յիս	հար	ցե	րում,	իսկ	մեկ	
այլ	 բնա	կա	վայր	 տե	ղա	փոխ	վել	 տղա	յիս	 հետ	 պար-
զա	պես	չեմ	կա	րող	և	միան	շա	նակ	չեմ	ցան	կա	նում:	
Չեմ	ցան	կա	նում,	որ	նա	նոր	մի	ջա	վայ	րում	վատ	վե-
րա	բեր	մուն	քի	հան	դի	պի:	Այս	տեղ	ար	դեն	հար	մար	վել	
եմ	այդ	պես	ապ	րե	լուն:	Վեր	ջին	ան	գամ	կռի	վը	տղա-
յիս	դեմ	էր	ար	դեն,	ինձ	ծե	ծե	լուց	բա	ցի՝	ար	դեն	նաև	
տղա	յիս	 է	 վտանգ	սպառ	նում։	 Հի	մա,	 օ	րի	նակ,	 բաց	
է	լեկտ	րա	կան	 հո	սան	քի	 խնդիր	 ու	նեմ,	 որ	 ի	րա	կան	
վտանգ	է	իմ	և	տ	ղա	յիս	հա	մար,	քա	նի	որ	բաց	լարն	
անց	նում	է	տան	մեջ	տե	ղով։	Ոչ	մե	կը	չկա,	որ	ինձ	օգ-
նի,	իսկ	նախ	կին	ա	մուս	նուս	դի	մե	լը	գի	տեմ,	որ	կրկին	
կռվի	ա	ռիթ	է	դառ	նա	լու»:	

Բռ	նութ	յան	են	թարկ	ված	կին237

Բռնության դրսևորման դեպքերը հայտնաբերվում են սո
ցիալտնտեսականտարբեր մակարդակներ ունեցող բոլոր
խմբերիշրջանում։Աղքատությանմեջբնակվողկամտնտե
սական ոչ կայուն պայմաններ ունեցող անձինք ուղղակի

237. ՇուշանիկԽուրշուդյան,ԴԱՆ,Զովունի,2019,անանուն,5055տարեկան:



ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

267266

առավել խոցելի են դառնում ևտուժում ենանհամամաս
նորեն238։Ինչէլլինի,հաստատվածէ,որռիսկիգործոնները
մեծացնումենզուգընկերներիմիջևբռնությանտուժողկամ
բռնարար դառնալու հավանականությունը, ուստի դրանց
նվազեցումըպետքէկազմիկանխարգելիչմիջոցառումնե
րիկարևորմասը239:

Ամփոփելով հարկ է ընդգծել, որ ընտանեկան բռնությունն
ունիդրսևորմանշրջաններիառանձնահատկություն՝սրա
ցումներև նահանջներ։ Ինչպեսարդեն նշվեց,այն իշխա
նության հաստատման և բռնություն գործադրողի կողմից
բռնության օբյեկտի նկատմամբառավելության ընդգծման
եղանակէ,որըտարբերգործոնների,օրինակ՝աղքատութ
յանարդյունքումկարողէբացասականփոփոխությունների
ենթարկվելկամխստանալ։Մինչդեռմիայնայդգործոննե
րըընտանեկանբռնությանդրսևորմանկամառաջացման
պատճառկամշարժառիթինքնինչենկարողլինել։

Այս համատեքստում հարկ է մտապահել, որ նշվածները
սոսկ գործոններ են, որոնք ուղղակի բացասականորեն են
ազդումարդենիսկգոյությունունեցողընտանեկանբռնութ
յաներևույթի,խնդրիվրա։

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆԵՎԲՌՆՈՒԹՅԱՆԿԱՊԸ.
ԳՈՐԾՈՆԻՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԽՆԴԻՐՆԵՐ

«Աղքատությունը» բազմաչափ և բազմաշերտ հասկա
ցությունէ։Այններառումէտարբեր,բազմակիհամընկնող
զրկանքներ,որոնցանձնառնչվումէ։Մարդիկ,ապրելովաղ

238. Krug, E. (2002). World report on violence and health. Geneva:World Health
Organization, pp. 149–181. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1[Accessed17.07.2020]

239. World Health Organization (2013). Global and regional estimates of vio
lence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence
and nonpartner sexual violence. Geneva: WHO Press, pp. 2 and 16. Avaliable at:
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?se
quence=1[Accessed10.08.2020].

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/85239/9789241564625_eng.pdf?sequence=1
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քատությանմեջ,ունենումենտարբերխնդիրներ,օրինակ՝
սոցիալականացումը,առողջականխնդիրները, կրթության
սահմանափակ հնարավորությունները, ձեռքբերումների
նվազհավանականությունըևայլն240:Այսբաժնինպատակն
էբացահայտելաղքատությանևդրանիցառաջացողտար
բերհետևանքների՝որպեսընտանեկանբռնությանդրսևոր
մանվրաազդողգործոնների,այսպեսկոչված,փոխազդե
ցությանշրջանը։

Սույն հետազոտության շրջանակներումդիտարկելով, մաս
նավորապես,աղքատությանգործոնիհարցը՝պետքէնշել,
որաղքատությանմեջապրելըմեծացնումէբռնությանռիս
կը,իսկընտանիքումբռնությունըխոչընդոտէաղքատութ
յան վերացման համար: Լինելով մարդու իրավունքների
մեծագույնխախտում՝բռնությունընաևմեծխոչընդոտէաղ
քատությանվերացմանհամար:Աղքատությանմեջապրող
անձինքավելիռիսկայինխումբենբռնությանենթարկվելու
հավանականությանտեսակետից, իսկ բռնության ենթարկ
վելըանձինդուրսէթողնումկրթությունից,աշխատելուց,այլ
գործունեությունծավալելուցևանկախլինելուց,ինչըմեծաց
նումէֆինանսապեսանկայունլինելուհարցը՝հանգեցնելով
գուցենաևաղքատության։Բռնությունըմարդկանցդատա
պարտում էաղքատության և դրա բազում հետևանքների՝
տնտեսական դժվարությունների, սոցիալական մեկուսաց
ման,հիմնականիրավունքներիժխտման241ևայլնի՝խորաց
նելովթե՛առանձինանձանցշրջանակում(օրինակ`կանանց
ևտղամարդկանցմիջև),թե՛առհասարակհասարակության
շրջանակներումգոյությունունեցողտնտեսականանհավա
սարությունը:Առանձինխմբեր,օրինակ՝հաշմանդամություն
ունեցողանձինք,ավելիռիսկայինենբռնությանենթարկման

240. Անգլերեն` Multidimensional poverty, տե՛ս https://ophi.org.uk/policy/
multidimensionalpovertyindex/[Accessed10.08.2020].

241. Macy,R.&Goodbourn,M.(2012).PromotingSuccessfulCollaborationsBetween
DomesticViolenceandSubstanceAbuseTreatmentServiceSectors:AReviewofthe
Literature.Trauma,violence&abuse.13.pp.23451.

https://ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-index/
https://ophi.org.uk/policy/multidimensional-poverty-index/
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տեսանկյունից, ինչն էլ ավելացնում է աղքատության մեջ
ապրելուհավանականությունը:

Ընտանեկան բռնության երևույթի վրա ազդեցություն ու
նեցողգործոններիցաղքատությունըխնդիրների,երևույթ
ների փոխհարաբերակցության, փոխկապակցվածության
յուրօրինակ շրջապտույտ է ստեղծում (տե՛ս Պատկեր 5)։
Սույն ուսումնասիրության շրջանակներում պատկերվել է
բռնությանևաղքատության,այսպեսկոչված,փոխազդե
ցությանշրջանը։Նմանպատկերըավելիտեսանելիէներ
կայացնումսույնբաժնումներկայացվողփոխադարձկապ
վածությանհարցերը։

Պատկեր	5

Աղքատության և բռնության կապի ուսումնասիրության
այսհամատեքստումանհրաժեշտէանդրադառնալստորև
նշվածխնդիրներին։Դրանքդիտարկվելենհետևյալտրա
մաբանությամբ.ինչպե՛սենաղքատությունըևբռնությունն
ազդումներքոհիշյալխնդիրներիվրա,դրանցիցո՛րմեկնէ
այդխնդիրներիառաջացմանպատճառհանդիսանում։Այ
սինքն` աղքատությու՞նն է առաջացնում այդ խնդիրները
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որպեսհետևանք,թե՞բռնություննէդրանցպատճառհան
դիսանում`հանգեցնելովաղքատության։

Պատկեր	6

Պատկեր6ըներկայացնումէընտանեկանբռնությաներևույ
թի վրաազդեցություն ունեցող գործոններիևաղքատութ
յանփոխհարաբերությունը։Բացահայտվումէբռնությանև
աղքատության փոխկապակցվածության, փոխազդեցութ
յանյուրօրինակշրջապտույտ։Նախպատկերըդիտարկենք
ձախիցաջ․այնցույցէտալիս,թեաղքատություննի՛նչազ
դեցություն,ի՛նչհետևանքներկարողէունենալ։

Այսպես՝աղքատությունըհանգեցնումէանձիցածրսոցիա
լականկարգավիճակի։Հաճախաղքատությունըևայդմի
ջավայրումբնակվելըհանգեցնումենմիշարքխնդիրների,
որոնցից էլառաջանում էայդ միջավայրում բնակվողան
ձանց համար լարվածությունը։ Աղքատության, ֆինանսա
կանռեսուրսների,այլհնարավորություններիբացակայութ
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յանհետևանքովհաճախմարդիկկանգնումենխնդիրների
առջևև,հնարավորություններիբացակայությանպատճա
ռով, չեն կարողանում դրանց համար լուծումներ գտնել, և
այսանելանելիվիճակըաղքատևայդմիջավայրումբնակ
վողանձանցհամարհանգեցնումէբարձր լարվածության,
նյարդային,ընկճվածկամգրգռվածհոգեվիճակի։

Աղքատությունիցբխողխնդիրներիցենառողջականխնդիր
ները։ Աղքատությունից բխող խնդիրները կարող են հան
գեցնելառողջականվիճակիվատթարացման,առողջության
քայքայման։Աղքատությունիցբխողգործոններնազդումեն
անձիառողջությանվրա,ևայստեղմեկայլխնդիր էավե
լանում` բժշկական ծառայությունների մատչելիությունը։
Սոցիալտնտեսական խնդիրները ոչ միայն առողջության
քայքայմանընպաստողգործոնկարողեն լինել.ֆինանսա
կանմիջոցներիբացակայությունընաևաղքատությանմեջ
ապրող մարդկանց համար բժշկական ծառայություններից
օգտվելու խոչընդոտ է։ Վերջիններս հաճախ առողջական
խնդիրներիառկայությանդեպքումչենդիմումբժշկականօգ
նությանդրածախսերըհոգալչկարողանալուպատճառով։

Մեկ այլ խնդիր, որին հանգեցնում է աղքատությունը,
կրթության ցածր մակարդակն է։ Տարբեր պատճառներով
(ֆինանսականռեսուրսներ,գիտակցությանցածրմակար
դակ,գոյությանխնդիրներըհոգալուկարիքիառկայության
պարագայումկրթությունստանալը ստորադասելըայլաշ
խատանքկատարելուցևվաստակելուց)այդմիջավայրում
ապրողանձինքդուրսենմնումկրթությունից,ինչընաևազ
դում է նրանց գիտակցության, իրավագիտակցության մա
կարդակիվրա։

Այսպես՝աղքատությանբերածայդբոլորգործոնները(ցածր
սոցիալական կարգավիճակը, բարձր լարվածությունը,
առողջականխնդիրներիվտանգը,ցածրսոցիալականմա
կարդակը)ընտանիքիանդամաղքատմարդուվրաազդում
են` դարձնելով նրանայլ անձից, ընտանիքում հիմնական
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վաստակողիցբարձրկախվածությունունեցողևընտանի
քումցածրուժի,դիրքիկրող։

Այս բոլոր գործոններն իրենց ազդեցությունն են ունենում
անձի՝ բռնության ենթարկվելու հավանականությունը մե
ծացնելով։ Բռնությունն ուժի, իշխանության և բռնութ
յուն գործադրողի կողմից բռնության ենթարկվողի նկատ
մամբ վերահսկման հաստատման երևույթ է, և այս բոլոր
հետևանքները,խնդիրները, որաղքատությունը բերում է,
նպաստումենբռնությունգործադրելունևհեշտացնումեն
բռնությունգործադրելնաղքատությանմեջբնակվողանձի
նկատմամբ։

Նույնկերպբռնությունը,բռնությանենթարկվելըազդումէ
բռնությանենթարկվողմարդուվրա։Բռնությանենթարկո
ղըբռնությանգործադրմանհետևանքովունենում է նվազ
արդյունավետություն։ Ճնշված հոգեվիճակի, բռնությունից
առաջացած առողջական խնդիրների, վախի, լարվածութ
յանևայլպատճառներովանձըչիկարողանումազատգոր
ծել, ինքնադրսևորվել, տան գործերով զբաղվել կամ անել
այն,ինչնրանիցպահանջումէբռնությունգործադրողը։Բռ
նությանենթարկողանձըընտանեկանհարցերումևսներ
գրավվածությունչունի,քանիորհենցնշվածպատճառնե
րով չի կարողանում ինքնադրսևորվել, կամ նրա կարծիքը
հաշվիչիառնվում։

Հաջորդխնդիրնայնէ,որբռնությանգործադրումըհանգեց
նումէընտանեկանբյուջեումչպլանավորվածծախսերի։Բռ
նություննունենում էերկարատևևկարճատևհետևանք
ներառողջության վրա, իսկ բժշկական ծառայությունների
համար պետք է վճարել։ Բռնության հետևանքով տնային
պարագաներըևառհասարակ գույքը կարող են վնասվել.
վերականգնումըևսծախսերիավելացումէենթադրում։

Բռնությունըբացասականհետևանքէունենումանձիինք
նադրսևորման, հասարակությունում ինտեգրման վրա։
Բռնությանենթարկվողանձինքունենումենցածրսոցիա
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լականացում, հնարավորություններ ու կարողություններ,
քանիորհենցբռնությանհետևանքովնրանքչենկարողա
նում(կամնրանցբռնարարնարգելումէ)աշխատել,սովո
րել,կրթականկամայլզարգացմանծրագրերիմասնակցել,
շփվել,ունենալաշխատանքայինկամայլշփմանշրջանակ,
ծանոթություններ,ինչիցէլտուժումէնրանցկարողություն
ների զարգացումը, հնարավորությունների ստեղծումը և
հասարակությունումինքնադրսևորումը`հանգեցնելովնաև
ֆինանսականռեսուրսներիբացակայության։

Բռնությունըբացասաբարէազդումանձիֆիզիկականևհո
գեկանառողջությանվրա,ինչըոչմիայնլրացուցիչծախսեր
էավելացնում,ինչպեսարդենվերևումնշվեց,այլևխնդիր
ներէառաջացնումանձի՝աշխատելու,կրթությամբզբաղ
վելու, գործունեություն ծավալելու կամ այլ կերպ գումար
վաստակելու հնարավորության վրա։ Առողջական խնդիր
ներըխոչընդոտումենազատգործունեությունիրականաց
նելևապրուստիմիջոցվաստակելաղքատությունիցզերծ
մնալուկամդրանիցազատվելուհամար։

Ամփոփելով՝պետքէնշել,որբոլորայսգործոնները,որոնց
հանգեցնում է բռնությունը, նպաստում են աղքատության
խորացմանը։ Բռնության ենթարկվելու հետևանքով անձը,
չունենալով ինքնադրսևորվելու հնարավորություն, չաշխա
տելով, շփումներ չունենալով, նվազ հնարավորություննե
րով,ֆիզիկականուհոգեկանառողջությանխոչընդոտների
պատճառովֆինանսականկամայլռեսուրսներուհնարավո
րություններչիունենում՝դատապարտվելովաղքատության։

Ընտանեկան բռնության կամ աղքատության երևույթների
վրաորպեսգործոնմեծապեսազդումէկրթությանմակար
դակը:Հաճախաղքատությանպատճառէդառնումկրթութ
յան, հմտությունների պակասը: Կրթության կամ անհրա
ժեշտ տեղեկացվածության բացակայության հետևանքով
անձինքհաճախենթարկվումենբռնությանանգամառանց
այդմասինգիտակցելու:Կրթությանբացակայությունը,ան
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տեղյակությունըավելիկախյալենդարձնումանձինևխն
դիրներիդեպքումդժվարացնումդրանցիցազատվելուկամ
դրանք լուծելու հնարավորությունները: Այդ նպատակով
կարևորէանդրադառնալկրթությունիցդուրսմնալուկամ
զբաղվածությանհարցերին:

Երեխաներիևոչմիայննրանց՝կրթությունիցդուրսմնալու
պատճառներըտարբերեն,ինչպես,օրինակ՝ոչբավարար
սոցիալական պայմանները, հաշմանդամությունը, ուսում
նական հաստատությունների` բացակայություններին ոչ
պատշաճարձագանքելը,երեխաներինգյուղատնտեսական
կամայլաշխատանքներումներգրավելը,իսկառանձինէթ
նիկխմբերիդեպքում՝նաևվաղամուսնությունը:

Աշակերտների՝ուսումնանավարտթողնելուպատճառները
տարբերեն,սակայնըստՀՀազգայինվիճակագրականծա
ռայության«Հայաստանիսոցիալականպատկերըևաղքա
տությունը»2018թվականիզեկույցի՝սոցիալտնտեսական
վատպայմաններիպատճառովամենաշատթվաքանակով
աշակերտներնենդուրսմնումկրթությունից:Սոցիալտնտե
սականվատպայմաններըկրթությանիրավունքիիրակա
նացումըխոչընդոտելուհիմնականպատճառնեն,քանիոր
կրթությունիցդուրսմնացած274երեխայից179ըդուրսէ
մնացելհենցայդպատճառով242:

Կրթության իրավունքի իրականացումը չափազանց կար
ևորէանձիզարգացման,կայունացմանտեսանկյունից,այն
նաև հետագակյանքի ձևավորման հիմնաքարային երաշ
խիք է։ Այլ կերպասած՝ կրթության, կրթականաստիճան
ների բարձր մակարդակի ձեռքբերումները հետագայում
երաշխավորումենանձիաշխատանքիազատիրավունքի
իրականացմամբ սեփականանձի զբաղվածությանապա
հովումը,ինչընպաստումէհետագայումտնտեսականկամ

242. Տե՛ս ՀՀ վիճակագրական կոմիտե (2019), «Հայաստանի սոցիալական
պատկերը և աղքատությունը» վիճակագրական վերլուծական զեկույց։ Երևան,
ՀՀ ՎԿ, էջեր 140195: Հասանելի է՝ https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2095
[դիտվելէ16.07.2020]։

https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=2095
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այլկախվածությանմեջչհայտնվելուն։Բացիդրանից՝սույն
համատեքստում գիտակցության, ընդհանուր զարգացվա
ծությանբարձրացմաննուղղվածքայլերը նշանակալից են
թե՛բռնությունիցզերծապրելու,դրականխարգելման,թե՛
բռնության և դրա հետևանքով առաջացած խնդիրների
ճիշտհաղթահարմանհամար։

Աղքատությանմեջապրողբռնությանզոհը«փախուստի»,
բռնությունից զերծ, ազատապրելու ավելի քիչ հնարավո
րություն ունի: Այս խնդիրն աղքատության և բռնության
միջևթերևսամենաակնհայտկապնէ:Նախևառաջնման
իրավիճակում գտնվող՝ բռնության ենթարկվածանձը հա
ճախմեծ,մասնավորապես՝ֆինանսականկախվածություն
էունենումբռնությունկիրառողից,կամնրանցվաստակած
գումարըկամայլմիջոցներըկառավարվումենկամբռնութ
յունգործադրողիտիրապետմաններքոենլինում:Հաճախ
դրամականմիջոցների,կացությանվայրի,սննդիբացակա
յությունը,երեխաներիհամարապրուստիմիջոցիհայթայթ
մանխնդիրներնենդառնումայնհիմնականպատճառնե
րը, որ բռնության ենթարկվածանձը շարունակում է մնալ
այդ նույն միջավայրում: Այս խնդիրն ավելի էսկալացվում
է, երբ բռնության ենթարկվածանձը՝ հիմնականում կինը,
աջակցությունչիունենումիրընտանիքիանդամներիկամ
հարազատների կողմից։ Ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ
բռնության ենթարկված անձը, չունենալով ֆինանսական
միջոցներ,մնումէբռնությանևանառողջհարաբերություն
ներում միայն իր երեխաների համար կեցության անհրա
ժեշտպայմաններիապահովմանհամար։

Մեկայլպատճառէամոթանքիևխարանիենթարկվելուց
խուսափելուհամարայդհարաբերություններումմնալը,քա
նի որ հասարակությունում արմատավորված կարծրատի
պերիհետևանքովդեռևսշարունակումենամոթևանըն
դունելիհամարվելկնոջամուսնալուծությունըևհայրական
ընտանիքվերադառնալը։Շատհաճախկնոջընտանիքըչի
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ընդունումնմանվերադարձը,ուստիչունենալովսեփական
բնակությանվայրկամանկախապրելուհամարֆինանսա
կանմիջոցներ՝բռնությանենթարկվածկինըշարունակում
է մնալ այդ հարաբերություններում՝ բռնություն կիրառողի
կողքին։

Աղքատության մեջ ապրող անձինք ավելի ռիսկային են
բռնության և շահագործման (թրաֆիքինգ և շահագործ
ման այլ տեսակներ) ենթարկվելու տեսանկյունից: Դրանք
ծնողպատճառներըկարողենլինելշատտարբեր,սակայն
տնտեսականկայունությանբացակայությունըկամսոցիալ
տնտեսականայլխնդիրներբռնությանայստեսակիխթան
մանազդեցիկգործոններեն:Կանայք,ևոչմիայննրանք,
ապրուստի միջոց փնտրելիս կարող են ենթարկվել սեռա
կանշահագործման,հարկադիրաշխատանքներիկատար
մանկամթրաֆիքինգիայլտեսակների:

Բռնություննունիսոցիալականևտնտեսականմեծ«գին»։
Այսերևույթըբացասաբարէազդումբռնությանենթարկված
անձիֆիզիկականևհոգեկանառողջությանվրա՝առաջաց
նելովերկարատևբուժմանկարիք:Բռնությանենթարկված
անձինքբուժականծառայություններինպատակովդիմում
են բժշկական հաստատություններ, ինչը ֆինանսական
ծախսերէառաջացնումայդանձանցհամար։

Մեկայլխնդիրէառողջապահականծառայություններիան
մատչելիությունը։ Դա ակներև է հատկապես գյուղական
բնակավայրերում և փոքր քաղաքներում, որտեղ մի շարք
առողջապահական ծառայություններ մատչելի չեն, ինչի
հետևանքովբռնությանենթարկվածանձինքառողջության
պահպանմանիրենցիրավունքը լիարժեքիրացնելունպա
տակովստիպվածենմեկնելայլբնակավայրեր,մասնավո
րապես՝մարզկենտրոններկամԵրևան:Նշվածը լրացուցիչ
ֆինանսականբեռէավելացնում։Այսխնդիրներինավելա
նումէնաևմասնագետներիպակասը,նրանցմասնագիտա
կան ոչ լիարժեք պատրաստվածությունը կամ բժշկական
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էթիկայի խախտմամբ դրսևորված խտրական վերաբեր
մունքը։

Բռնության հետևանքները, անգամ ոչ ակնհայտ դրսևոր
մամբ, անկասկած հետք են թողնում անձի առողջության
վրա,ևտևականժամանակուհամալիրմասնագիտական
ծառայություններ են անհրաժեշտ դրանց վերացման հա
մար։Այդնպատակով,ինչպեսնաևհաշվիառնելովբռնութ
յանենթարկվածանձանցառավելխոցելիությունը,պետութ
յունըպետքէապահովիհամալիրուլիարժեքաջակցության
տրամադրումը`թեթևացնելովբռնությանենթարկվածան
ձիառջևծառացողֆինանսականբեռը։

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆԸՆԹԱՑՔՈՒՄԱՐՁԱՆԱԳՐՎԱԾ
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆԲՌՆՈՒԹՅԱՆԵՐԵՎՈՒՅԹԻԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՅԻՆԽՆԴԻՐՆԵՐ

Հետազոտությանիրականացմանընթացքումվերհանված
հարցերիուսումնասիրությունըթույլէտալիսեզրակացնել,
որբռնությանենթարկվածանձանցպաշտպանությանհա
մակարգըդեռևսթույլէՀայաստանում,ևշարունակումեն
խնդրահարույցմնալ շատհարցեր։Դեպքերիուսումնասի
րությանարդյունքումկարողենքներկայացնելմիշարքհա
մակարգայինխնդիրներ:Այդխնդիրներիցեն.

• ընտանեկանբռնությանդեպքերիդեմպայքարիևկան
խարգելման հարցում օրենսդրական թերի կարգավո
րումները, օրենսդրական բացերը, կարգավորումների
կիրարկմանբացակայությունըկամդրույթներիխնդրա
հարույցսխալկիրառումը.

• տուժողներինպետությանկողմիցտրամադրվողծառա
յություններիբացակայությունը.

• իրավագիտակցությանանհամարժեքմակարդակիևկր
թականանհրաժեշտմակարդակիպակասը.

• ընտանեկան հարցերին պետության միջամտության
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հանդեպանվստահությունը.

• պետական իրավասու մարմինների ոչ բավարար մաս
նագիտական պատրաստվածության աստիճանը, մաս
նագետներիկարողություններիզարգացմանանհրաժեշ
տությունը.

• հասարակությունում առկա կարծրատիպերը և արմա
տավորվածգենդերայինդերաբաժանումը.

• ընտանեկան բռնության դեպքերի վերաբերյալ ճշգրիտ
վիճակագրականտվյալներիբացակայությունը:

Այս բոլորխնդիրները, ըստ էության,ազդում են նաևան
ձանց՝ արդարադատության մատչելիության իրավունքի
իրացման վրա, որն էլ իր հերթին բերում է մի շարք իրա
վունքներիխախտմանևայդխախտվածիրավունքներիվե
րականգնմանդժվարությունների:

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆԲՌՆՈՒԹՅԱՆԴԵՄՊԱՅՔԱՐԸԵՎԴՐԱ
ԿԱՆԽՄԱՆՆՈՒՂՂՎԱԾԱՆՀՐԱԺԵՇՏՔԱՅԼԵՐ.
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆՊՈԶԻՏԻՎՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ընտանիքնանձանցմիությունէ,որոնքիրարհետկապված
ենամուսնականկապով,ազգակցական(արյունակցական)
կապերի կամօրենքի ուժով (որդեգրում, դաստիարակութ
յաննպատակովերեխայինընտանիքընդունելը)ընտանե
կանհարաբերություններիմեջեն։ՀՀՍահմանադրությունը
մի շարքայլ երաշխիքներիամրագրմամբ, 16րդ հոդվածի
համաձայն, սահմանել է, որ մայրությունըևմանկությունը
պետությանհատուկպաշտպանությանևհովանավորութ
յան ներքո են: Սահմանադրությամբ նման նորմի ամրագ
րումըմեծապեսընդգծումէպետության`ընտանիքիպաշտ
պանությանևհովանավորությանպարտավորությունը։

Սահմանադրական նման նորմի սահմանմամբ ամրագր
վելենչափորոշիչներ,որոնքպետություննիրքաղաքակա
նությանմիջոցովպետքէիրականացնի։Այնէ`ապահովի
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տնտեսական, սոցիալական ու մշակութային ոլորտներում
կենսականպահանջմունքները բավարարելու նպատակով
անձի ազատությունների դրսևորման համար հնարավո
րություններիստեղծում։Իհարկե,թվարկվածտնտեսական,
սոցիալական ու մշակութային ոլորտներում իրավունքնե
րի իրականացումն ուղղակիորեն կապված է պետության
տնտեսականունյութականհնարավորություններին,ևայդ
իրավունքների պաշտպանության հարցում պետությունը
լայնհայեցողությունունի։

Սա,իհարկե, չինշանակում յուրաքանչյուրանձիկամքա
ղաքացուհամարնյութականկարիքներիբավարարում,այլ
պետությունը պարտավորություն է կրում ապահովել ան
ձանցազատություններիևիրավունքներիիրականացման
նպաստավորպայմաններ։

Այսդրույթիմեկնաբանությունընշանակումէ,որամրագր
ված«սոցիալականպետությանը»կամվերոհիշյալարժեքնե
րիպաշտպանությանըվերաբերողդրույթներըմիջազգային,
ինչպեսնաևներպետականօրենսդրականշրջանակներում
սահմանումեն,որպետությունըպարտավորությունէկրում
ապահովելուընտանիքիլիակատարկեցության,ամբողջա
կաններուժիազատիրականացմանհամարպայմաններ։

Պետությունը, փաստորեն, այս դրույթների ուժով կրում է
պարտականություն` նպաստելու ընտանիքի կեցության
ապահովմանը,հավասարությանսահմանմանը,խտրակա
նության արգելմանը` սկսելով ընտանիքից, անցնելով հա
մայնք և հասարակություն։ Այն նաև յուրաքանչյուրանձի,
այդ թվում՝ ընտանիքի յուրաքանչյուրանդամի հիմնական
իրավունքներիուազատություններիիրականացմաներաշ
խավորէ,ինչըբխումէՍահմանադրությանմիշարքդրույթ
ներից,ինչպեսնաևմիջազգայինփաստաթղթերովստանձ
նածպարտավորություններից։

Ընտանիքները կարող են տարբեր մարտահրավերների և
խնդիրներիառնչվել,երբառաջէգալիսընտանիքիառան
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ձինանդամներիիրավունքներիպաշտպանությանևպահ
պանության՝ պետության պոզիտիվ պարտականությունը,
որնամրագրված է մասնավորապես, ՀՀ Սահմանադրութ
յան` մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքները և
ազատությունները սահմանող 2րդ գլխում՝ մի շարք իրա
վունքներևազատություններսահմանողհոդվածներում:

Պետության պաշտպանության գործառույթի, պոզիտիվ
պարտավորությունների իրականացման համար անհրա
ժեշտէխնդիրներիլուծմաննուղղվածմիշարքձեռնարկում
ներիիրականացում։

ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐ

Առաջարկներըգործողությունների,քայլերիմիամբողջհա
մակարգ են ներառում քաղաքականություն մշակողների,
ոլորտի պատասխանատուների և ընդհանուր իրավասու
մարմինների համար։ Այն կօգնի համակարգված կերպով
իրականացնել քայլերի քարտեզագրում, պլանավորում,
մշտադիտարկում,ծրագրայինքայլերումմիջամտությունև
դրանցարդյունավետությանգնահատում՝ուղղվածընտա
նեկանբռնությանդեմպայքարինևդրականխարգելմանը։

Օրենսդրականդաշտիկատարելագործում.

1. «Կանանցնկատմամբբռնությանևընտանեկանբռնութ
յանկանխարգելմանուդրադեմպայքարիմասին»Եվ
րոպայիխորհրդիկոնվենցիայիվավերացում։ՀՀկողմից
այնստորագրվելէ2018թվականին,սակայնդեռչիվա
վերացվել:

2. Ընտանիքումբռնությանարարքիքրեականացում:

3. Բռնությանբոլորտեսակներիքրեականացում:

Ընտանիքումբռնությունըդեռևսքրեականացվածչէներպե
տական օրենսդրությամբ։ Միջազգային փաստաթղթերում
միշարքայլարարքներ(ընտանեկանբռնություն(հոգեբա
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նական, ֆիզիկական, սեռական բռնություն), հետամտում,
հարկադիրամուսնությունևայլն)քրեականացվածեն,ինչ
պեսնաևդրանցքրեականացմանպահանջէամրագրված
այդ նույնփաստաթղթերում։ Թե՛ ընտանեկան բռնության,
թե՛ այլ արարքների քրեականացումը միջազգային փաս
տաթղթերիցբխողսկզբունքներիևչափանիշներիպահանջ
է։ Այն ամրագրված է «Կանանց նկատմամբ բռնության և
ընտանեկանբռնությանկանխարգելմանուդրադեմպայ
քարիմասին»Եվրոպայիխորհրդիկոնվենցիայում,որըՀՀ
կողմիցստորագրվելէ2018թվականին,սակայնդեռչիվա
վերացվել։

Արարքներիքրեականացմաներկուեղանակկա,որոնքեն՝
ա) ընտանեկան բռնությունը` որպես առանձին հանցա
կազմՔրեականօրենսգրքումսահմանելըկամբ)տարբեր՝
արդենիսկգործողհանցակազմերըառանձինմասովլրաց
նելը,որը,որպեսծանրացնողհանգամանք,կամրագրիըն
տանեկանկապը։

Միջազգայինլավագույնփորձիուսումնասիրությունըցույցէ
տալիս,որարարքիքրեականացմանգոյությունունեցողեր
կուեղանակներնարդյունավետեն,ևդրանցընտրությունը
միայն ներպետական օրենսդրական կարգավորումներին,
մասնավորապես, ազգային քրեական օրենսգրքի տրամա
բանությանըհամապատասխանությանընտրությանհարցէ։

4. «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանի
քումբռնությանենթարկվածանձանցպաշտպանության
և ընտանիքումհամերաշխությանվերականգնմանմա
սին»ՀՀօրենքիկատարելագործում:

Վերանայելևմշակել«Ընտանիքումբռնությանկանխարգել
ման,ընտանիքումբռնությանենթարկվածանձանցպաշտ
պանությանևընտանիքումհամերաշխությանվերականգն
մանմասին»ՀՀօրենքումփոփոխություններևլրացումներ
կատարելումասինօրենքինախագիծ,որըկընդլայնի«ըն
տանիքիանդամներ»հասկացությունըևկվերացնիպաշտ
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պանությանտարբերմիջոցներիկիրառմանգործնականում
առաջացողխնդիրները:

5. Ընտանեկանբռնությանդեմպայքարիևդրականխար
գելմանազգայինռազմավարությանևդրանկիցգործո
ղությունների ծրագիրը հաստատող իրավական ակտի
ընդունում:

Ընտանեկան բռնությունը տարբեր ասպեկտներ ներառող
խնդիրէ,ուստիայսարատավորպրակտիկայիդեմպայքա
րըպետքէիրականացվիհամապարփակձևով։Անհրաժեշտ
էմշակելևընդունելընտանիքումբռնությանկանխարգել
ման,դրադեմպայքարիևբռնությունիցտուժածանձանց
պաշտպանության համարառանձին ռազմավարություն և
համապարփակգործողություններիծրագիր։

6. Իրականացնել իրավասու մարմինների մասնագիտա
կան գիտելիքների, կարողությունների զարգացմանն
ուղղվածպարբերականևշարունակականիրազեկման
աշխատանքներ:

Ընտանեկանբռնությանդեմպայքարումևկանխարգելման
նպատակովանհրաժեշտէբազմակողմանիմոտեցում,քանի
որօրենսդրականդաշտիկատարելագործմամբհստակկար
գավորումների սահմանումը համակարգային պայքարի մի
մասնիկէ,միայնդախնդրիլուծումչիկարողլինել:Օրենսդ
րականլիարժեքկարգավորումներիամրապնդումըմիխնդիր
է,իսկդրանցհամընդհանուրսկզբունքներինուչափանիշնե
րինհամապատասխանճիշտկիրառումը`մեկայլ։

Իրավասումարմիններիներկայացուցիչներըհասարակութ
յունումարմատավորվածկարծրատիպերիկրողներեն,ինչը
գործնականում խոչընդոտ է տուժողներին պաշտպանութ
յունտրամադրելուիրենցպարտականություններիկատար
մանհամար:Կարծրատիպայինմոտեցումներենդրսևորվում
նաև դատական համակարգում, ինչի մասին բարձրաձայ
նումենհասարակականկազմակերպությունները:Հաճախ
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նրանքևսթերահավատությամբենմոտենումընտանիքում
առաջացածխնդիրներին։Նրանցիցշատերըևսհասարա
կությունում ընդունված այն կարծրատիպի կրողներն են,
որնմանհարցերըներընտանեկանխնդիրներենևպետքէ
լուծվենհենցընտանեկանմիջավայրում։

Դեպքերի ոչպատշաճարձագանքմանհետևանք են դառ
նում նաև տուժողի կողմից քրեական հետաքննություն
իրականացնելուհամարդիմումներկայացնելըևդրանցից
հրաժարվելը։ Լինում են դեպքեր, որ տուժողները հետ են
վերցնումիրենցհայտարարությունը,ինչըկարողէկրկնվել
մի քանի անգամ՝ հանգեցնելով իրավապահ մարմինների
ներկայացուցիչների,այսպեսկոչված,զգոնությաննվազեց
ման, երբ իրավապահ մարմնի ներկայացուցիչը մի քանի
անգամդիմումներկայացնելուևհետվերցնելուհետևան
քով կասկածում է տվյալ ընտանիքում խնդրի առկայութ
յանը։ Նման քայլի պատճառներ են երեխաները, վախը,
ապագայի նկատմամբանվստահությունըև, իհարկե, հա
սարակության կողմից խարանավորվելը։ Սակայն ընտա
նեկանբռնությանդեպքերիմասինհայտնելը,դիմումներ
կայացնելը և հետո դրանից հրաժարվելու, հետ վերցնելու
անընդհատկրկնվողգործողությունըչիկարողիրավապահ
մարմինների՝իրենցլիազորություններիոչլիարժեքկատար
մանարդարացումլինել։

Իրավասումարմիններիթերիմասնագիտականկարողութ
յուններըև ոլորտիգիտելիքները չափազանցվտանգավոր
են,նախ,հենցբռնությունիցտուժածանձիիրավունքների
պաշտպանությանտեսանկյունից:Դրանցբացակայությու
նը կրկնակի բացասական ազդեցություն է ունենում տու
ժողիվրա,քանիոր,միկողմից,խախտվելեննրանցիրա
վունքներնուազատությունները,մյուսկողմից՝դրանքառաջ
ենբերումարդարադատությանմատչելիությանիրավունքի
իրացման խոչընդոտներ՝ հանգեցնելով խախտված իրա
վունքներիվերականգնմանդժվարությունների:
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7. Պետական իրավասու մարմինների, ստորաբաժանում
ների միջև համագործակցությանամրապնդում և դրա
արդյունավետությանբարձրացում:

Համագործակցություն չկա թե՛ տարբեր մարմինների, թե՛
տվյալմարմնիտարբերմասնագիտացումունեցողստորա
բաժանումներիմիջև։Օրինակ`նմանհամագործակցության
իրականացումը ՀՀ ոստիկանությունում կարգավորվում է
ՀՀոստիկանությանպետիհրամանով,սակայնգործնակա
նումառաջանումենբազմաթիվխնդիրներ:Զոհակենտրոն
ևտուժողներիկարիքներինհամապատասխանմասնագի
տական օգնության տրամադրման, անձին ճիշտ ուղղորդ
մանևենթադրյալտուժողինաջակցությանտրամադրման,
ինչպես նաև բռնարարի համար սոցիալական ծրագրերի
իրականացման համար չափազանց կարևոր է համագոր
ծակցությանանխափանիրականացումը:

«Կանանցնկատմամբբռնությանևընտանեկանբռնության
կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի
խորհրդիկոնվենցիայի5րդհոդվածի2րդմասիհամաձայն՝
մասնակիցպետություններըպետքէձեռնարկենօրենսդրա
կանևայլբնույթիանհրաժեշտբոլորմիջոցները՝ցուցաբերե
լուպատշաճջանասիրությունպետությանանունիցհանդես
չեկողանձանցկողմիցկատարվողբռնությանայնարարք
ներըկանխելու,դրանցնկատմամբքննությունիրականաց
նելու, պատասխանատվության ենթարկելու և հատուցում
ապահովելու ուղղությամբ, որոնք մտնում են կոնվենցիայի
գործողությանշրջանակներիմեջ։Ավելին՝նշյալկոնվենցիա
յի 7րդ հոդվածի համաձայն՝ «մասնակիցպետությունները
պետքէապահովեն,որպեսզիբռնությանենթարկվածանձի
իրավունքներըդիտարկվենորպեսբոլորմիջոցներիկենտ
րոնումգտնվողևիրականացվենբոլորշահագրգիռգերա
տեսչությունների, ինստիտուտների և կազմակերպություն
ների միջև արդյունավետ համագործակցության միջոցով:
Սույնհոդվածիներքոձեռնարկվածբոլորմիջոցառումները
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պետք է ընդգրկեն բոլոր շահագրգիռ դերակատարներին,
ինչպիսիք են՝ պետական, համապետական, տարածքային
և տեղական մարմինները, մարդու իրավունքների ազգա
յինինստիտուտներըևքաղաքացիականհասարակության
կազմակերպությունները»։

Պետության կողմից նախաձեռնվող (proactive) ծառայութ
յուններիապահովումը սահմանված է նաև«Բռնությունից
կանանց պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի
Նախարարների կոմիտեի թիվ (2002)5 հանձնարարակա
նի3րդկետում,58րդկետի«դ»ենթակետում:Բացիդրա
նից՝ «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանի
քումբռնությանենթարկվածանձանցպաշտպանությանև
ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին»
ՀՀ օրենքի 13րդ հոդվածովամրագրվում են ընտանիքում
բռնությանկանխարգելումըևընտանիքումբռնությանեն
թարկվածանձանցպաշտպանություննիրենցգործառույթ
ներիշրջանակներումիրականացնողիրավասուպետական
մարմինները,որոնցթվումէնաևՀՀոստիկանությունը:Նույն
հոդվածի 2րդ մասի համաձայն՝ պետական և տեղական
ինքնակառավարմանմարմիններնիրենցլիազորություննե
րի շրջանակներումաջակցում են ընտանեկան բռնության
դեմպայքարինևայդբնագավառումհամագործակցումեն
լիազորմարմնիհետ:Ստացվումէ,որնշյալօրենքըևսնա
խատեսումէընտանեկանբռնությանենթարկվածանձանց
տրամադրվողբազմամասնագիտականաջակցություն:

8. Վիճակագրությանվարում:

Ընտանեկանբռնությանդեպքերիվերաբերյալճշգրիտվի
ճակագրություն վարելն առանցքային բնույթ ունի խնդրի
դեմպայքարում։Պետքէտիրապետելխնդրիհստակպատ
կերինևծավալին,որպեսզիպատշաճպայքարևկանխար
գելմանաշխատանքներիրականացվեն։

Հայաստանում ընտանեկան բռնության դեպքերի միասնա
կանվիճակագրությանվարմանբացակայությանմասինշա
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րունակաբարբարձրաձայնվելէազգայինինստիտուտների,
ինչպես նաև հասարակական և միջազգային կազմակեր
պություններիկողմից243։Հետազոտությունընույնպեսցույցէ
տալիս,որպետականիրավասումարմիններիևհասարա
կականկազմակերպություններիտվյալներըտարբերվումեն:

Խնդրիլուծմաննպատակովևիկատարումն«Ընտանիքում
բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության են
թարկվածանձանցպաշտպանությանև ընտանիքում հա
մերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի 14րդ
հոդվածի1ինմասի2րդկետի՝համաձայնորի՝ՀՀաշխա
տանքիևսոցիալականհարցերինախարարությունը՝որպես
լիազորմարմին,իրականացնումէընտանիքումբռնության
դեպքերի կենտրոնացված հաշվառում՝ կառավարության
որոշմամբսահմանվածկարգով,2019թվականիհոկտեմբե
րինընդունվեցՀՀկառավարության«Ընտանիքումբռնութ
յանդեպքերիկենտրոնացվածհաշվառմանկարգըսահմա
նելու մասին» 2019 թվականի հոկտեմբերի 10ի N 1381Ն
որոշումը։Սակայնայնդեռգործնականկիրառումչիստա
ցել,որպեսզիբացահայտվիդրաարդյունավետությունը:

Ընտանեկանբռնությանդեպքերիկենտրոնացվածհաշվառ
մանկարգիընդունումըառաջինկարևորքայլն է,սակայն
կարգի վարմանճշգրտությանևհստակությանարդյունա
վետությանմաքսիմալացմանուղղությամբձեռնարկումներ
պետքէիրականացվեն։

9. Հաշվառմանպատշաճիրականացում:Իրավասումարմ
նի կողմից պետք է դրսևորվի պատշաճ ջանասիրութ
յունընտանեկանբռնությանկանխարգելիչհաշվառման
իրականացմանհամար:

Ըստ «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանի
քումբռնությանենթարկվածանձանցպաշտպանությանև
ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին»

243. Տե՛սԿանանցնկատմամբխտրականությանբոլորձևերիվերացմանՄԱԿի
կոմիտեիեզրափակիչդիտարկումներ(CEDAW/C/ARM/CO/56),կետ37:
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ՀՀօրենքի11րդհոդվածի1ինմասի՝այնանձը,ովընտա
նիքումբռնությունէգործադրել,ևումնկատմամբկայաց
վել է նախազգուշացման, անհետաձգելի միջամտության
կամպաշտպանականորոշում,ՀՀոստիկանությանկողմից
վերցվումէկանխարգելիչհաշվառման:Նույնկարգավորու
մը գործում է նաև ընտանիքում բռնության հետ կապված
հանցանքիհամարդատվածությունունեցողչափահասան
ձիպարագայում: Կանխարգելիչ հաշվառման շրջանակում
չափահասանձիկողմիցընտանիքումբռնությունգործադ
րելը կանխարգելելու նկատմամբ մշտադիտարկումն իրա
կանացնում է «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ
օրենքովսահմանվածսոցիալականծառայություններտրա
մադրող տարածքային մարմնի սոցիալական աշխատողը,
իսկանչափահասանձիպարագայում՝ՀՀոստիկանությու
նը՝համապատասխանաբարՀՀաշխատանքիևսոցիալա
կան հարցերի նախարարության կամՀՀ ոստիկանության
պետիսահմանածկարգով:

Հաշվառումն ինքնին բավականին կարևոր գործիք է ան
ձի վարքագծի դրսևորումների նկատմամբ մշտադիտար
կումիրականացնելուտեսանկյունից:Այնկանխարգելիչու
պաշտպանական նշանակություն ունի: Այնուամենայնիվ,
գործնականում հաճախ պատշաճ հաշվառում չի իրակա
նացվում:Վերջինպնդումըհաստատումենոստիկանության
տրամադրածտվյալներնայնմասին,որընտանիքիանդամ
ների կողմից ստացվում են պաշտպանության միջոցների
խախտումներիվերաբերյալահազանգեր244:

10.Աղքատությանվերացմաննպատակովքայլերիիրակա
նացումտնտեսականկարողությունների,զբաղվածութ
յանապահովման, ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելուև
տնտեսությունների զարգացման համար, որոնք կարող

244. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպան (2019), ՀՀ մարդու իրավունքների
պաշտպանի 2018 թվականիտարեկան հաղորդում, էջեր 556559։ Հասանելի է՝
https://www.ombuds.am/images/files/8f03a4f279d0491fd510fca443f8f269.pdf [դիտ
վելէ18.08.2020]։

https://www.ombuds.am/images/files/8f03a4f279d0491fd510fca443f8f269.pdf
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եններառելնաև՝

• զբաղվածությանապահովմանծրագրերիիրականա
ցումգործազրկությանկրճատմաննպատակով.

• ընթացիկծրագրերիծավալիընդլայնումշահառունե
րիառավելլայնշրջանակիներառմաննպատակով.

• բռնությանենթարկվածանձանց,տուժողներիհամար
աջակցությանտրամադրմանթիրախայինծրագրերի
մշակում.

• բռնություն գործադրողների համար թիրախային սո
ցիալական ծրագրերի, վերականգնողական ռազմա
վարություններիուդրանցգործողություններիծրագ
րերիմշակում.

• տնային տնտեսությունների հնարավորությունների
զարգացմանն ուղղված թիրախային ծրագրերի մշա
կումևիրականացում,ինչպեսնաևընթացիկծրագ
րերիարդյունավետությանբարձրացում.

• աջակցություն աշխատանքի շուկայում նվազ մաս
նակցություն ունեցողներին, մասնավորապես, աշ
խատաշուկայումկանանցլիարժեքմասնակցությանը
նպաստելուուղղությամբքայլերիձեռնարկում:

Աղքատությանվերացումըկարևորէընտանեկանբռնութ
յան,առհասարակբռնությանդեմպայքարում։Սաենթադ
րումէընտանիքներին,խոցելիխումբհանդիսացողանձանց,
ինչպեսնաևտնայինտնտեսություններիկարողությունների
և սոցիալտնտեսական հարցերի լուծմանն ուղղված ռազ
մավարություններիմշակումևկիրառում,որոնցհիմնական
նպատակըաղքատությանհաղթահարումնէ:

11.Ընտանիքիբոլորանդամներիհամարծառայություների
մատչելիությանապահովում.

• ապաստարաններիհիմնադրում,դրանցթվիավելա
ցում. ապահովել ապաստարանների առկայությունը
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հանրապետությանամբողջտարածքում.

• աջակցությանկենտրոններիհիմնադրում,դրանցկա
րողությունների զարգացում. ապահովել աջակցութ
յանկենտրոններիառկայությունըհանրապետության
ամբողջտարածքում։

«Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում
բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ըն
տանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ
օրենքիընդունմամբնախատեսվելէբռնությունիցտուժած
անձանց համար բազմաթիվ ծառայությունների մատուց
մանանհրաժեշտություն:Օրենքընախատեսելէաջակցութ
յան կենտրոնների ևապաստարանների ստեղծում245: Սա
կայնայսգործընթացըդեռկայացմանփուլումէ,ևօրենքով
ամրագրվածաջակցությանկենտրոններիկամապաստա
րաններիառկայությունըապահովված չէամբողջ հանրա
պետությանտարածքում:

Այդծառայություններըշարունակվումենտրամադրվելհա
սարակական կազմակերպությունների կողմից։ Այս կա
պակցությամբ հարկ է ընդգծել, որ հանրապետությունում
գործումէերկուապաստարան,ինչը,սակայն,չիհամապա
տասխանումմիջազգայինստանդարտներին,քանիորքա
նակականխնդրիցզատ՝չկաննաևապաստարաններբո
լոր մարզերում։ Միջազգային չափանիշների246 համաձայն`
յուրաքանչյուր տասը հազար բնակչությանը անհրաժեշտ
է մեկ ընտանիքի հնարավորությամբ կացարան,այսինքն`
Հայաստանումբնակչությանթվինհամապատասխանանհ
րաժեշտենմոտավորապես290տեղովապաստարաններ։

• ապաստարանների և աջակցության կենտրոնների
համարֆինանսական, մասնագիտականևայլանհ

245. Տե՛սհոդված19և20։

246. Եվրոպայիխորհրդի`կանանցնկատմամբբռնությանևդրադեմպայքարի
(GREVIO)աշխատանքայինխումբնառաջարկումէունենալմեկապաստարանյու
րաքանչյուրտարածաշրջանում։
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րաժեշտռեսուրսներիապահովում.

• ռեաբիլիտացիոնծրագրիմշակումև իրականացում:
Համալիր միջոցառումների այս ծրագիրն ուղղված է
բռնությունգործադրածանձինհոգեբանականևսո
ցիալականաջակցությանտրամադրման,առողջութ
յանվերականգնման,վնասակարսովորույթներից(ալ
կոհոլամոլություն, թմրամոլություն, թունամոլություն,
խաղամոլություն) ձերբազատմանմիջոցովնրակող
միցկրկինբռնությունգործադրելուկանխմանը247.

• ապահովել «Թեժ գիծ» ծառայության հասանելիութ
յունը:«Ընտանիքումբռնությանկանխարգելման,ըն
տանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտ
պանության և ընտանիքում համերաշխության
վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի 14րդ հոդվա
ծի1ինմասի7րդկետիհամաձայն՝ լիազորմարմի
նը`ՀՀաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախա
րարությունը,հանրությանհամարհասանելիկերպով
պարբերաբարհրապարակումէկապիայնմիջոցների
ցանկը (ներառյալ՝ ընտանիքում բռնության ենթարկ
վածներիհամարնախատեսվածանվճար«Թեժգիծ»
ծառայության հեռախոսահամարները, որոնք աջակ
ցությանկենտրոններըպարտավորենունենալ),որոն
ցովընտանիքումբռնությանենթարկվածները,նրանց
ընտանիքիանդամներըևայլանձինքկարողենան
հապաղկապհաստատելաջակցությանկենտրոննե
րիաշխատակցիկամկենտրոնիկողմիցներգրավված
համապատասխանմասնագետիհետևստանալանհ
րաժեշտանհատույց,իսկհաշմանդամությունունեցող
անձանց դեպքում նաև նրանց համար մատչելի օգ
նություն:Այսառնչությամբհարկէընդգծել,որՀՀաշ
խատանքիև սոցիալական հարցերի նախարարութ
յան պաշտոնական կայքի «Ընտանիքում բռնության

247. Տե՛սՀոդված4և14։
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ենթարկվածանձանցծառայություններտրամադրող
մյուսկառույցները՝ըստմարզերի»տեղեկատվությու
նըպարունակում է «Թեժ գիծ» ծառայության հեռա
խոսահամարներ,որոնքսկսելենգործելմիայն2020
թվականից,ևանհրաժեշտէհասարակությաննիրա
զեկելայդծառայությանմասին։Բացիդրանից՝2020
թվականիմայիսինսկսելէգործելնախարարության
միասնական«Թեժգիծ»հեռախոսահամարը,սակայն
այնընդհանուրհարցերիհամարէ,ևկրկինհանրութ
յանշրջանումիրազեկմանկարիքկա։

12.Առողջապահական ծառայությունների մատչելիության
ապահովում։

Առողջապահական ծառայությունների անմատչելիությունն
առողջության պահպանման իրավունքի իրացման սահ
մանափակում է, ինչը հատկապես ակներև է համայնքա
յինբնակավայրերումևփոքրքաղաքներում։Առողջության
պահպանմանիրավունքիսահմանափակմանխնդիրներեն
առաջանումնաև,երբանձինքբախվումենբժշկականանձ
նակազմիկողմիցխտրականվերաբերմունքիկամմասնա
գիտականծառայություններիոչլիարժեքիրականացման։

Բժշկական անձնակազմի կարծրատիպային մոտեցում
ների և մասնագիտական ոչ լիարժեք պատրաստվածութ
յան պատճառով խտրական վերաբերմունքի հանդիպելը
բժշկական ծառայությունները ոչ մատչելի դարձնելու մեկ
այլպատճառէ:

Բացիդրանից՝բժշկականէթիկայիևբժշկականգաղտնի
քիդեպքերևսարձանագրվումեն։Հաճախ,օրինակ,առող
ջությանհետկապվածհարցերփոխանցվումենընտանիքի
այլանդամներին(ամուսին,ամուսնուծնողներիևայլն),ին
չըծառայություններիհամարդիմածանձիհամարցանկալի
չէ։

Այս համատեքստում հարկ է ընդգծել, որ «Ընտանիքում
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բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության են
թարկվածանձանցպաշտպանությանև ընտանիքում հա
մերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի 17րդ
հոդվածի1ինմասի1ինկետովամրագրվածէ,որ«ընտա
նիքումբռնությանկանխարգելմանբնագավառումառողջա
պահության ոլորտի լիազոր հանրապետական գործադիր
մարմինըապահովում է ընտանիքում բռնության ենթարկ
ված անձանց համար անհատույց առաջնային բժշկական
օգնություն, սահմանում է ընտանիքում բռնության հետ
ևանքովբժշկականօգնությանդիմածանձանցվերաբերյալ
տեղեկությանգրանցմանկարգըևընտանիքումբռնության
դեպքերիվերաբերյալոստիկանությանը,ՀՀքննչականկո
միտեինկամդատախազությանըհայտնելուպայմանները։
Նշված կարգը սահմանված է ՀՀառողջապահության նա
խարարի «Ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց
համարանհատույցառաջնայինբժշկականօգնությանկազ
մակերպման, բռնության հետևանքով բժշկական օգնութ
յանդիմածանձանցվերաբերյալտեղեկությանգրանցման
և հաղորդման կարգը, ընտանեկան բռնության դեպքում
բժշկականպատմագրիներդիրըևընտանեկանբռնության
ենթարկվածևդրահետևանքովմարմնական,հոգեկանու
վերարտադրողականխանգարումներ/վնասվածքներստա
ցածանձանցվերաբերյալգրանցամատյանըհաստատելու
մասին»2019թվականիհոկտեմբերի29իթիվ3177–Ահրա
մանով,որի64րդկետըսահմանումէ՝«ընտանեկանբռնութ
յանենթարկվածևդրահետևանքովմարմնական,հոգեկան
և վերարտադրողական խանգարումներ/վնասվածքներ
ստացածանձանց բժշկականօգնությանև սպասարկման
կազմակերպումը, ԸԲանձանցառաջնային բուժօգնությու
նըկազմակերպվումէպետությանկողմիցերաշխավորված
անվճարբժշկականօգնությանևսպասարկմանշրջանակ
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ներում»248:

Այսինքն`գործողկարգավորումներնամրագրումենընտա
նեկանբռնությանենթարկվածանձանցանվճարբժշկական
օգնության և սպասարկման ծառայությունը, սակայն այս
առաջարկի նպատակը, ընդհանուր առմամբ, բժշկական
ծառայություններիմատչելիությաննէուղղված։

13.Իրազեկմանաշխատանքներիիրականացումհասարա
կությանլայնշրջանակներում:

Կարծրատիպային մտածելակերպն իրազեկվածության,
խնդիրներիմասինգիտելիքներիպակասիհետևանքէ։Հա
ճախանձինքչունենվստահությունիրավապահմարմիննե
րինկատմամբ,բռնությանենթարկվածներըերբեմնանգամ
չենգիտակցում,որբռնությանենենթարկվումկամխնդրա
հարույցհարաբերություններիմեջեն։Ավելին՝ընտանեկան
բռնությանմասնակիցները՝թե՛բռնությանենթարկվող,թե
բռնությունգործադրողանձինքևնրանցշրջապատը,նաև
իրազեկված չեն խախտված իրավունքների վերականգն
մանմեխանիզմներիուառկածառայություններիմասին։

Պետությանառաջնահերթություններիցպետքէլինիկարծ
րատիպերի դեմ պայքարը և իրազեկման աշխատանքնե
րիիրականացումը։Այդ նպատակովտեղեկացվածության,
իրավագիտակցության բարձրացման համարպետք է լայ
նածավալիրազեկմանաշխատանքներիրականացվենհա
սարակությանտարբերշերտերիշրջանում,որըպետքէնե
րառի.

• օրենսդրականդաշտիիրազեկում,օրենքովսահման
ված պաշտպանության միջոցների, իրավունքների
վերականգնմանմեխանիզմներիվերաբերյալդասըն
թացներիկազմակերպումհասարակությանտարբեր
շերտերիհամար.

248. Տե՛ս ՀՀ առողջապահության նախարարի 2019 թվականի հոկտեմբերի
29ի թիվ 3177–Ա հրամանը։ Հասանելի է՝ http://www.moh.am/storage/legalacts/
November2019/PK9mKcV91XT4aW8VbjyO.pdf[դիտվելէ18.08.2020]։

http://www.moh.am/storage/legal-acts/November2019/PK9mKcV91XT4aW8VbjyO.pdf?fbclid=IwAR2I73mAHFWfKXKyOO8WnLz62NKib98IeFMIFXP71J90-FLg2ArK2rTFcZU
http://www.moh.am/storage/legal-acts/November2019/PK9mKcV91XT4aW8VbjyO.pdf?fbclid=IwAR2I73mAHFWfKXKyOO8WnLz62NKib98IeFMIFXP71J90-FLg2ArK2rTFcZU
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• բռնության երևույթի վերաբերյալ քննարկումների
կազմակերպում`գիտակցության բարձրացման, ար
մատավորվածարատավորևխտրականերևույթնե
րիվերաբերյալսխալպատկերացումների,բռնության
վերացմաննպատակով.

• ընտանեկանբռնությանծառայություններիվերաբեր
յալտեղեկացվածությանբարձրացում։
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ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

1. Ընդդեմկանանցնկատմամբբռնությանկոալիցիա
(2020),Տարեկանլրաթերթ,2019:Հասանելիէ՝https://
coalitionagainstviolence.org/wpcontent/uploads/2020/03/
CSVWanrep2019.pdf[դիտվելէ18.08.2020]:

2. «Ընտանիքումբռնությանկանխարգելման,ընտանիքում
բռնությանենթարկվածանձանցպաշտպանության
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ՎԵՐՋԱԲԱՆԻՓՈԽԱՐԵՆ
Գ	ևորգ	Տեր-	Գաբ	րիել	յան	-	Գա	յա	նե	Հո	վա	կիմ	յան	

ԲՌՆՈՒԹՅԱՆՄՇԱԿՈՒՅԹԸ.ԳՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԵՎ
ՀԱՐԱԿԻՑԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ.ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆՓՈՒԼԻ
ԱՎԱՐՏԸՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ.ԶՐՈՒՅՑ

Մասառաջին

ԳայանեՀովակիմյան(ԳՀ).Խնդրեմ՝ներկայանաք.միփոքր
ձեր մասին,առնչությունըխնդրին, մասնագիտական գոր
ծունեություն…

ԳևորգՏերԳաբրիելյան(ԳՏԳ).Իմհիմնականինքնությունն
արձակագիր լինելն է:Ծնված լինելով1964թվականինԵր
ևանիկենտրոնում՝արդենհասունտարիքումեմանցելԱն
կախությունևլավտեղյակեմայդամբողջպատմությունից:
Տասնչորստարի՝ 1993ից մինչև 2007թիվը, եսապրել եմ
ոչՀայաստանում:Վեցերկրում,որիցամենախոշորմասը՝
յոթտարի,Բրիտանիայում,ևուսումնասիրելեմսոցիալքա
ղաքական և իրավական փիլիսոփայության մոտեցումնե
րը:Առաջինմասնագիտությամբլեզվաբանեմ՝թուրքագետ:
2007 թվականից վերադարձա Հայաստան՝ աշխատելու
Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամում (ԵՀՀ), և
աշխատանքիսայստասըտարվաընթացքըմերթիմնուղ
ղորդումէիդեպիմակերևութայինիցխորքայինվերլուծութ
յուններանելուն: Մակերևութայինը՝ սեմինար, թրեյնինգ և
այլն,այդամենը,ինչովոր,ինչպեսարհամարհելովասում
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են,այսպեսկոչված,«գրանտակերներն»ենզբաղվում,մենք
կամացկամացիրոքլրջացրինք.բանակցելովմերդրամաշ
նորհատուներիհետևընդգրկելովդրամաշնորհառուներին՝
գնացինքայնուղղությամբ,որլրջորենշոշափենքայնհար
ցերը,որոնքայսհասարակությանհիմնահարցերիցեն:

Դադժվարէ,որովհետևդրանսովորաբարպատրաստչեն:
Բայց շատ կարևոր իրադարձություն էր Ապրիլյան՝ 2018
թվիհեղափոխությունը,որըշատբանփոխեց,նորհնարա
վորություններ ստեղծեց,ևայն, ինչը մենք հաճախասում
էինք որպես «մարգինալ», լուսանցքային ինչոր դիսկուրս,
մի շարքդեպքերումդարձավհանրայինդիսկուրս:Եթեոչ
մեյնսթրիմ, եթե ոչ, այսպես ասեմ, դոմինանտ դիսկուրս,
ապամեյնսթրիմիմեջէարդեն,համահավասարդիսկուրսէ՝
այլդիսկուրսներիկողքին:

Դրա դրսևորումներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանի ելույթն էր
Ստեփանակերտում, երբ նա իր այդ իդեալական տեսլա
կաննասելուցհետո՝5միլիոնմարդևայլն,անցավմեթո
դաբանականևարժեքայինխնդիրներին:Կետհամար1ը
բռնությանբացասումն էր, որնամբողջությամբհամապա
տասխանում է և՛ իմ, և՛ մեր կազմակերպության գործու
նեությանըև նպատակադրումներին,և որի մեջ մտնում է
նաևայսթեման:Այսքանով,երևի,նախաբանսավարտեմ:

ԳՀ.Շատլավ:Եթեմենքթեմայիմեջչլինեինք,եսշատուրիշ
հարցերկտայի,բայցհիմաչեմտա…

ԳՏԳ.Խնդրեմ,երբուզեք…

ԳՀ.…քանիորշատհետաքրքիրէնաևայդվերադարձը,և
մյուսը՝գրողիինքնությանհարցը:

Բռնությանևքրեականմշակույթիայդկապըշատհաճախ
այդպես չիներկայացվում,համենայնդեպսմենքդա՝այդ
կապը,չենքտեսնում,բայց,բնականաբար,դակա,ևդա
շատխորքայինէ,ևորպեսզիհասկանանք,իհարկե,պետք
էգանքավելիպատմականայդմոտեցմամբ,թե,իվերջո,
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քրեական ենթամշակույթը ինչպե՛ս է ձևավորվել: Մանա
վանդորդուքապրելեքայդհասարակարգում,ևփաստե՜ր
կամ գրքե՜ր կամ ապրումներ կամ վերապրումնե՜ր. այդ
«տարողությունը»կրողեք…

Ըստձեզ՝ընդհանրապես,ինչպե՞սձևավորվեց,ԽՍՀՄըինչ
պե՞ս ստեղծեց այդ համակարգը, ինչի՞ համար ստեղծեց,
ի՞նչնպատակովստեղծեցևի՞նչարդյունքունեցավ:

ԳՏԳ.Եսձեզնախասեմիմանձնականապրումները,վերա
բերմունքը:Երբերեքտարեկանումգնացիմանկապարտեզ,
առաջինանգամհանդիպեցիկոպիտ,բռնիդրսիաշխարհին
ուշատզարմացածմնացիայդօրվանից:Եվհետոամբողջ
այդ ընթացքում՝ և՛ դպրոցում, և՛, գուցե, մի քիչ փոխված
ձևով՝համալսարանում,եսանընդհատայդբռնիաշխարհի
ավելորդդաժանությունից,այդավելորդբռնությունիցզար
մացածէի:

Պիտիասեմ,որայլհասարակարգերում,երբեսշփվումէի
այլազգիներիհետ,այնժամանակ՝ռուսների(օրինակ,նախ
ևառաջ) կամայլ հյուսիսայինազգերի՝ մերձբալթների, չե
խերի,սլովակների,բուլղարացիների,բռնությանմշակույթի
արտաքին՝ մակերևութային, գուցե,այնպիսի՛ դրսևորման,
ինչպիսինտեսնումէիԵրևանիկենտրոնիմանկապարտե
զում՝երեխաներիմիջև,բակում՝երեխաներիմիջև,դպրո
ցում՝ երեխաների միջև, և հետոպատանիների միջև հա
մալսարանում՝չէիհանդիպել:

Եվեսպատահաբարչեմասում,որդրսիժողովուրդներիհետ
շփվելիստպավորությունս,գուցե,մակերևութայինէր,որով
հետևշատհավանականէ,որմարդը շատավելիդաժան
է ներքնապես, բայցայդքան հախուռն կերպով չիարտա
հայտում իր այդ կոպտությունը, անդաստիարակությունը,
անգրագիտությունըև,ընդհակառակը,վերդասելըորոշա
կիբարքեր,որոշակիլեզուևորոշակիարժեքներ,որոնքբա
ցարձակապես կապ չունեն նորմալ, բնական, մարդկային
հարաբերություններիհետ:
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Եվինձհամարդա,իհարկե,մեծանակնկալէրայդժամա
նակ: Ես այդ մասին նույնիսկ որոշ պատմվածքներ ունեմ
գրած249,իհարկե,շատհետո:

Եվհետոեսսկսեցիուսումնասիրել,չեմասի,որպրոֆեսիո
նալկերպով՝հենցայսթեման,բայց՝ընդհանրապե՛սսոցիա
լականևքաղաքագիտականտեսությունները,փիլիսոփա
յությունըամենատարբերասպարեզներում:Եվարդենձեռք
բերեցինաևհայացքդեպիայն,ինչիմասինդուքհարցտվե
ցիք`ԽՍՀՄիպատմությանկապըբռնությանխնդրին:

Եվիմտպավորությամբ(շատպրիմիտիվև,իհարկե,սիրո
ղականմակարդակով)այսպե՛սէեղելպատմությունը:

Հետքըգողականկամ«բլատնոյ»մշակույթի՝որպեսայդպի
սին,եսանձամբհետազոտելեմմինչև19րդդարիսկիզբը:
ՑարականՌուսաստանումմիհայտնիգողիրհիշողություն
ներըգրեց,որիցհետոնամահացավ(սպանվեց,իհարկե):
Կարևորչէհիմաո՛չանունը,ո՛չգործիվերնագիրը,բայցայդ
հիշողություններիցարդենպարզէր,նախ՝որդաձևավոր
վածմշակույթէ,իր լեզվով(դե,երևի,դանաևբոլորմյուս
մշակույթներումէլէայդպեսեղել.փակմշակույթէհանցա
գործների,քրեականների),երկրորդ՝որդախորապեսսեր
տաճածէրարդենոստիկանությանևգաղտնիգործակալ
ներիհետ:

Այդկապը՝քրեականիևօրինապահներիմիջև,շա՜տխոր
քայինէ,էլիպատմական:Շատպատճառներովայնպիտի
լինի: Իրար հետևից ընկածներն իրար նմանվում են: «Նու
պագաձիի»գայլնիվերջոնապաստակիննմանվումէ,ևհա
կառակը:Մարդուկին,երբերկարենապրումմիմյանցհետ,
որքանէլտարբերլինեիննախկինում,միմյանցնմանվումեն
կամացկամաց:Երբմարդշատէապրումայլցեղերիհետ,

249. Օրինակ՝«Աշխարհըմեծ»,«Հրապարակնկուղ»գրքից․https://www.gtergab.
com/hy/news/books/squarecellar/182/[դիտվելէ18.08.2020],կամ«Մարգարիտան
ու Քրիզանտեննան», «Անաստված կինո թատրոն» գրքից. https://www.gtergab.
com/hy/news/prose/margaritaandchrizantenna/30/[դիտվելէ18.08.2020]:

https://www.gtergab.com/hy/news/prose/margarita-and-chrizantenna/30/
https://www.gtergab.com/hy/news/prose/margarita-and-chrizantenna/30/
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նմանվումէնրանց,ասենք՝սևերիհետապրողսպիտակա
մորթիմաշկիգույննէթխանում,չինացիներիհետապրողի
աչքերըմիքիչչինականինմանենդառնում.մարդսադապ
տացվողերևույթէ:

Եվայդկոնտեքստումնաևշատուժեղընդգծվումէմիմյանց
«քցելու»հակաարժեքը,որնէլհենցհիմքնէ«սադրանքի»՝
պրովոկատորի,որնայդքանխորքայինդերէկատարելռու
սական մշակութային տիրույթում: Եվ պատմականորեն՝
դավաճանիհակաարժեքըմերքաղաքակրթությանհիմքում
է,չէ՞.Հուդան:

«Սադրիչ» լինելը կամ մարդուն սադրելը հետո դարձավ
խորհրդային մշակույթի հիմքերից մեկը. գուլագային «քա
ղաքակրթությունը» պիտի «իջեցներ» (опустить) որքան
կարելի է շատմարդ,ևդրա լավագույն ձևերից էր՝ մարդ
կանցգրանցելորպեսչեկաէնկավեդեկագեբեիգործակալ,
որիցհետոնրանքկարողէինսադրիչիդերկատարելիրենց
շրջանակներում,«վառողի»,մյուսկողմից՝իրենքկարճսան
ձիցէինկախվածարդեն,քանիորկագեբենկարողէրիրենց
սպառնալ,որկբացահայտի,որկապվածեն:Նույննէլ՝Գու
լագիներսում՝գործտվողները:Դա՝միկապ:

«Իջեցնելը», «կզցնելը»հենց«բարիհամբավի»արժեքին է
առնչվում,խաբելուևգողանալուհակաարժեքներին.չէ՞որ
խաբելըճշմարտությունգողանալէ:

Սրան միացավ «գործ տալու» ողջ համակարգը: Այստեղ
կարևորէհասկանալհետևյալը.օրինակ՝ՀրանուշԽառատ
յանըհետազոտել էևպնդում է, որՀայաստանում20–30–
ականներինքիչմարդէիրականում«գործտվել»,այսինքն՝
«դոնոս»՝ մատնաթուղթ գրել իրենց ծանոթների և մերձա
վորներիմասին:Մյուսկողմից՝մենքգիտենք,որ,ասենք,էն
կավեդեիսպաներնիրենցկանանցէիննստեցնում,որպես
զի սրանք տրաֆարետով կազմված մատնաթղթեր գրեին
«դաստեքով». ի՞նչ տարբերություն: Սա նույն «իջեցման»
քաղաքականությունն է: Նույն կերպ էլ՝ եթե գյուղապետը,
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ասենք,որոշումէր,որայսինչինԳուլագուղարկի,իսկայ
սինչինխնայի,բունհենցայդպիսի«ընտրություն»կատա
րելու կարիքը, իշխի այդպիսի գործածումը՝ «Սոֆիի ընտ
րության» պես, այլասերող էր, «իջեցնող»: Մարդուն այս
կամայնկերպընդգրկումէին«օմերտայի»մեջ,ինչպեսմա
ֆիայում՝երբպիտիսպանությանմասնակցես,որարյամբ
ներկվես,ևայլևս չվախենան, որ կմատնես: ԻնչպեսԴոս
տոևսկինշատէլլավնկարագրելէր«Չարքեր»ում:

Այսամեննուղղվածէրնրան,որողջժողովուրդը«իջեցվի»:
Դրամեխանիզմները՝հենց«օխրանկային»գործտվողների
վերաբերյալ,եստեսելեմլավնկարագրվածՌոմանԲալա
յանի«Ֆիլյոր»ֆիլմում՝դեռ1980ականներիերկրորդկեսում
նկարահանված, ինչպես նաև վերջերս հրապարակված՝
Միխայիլ Զիգարի գործում («Կայսրությունը պիտի մահա
նա»)250՝Գապոնի,Մալինովսկուևայլպրովոկատորներիմա
սինպատմողմասերում:

Այսամենըկարելիէևավելիհեռունտանել՝պատմության
խորքերը՝միջնադարյանպատմություն,մինչևիսկմերքա
ղաքակրթության սկիզբը՝ արժեքների հիմնադրման իմաս
տով:

Հաջորդ հանգրվանը, իմ կարծիքով, 19–րդ դարիՕդեսայի
ևհրեաներիմշակույթնէ:Օդեսանմիջազգայիննավահան
գիստ էր և, միևնույն ժամանակ, այն քչաքանակ մայրա
քաղաքային սիրտ ունեցող քաղաքներից, որտեղ հրեանե
րիներկայությունըթույլատրվածէր.չէ՞որնրանքապրում
էինայդ«բնակեցմանգոտում».«բնակեցմանգոտի»կար,
այսինքն՝ նրանք իրավունք չունեին ապրելու Մոսկվայում,
ՍանկտՊետերբուրգում, դեպիարևելք գնալ: Լինելով նա
վահանգստային և բազմամշակութային քաղաք՝ Օդեսան
հատուկնշանակությունձեռքբերեցնաևորպեսկրիմինա
լությանկենտրոն:Իրսրամտությանհետմիաձուլված:

250. Տե՛ս նույն գործի գրախոսականը. https://www.gtergab.com/ru/news/essay/
thelessonsofhistoryrussian/145/[դիտվելէ18.08.2020]:

https://www.gtergab.com/ru/news/essay/the-lessons-of-history-russian/145/
https://www.gtergab.com/ru/news/essay/the-lessons-of-history-russian/145/
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Եվայդմշակույթումիդիշ լեզունմեծդերսկսեցկատարել,
որովհետևգաղտնիլեզուէրպետք,ևհաճախգաղտնիլե
զունվերցվումէրիդիշիբառերից:Գործածվումէր,ասենք,
խազա՝ տան փոխարեն (хаза՝ house) և այլն: Хозяйство,
хозяинնէլէայդարմատից,նույնկերպ,ինչպեսոր,ասենք,
ecoննույնպեստունէնշանակում,ուրեմն՝economica–տն
տեսություն,ecologia–տնաբանություն:

Ուրեմն իդիշը՝ որպես գաղտնի լեզվի մատակարար: Եվ
հրեականգործոնը.շատուշատհարգելիմարդկանցկող
միցայդշարժումը,որնասումէ.«Եթե,Ռուսականկայսրութ
յուն, դու ինձ մարդ չես համարում, չես հարգում, թույլ չես
տալիսապրել՝ուրուզեմ,սովորել՝ուրուզեմ,եսի՞նչպարտք
ունեմքոնկատմամբ.կդառնամքրեականկամհեղափոխա
կան»:Եվոչհրեաները՝նույնկերպ.«Եթեդուքմարդկանց
չեքհարգում,ճորտացնումէիքումինչևհիմաէլճորտաց
նում եք,թույլ չեքտալիս սովորել,ապրել՝ ուր ուզեն, մենք
ի՞նչպարտքունենքձերնկատմամբ»:

Հետոարդեն՝19րդդարիվերջին,20րդդարիսկզբին,եթե
նայումենքհեղափոխական շարժումներըևնախևառաջ՝
տեռորիստական, էսէռական, սոցիալիստական խմբերի
շարժումները՝ նրանցգլխավորթեզերից մեկնայն էր, որ
մարդըկարևոր չէ,կարելիէմարդունզոհաբերելհանուն
արդարության համար պայքարի, մարդու իրավունքները
կարևորչեն,մարդուսեփականությունըկարևորչէ:Նույն
կերպ՝ինչպեսորիշխիվերաբերմունքնէր՝բացարձակիշ
խի,որն,իբր,աստվածտվելէրինքնակալին,սաէլ՝իրենից
էմանացրել էր«ներքև»՝տալովիրպամեշչիկներին,արիս
տոկրատիային,ազնվականությանըևայլն:

Գիտենք, որ բոլշևիկները «էքսերով» էին զբաղվում, հա՞,
էսէռներըտեռորիզմովէինզբաղվում:Բնականէրդանույ
նիսկմինչևհեղափոխությունը:

Դրապատճառնէլկա,գրելեմԶիգարիգրքիմասինգրա
խոսությանսմեջ,որ,իհարկե,Ռուսականկայսրությունում



ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

307306

մարդուարժեքըթերագնահատելըխորապեսկապվածէր
ճորտատիրականկարգերիտևականությանհետ:

Հեղափոխականներընախայդմշակույթիմեջթաթախված
էին.որմարդնարժեք չունի:Այնէլինչպեսէինթաթախ
ված.որայսօրմարդնարժեքչունի,իսկվաղը՝մարդուբա
րօրությունպիտիվրահասնի,ևայդվաղվաբարօրության
համարայսօր կարելի էայդ (չեղած)արժեքը զոհաբերել:
Գրել եմ այդ մասին դեռ շա՜տ վաղուց251՝ «արժանապատ
վություն»արժեքիհաճախբացակայությանմասին՝ռուսա
կանմշակույթիիշխիտիրույթում:

Դա,իհարկե,հակասությունէ,կոգնիտիվդիսոնանս՝մար
դուն շատ հատուկ. կոնկրետայսօրը չգնահատել՝ հանուն
աբստրակտ վաղվա: Այսօրը համարել սևագիր, ոչ թե քո
կոնկրետկյանքիկարևորագույնևմիակմաս:Թեինչու՛դա
այդպեսուժգնացավ19րդդարում,ևթեինչպե՛սէդահաղ
թահարվում՝այլխոսակցությունէ:Իհարկե,դակապվածէ
ապաիշխանավորվածլինելուհետ։

Երկրորդ՝նրանքնաևհամարումէին,որայնմարդիկ,որոնց
կարելի է զոհաբերել և չհարգել, արդեն իրենց արժանա
պատվությունը գցել են, ոչնչացրել, արդեն բարի համբավ
չունեն: Իսկ եթե կողքից մի երկուանմեղն էլ զոհաբերվեն
հանուն«լուսավորապագայի»,խնդիրչկա:

Բարիհամբավհասկացություննայնքանէրարդենվարկա
բեկվել՝ երբխոսքը «պամեշչիկների»,տիրող իշխի մասին
էր,որհեղափոխականներընրանցմարդուտեղչէինդնում,
չէինկարողդնել:

Եվմիևնույնժամանակ,քանիորդատիրողիշխնէր,իսկտի
րողիշխնիրմշակույթնէլէպարտադրում,հեղափոխական
երիտասարդները նաև «բարի համբավ» հասկացության
արժեքնիրենցիսկնկատմամբկասկածիտակէինառնում:

251. Տե՛սТерГабриелян,Г. (1993),Эскизисторииидей.URL:https://www.gter
gab.com/ru/news/media/asketchofthehistoryofideas19931994/20/ [последний
просмотр:18.08.2020].

https://www.gtergab.com/ru/news/media/a-sketch-of-the-history-of-ideas-1993-1994/20/
https://www.gtergab.com/ru/news/media/a-sketch-of-the-history-of-ideas-1993-1994/20/
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Այսինքն՝ մոդայիկ չէրայլևսայդ հասկացությունը, ինչպես
որմոդայիկչէրեկեղեցին,որը,այդտիրողիշխինսատարե
լով,կորցրելէրուղենիշի,ուղղությունտվողիիրհամբավը,
իրկարողությունը (եթեանգամերբևէունեցել էր):Նիցշեն
էրմոդայիկ:

Այդտվայտանքներիմասին լավէգրելԴոստոևսկին՝նախ
ևառաջ«Չարքերը»վեպում,բայցնաև՝այլգործերում.«Ե
թեԱստվածչկա,ամենինչթույլատրելիէ»:Նակողմէր,որ
Աստված մնա որպես ուղենիշ, ուղեցույց: Սակայն Աստծո
գաղափարիթուլացմանհետմեկտեղթուլացելէրնաևավե
լիաշխարհիկարժեքիգոյությունը՝բարիհամբավի:

Այսինքն՝նախորդբարոյականարժեքներիհամակարգը,հա
րացույցը՝պարադիգմը,թուլանումէր:Միմասիհամարդրա
տեղըգիտություննէրվերցնում՝ճանաչողությունը,լուսավո
րությունը, պրոգրեսը՝ առաջընթացը: Բայց գիտությունն էլ
խնդիրուներ.հետամնացկղերականությունըթեժողովուր
դը գիտությունը չէին կարող ընդունել իր հետազոտական
լիցքով՝ամբողջությամբ.չէ՞որդանշանակումէրլինել,էլի,
«հինբարոյականությունից»դուրս.մարդուսեքսուալկյան
քըհետազոտել,մարդկանցվրաէքսպերիմենտներանել:Եվ
որոշ գիտնականներ,աշխարհը ճանաչելու իրենցպոլեմիկ
եռանդովտարված,հենցդրանէինկողմ:

Զուրչէ,որգիտությանզարգացմանհետծնվեց«Ֆրանկենշ
տեյնի»ժանրը՝«վախենալի»ֆանտաստիկայի,որիցհետո
էլ՝«սարսափի»:

Իսկնացիզմիժամանակարդեննաևնացիստականբժիշկ
ներիէքսպերիմենտներըցույցտվեցինայդուղղությանսար
սափելիությունը,հետո՝միջուկայինզենքիստեղծումը...

Հետոմարդկությունըկամնրաառաջատարմասըփորձեց
վերահսկիչհամակարգստեղծել,գիտությանայդ«անբարո
յական»զարգացմանդեմնառնել,այնկառավարել...

Բայցվերադառնանք19րդդարիերկրորդկեսին.նախորդ



ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

309308

բարոյականությանայդ հարացույցի կոլապսն ինչոր չա
փով արդեն հեղափոխականներին և, այսպես ասած,
«անարգելակ»գիտնականներինմերձեցնումէրքրեական
աշխարհիհետ:ՇերլոկՀոլմսիհակառակորդի՝Մորիարտիի
կերպարըպատահականչէ:

Որովհետև քրեական աշխարհն իր «փիլիսոփայությունն»
ուներ:Նույնիսկկարող ենքտեսնել,ասենք,Դիքենսի մոտ
արտացոլված՝ Օլիվեր Թվիսթի մասին վեպում. գրպանա
հատներիարժեքները:

Քրեականաշխարհնասումէր,որ,նախ՝«Մենքունենքմեր
սեփականկոդեքսը՝էթիկայիևարժանապատվության,որն
այլ է, քան, այսպես կոչված, «ֆրայերներինը» («ֆրայեր»
բառնէլէ,հա՞,նույնիդիշից՝ազատ,free.նաևասումենհի
մաлох.այսինքն՝մարդ,որին«քցելը»ոչինչչարժի,քանիոր
նաբլատնոյչէ):Մենքունենքմերօրենքը»:

Երկրորդ՝որ«Մենքմարդուննույնկերպչենքհարգում,ինչ
պեսևկառավարությունը.մարդըոչնչությունէ,զրոէ,նաո՛չ
իրավունքունիսեփականության,ո՛չարժեք,որիրենհար
գենք:Նրա՛նըչէսեփականությունը.կա՛մուժեղիննէ,կա՛մ
հանրայինէ»:

Այսինքն.«Քանիորհասարակություննարդարչէ,իսկարդա
րությանբոլորկոչերըգալիսենանարդարներիցևայդպի
սովերեսպաշտենուձևեն,որպեսզինրանքշարունակեն
հասարակությանըքամել,ուրեմն,մենքէլ՝քրեականներս,ոչ
մի կարիք չունենք ենթարկվելուարդարությանայդ քարո
զին,ո՛չ էլհարգելուայդխղճուկներին,որոնքենթարկվում
ենութույլենտալիս,որիրենցանխնաշահագործեն»:

Քրեականներնիրե՛նցօրենքնէինստեղծում,իրե՛նցբարո
յականկոդեքսըպարտադրում՝իրենցշրջանակում:Եվքա
նիորնրանքօրենքիցդուրսէին,չէ՞որմարդըպիտիինչոր
կերպկոմպենսացնիիրարժանապատվությանոտնահար
վելը.եթեհասարակություննիրենցդուրսէմղելիրներսից,
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նրանքէ՛լավելիուժգնորենկստեղծեն«ներքինօրենք»:

Նույնիսկ բանտի, էսպես կոչված, «գյոթնոցում» կան այդ
պիսիներքինօրենքներ:Հենցորմարդկանցհայտարարում
են,որնրանքդուրսենմղված«նորմալից,ընդունվածից»,
նրանքէ՛լավելիփութաջանորենիրենց«նորմալն»ենստեղ
ծում՝ «սովորական», իբր «մեծ» «նորմալի» սահմաններից
դուրս,նրանայլ,տարօրինակկերպերովառնչվող:

Այդպես հիմք դրվեց նրան, ինչը հետո դարձավ նույնիսկ
գաղափարականառումովխորհրդայինժամանակընդհա
նուրմոտեցում,ևդա,այսպեսկոչված,социальноблизкие
«սոցիալապեսմոտիկների»նկատմամբքաղաքականութ
յուննէր:

Ըստդրա՝քրեականհանցագործներըշատավելիմեղմպա
տիժներէինստանումևշատավելիմեծարտոնություններ
ունեինԳուլագում,քանքաղաքականները:

Մարդուհանդեպհարգանքիևարժանապատվությանայդ
խոր բացակայությունը, որի խորքային արտահայտումը
գուլագայինհամակարգնէր,կարծումեմ,սերումէնաևՌու
սաստանի ճորտատիրական կարգերից, ինչպես ասացի.
որովհետևկարելիէնաևտեսնել,որմարդուարժանապատ
վությանհանդեպհամեմատաբարավելիմեծհարգանքկա
այն շրջաններում, որտեղ չեն եղել ճորտատիրական կար
գեր.Ուկրաինայիարևմտյանշրջաններումկամկազակնե
րիշրջաններում,որոնքփախելէինճորտատիրականկար
գերից շատ հաճախ, և ինչքան էլ դաժան լինեին, դա այլ
կարգիդաժանությունէր:

Մարդու հանդեպ այդ վերաբերմունքը ժառանգվեց բոլ
շևիկյան կուսակցության պարագլուխների կողմից և ար
տահայտվեցնրանցվերաբերմունքում՝ամենինչիհանդեպ:

Այդպեսսկսեցզարգանալխորհրդայինհամակարգը,որտեղ,
նախ, քրեական հանցագործը՝ գողականը, համարվում էր
համեմատաբարլավբան,ավելիլավ,քան,այսպեսկոչված,
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«դասակարգայինթշնամին»,երկրորդ՝տնտեսություննամ
բողջությամբդրվածէրգուլագայինռելսերիվրա,իսկքանի
որմշակույթըկապվածէտնտեսությանը՝արժեքային,վար
քայինմշակույթըկապվածէտնտեսությանտարբերակին,
ուրեմնմշակույթըմեծմասամբհիմնվեցգուլագայինհոգե
բանության, արժեքների, վարքի կանոնների վրա: Եթե ոչ
ամբողջությամբ,ապամշակույթիմիխոշորմասը:

Այսպիսով՝ քրեականությունը և խորհրդային մշակույթի
մեյնսթրիմըսկսեցիննույնանալ:Քրեականությունըոչթեշե
ղումէրկամբացառություն,ոչթեենթամշակույթ,այլ՝մեյնսթ
րիմի յուրահատուկմաս,երբեմն՝քողարկված,իսկերբեմն
մարդիկպարզապեսչէինէլնկատում,որիրենցվարքընույն
քրեականությունն է, քանիոր չէինուզի, որայդպեսեղած
լիներ,ևքանիորմարդս,ինչպեսասացի,շա՜տադապտաց
վողկենդանիէ:Նրանքչտեսնելուէինտալիս,իրենցավելի
հիմարիտեղէինդնում,քանկային,որպեսզիչնկատեն,որ
Գուլագումենքապրում՝ մեկ,և որիրենքբոլորը,փաստո
րեն,քրեականմշակույթիկրողեն՝երկու:

Պետքէ լավհասկանալ,թեո՛րնէորևէհամակարգիիրա
կանատաղձը:

Ինձ համար խորհրդային համակարգը հասկանալի դար
ձավշատվաղտարիքում.Սոլժենիցինի«ԱրխիպելագԳու
լագ»ըկարդացի,երբմոտավորապես1415տարեկանէի:
Մերի Քոչարից՝ Հրաչյա Քոչարի դուստրից, որը մայրիկիս
ընկերուհինէր,մայրիկսերկուօրովվերցրելէրերկուհաստ
հատոր՝արտասահմանումհրատարակված,ԽՍՀՄում՝ար
գելված,իհարկե:Ցերեկներըմայրսէրկարդում,գիշերը՝ես,
նրանիցգրեթեթաքուն(նա,իհարկե,գիտեր,որեսթաքուն
կարդումեմ,բայցարդենոչինչանելչէրկարող):

Եվդաեղավիմկյանքիառաջինարժեքայինհեղափոխութ
յունը:Եսվերջապեսհասկացա,թեինչնինչոցէ:

Մինչայդեսգիտեի,որայո,մերընտանիքնէլէտառապել,
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եղելենստալինյանբռնաճնշումներ,37թիվևայլն,սակայն
մենքապրումենքքիչթեշատարդարհասարակությունում,
որըշատլավարժեքներունի,որտեղպետքչէ,որլինիմաս
նավորսեփականություն,որտեղմենքբոլորսլավին,նորին
ևլուսավորապագայինենքմիտված,ևկանլիքըսխալներ,
բայց,ընդհանուրառմամբ,մենքբարի,լավ,ճիշտհասարա
կությունումենքապրում,որնայդքանբանէկառուցելՀա
յաստանում,ևմենքպիտիշարունակենքկառուցել:

Այսինքն՝ այն անարդարությունը, անմարդկայնությունը,
որինեսէիհանդիպումիմկարճլիկկյանքում,թվումէր՝մաս
նավոր էր, սխալ, իսկ հասարակության մեծ քրեականութ
յունը, իշխի քրեականությունը՝անցածգնացած բան կամ,
եթեհիմապատահեր,առանձինդեպքընդհանուրարդարև
ճիշտմարդկայինհամակարգում:Իմմասնավորանբախտ
ճակատագիրն էր՝ բռիների և բռիների մշակույթի հանդի
պելս ամեն քայլափոխին: Կողքի դպրոցում դա, գուցեև,
չկար,միայնիմդպրոցումէր.բախտսչէրբերել:Այդպեսէր
ինձթվումմինչՍոլժենիցինկարդալը:

Սոլժենիցինի գործը կարդալով ես հասկացա, թե իրակա
նու՛մայդիմայնօրվահասարակությանատաղձնինչնէր:

Այնգոյությունուներստրկատիրականուժիվրահենվածլի
նելու շնորհիվ: Ստրուկները Գուլագի բազում, միլիոնավոր
զոհերն էին, մահով զոհվածները թեպարզապեսայդ հա
մակարգովանցածներըևբոլորբոլորը,որոնքինչորկերպ
առնչվելէինայդհամակարգին,իսկդանշանակումէր՝ողջ
խորհրդայինժողովուրդը:

«Մարգարիտան և Քրիզանտեննան» պատմվածքս շարու
նակությունունի,որըդուրսէմնացելգրվածքից:

ԵրբԲրունգիլդյաննասումէ,որ«Պետություննուժէշահա
գործողների ձեռքին՝ շահագործվողներին հնազանդ պա
հելուհամար,ուժէիշխողներիձեռքին՝իշխվողներինհնա
զանդպահելուհամար»,ես՝միամիտգերազանցիկս,ձեռք
եմբարձրացնում:
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Նաասումէ.«Գիտեմ,դուուզումեսհարցնել՝եթեմերհա
սարակությունումշահագործվողներչկան,եթեմեզմոտժո
ղովուրդնէիշխանությունը,ապաու՞մէշահագործումմեր
պետությունը,ու՞մվրաէիշխում:Միամիտհարց.չէ՞որմեզ
մոտ կան հանցագործներ, որոնք բանտերում են նստած.
հենցնրա՛նցէիշխումևշահագործումմերպետությունը»:

Եսմտքումսասացի.«Բայցչէ՞որնրանքքիչեն՝բանտերում
նստածները.գլուխը,ստացվումէ,շա՜տավելիմեծէ,քան
մարմի՞նը»:Բայցորոշեցիլռել,չվիճել:

Այնժամանակեսչէիկարողտիկին(«ընկեր»)«Մարգարիտա
Բրունգիլդյանի»ասածիտարտարոսըհասկանալ.նաեղելէր
Գուլագումևլավգիտեր,որշահագործվողներնուիշխվող
ներըմերհասարակությունումբնավէլքիչչեն:Իր«գյորա»՝
նա իր իմացածն էր բացատրում խորհրդային գաղափա
րախոսության սահմանած «պետություն» հասկացության
էությանմասին:

Ստրուկները Գուլագում ձրի աշխատանք էին կատարում՝
վատորակի:

Մեկ օրինակ ստրկատիրության ոչ էֆեկտիվության վերա
բերյալ,որըմայրիկսէրպատմումխորհրդայինժամանակի
միմինիստրիօգնականիմասին:Սաատելովատումէրիր
մինիստրին:Երբմինիստրնասումէր՝«Գնամիբաժակջուր
բեր»,նագնումէրզուգարան,ջուրըլցնումէր,հետոթքում
էրմեջը,մատովլա՜վխառնումէր,հետոբերումէր,բաժակը
տալիսէրայդմինիստրին:

Սադասականօրինակէ:

Ստրկատիրական աշխատանքն այդպիսին է. այն խաբ
կանքէ,արհամարհանքևանպատվություն՝նաևստրկա
տիրոջհանդեպ:

Եսմիտեղարելեմ«տուֆտա»բառիվերլուծությունը,որը
հենցայդ վատ որակի հիմքի մասին է: Եվայնպիսի հաս
կացություններ, ինչպես «խալտուրա», «գռդոն», «տուֆ
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տա»252,որոնքնույնթեզաուրուսիհասկացություններեն,
Խորհրդային Միության, այսպես ասած, հիմնաքարային,
գլխավորհասկացություններիցէին:

Եվերբեսհասկացա,թեԽորհրդայինՄիությանքաղտնտե
սություննիրականումինչի՛վրաէհիմնված,բնականաբար,
շատ բաներ սկսեցի հասկանալ նաև մշակութային և են
թամշակութայինայդվարքայիներևույթներիվերաբերյալ:

Եթեուզեք՝«տուֆտա»իմասինկարողեմպատմել:

ԳՀ.Հա,հետաքրքիրկլինի:

ԳՏԳ.Ուրեմն՝«տուֆտա»ննույնարմատիցէ,ինչ«տուֆ»ը:
Նշանակում է ծակոտկեն և համեմատաբար փափուկ մի
բան:«Տաֆտա»բառըգուցելսածլինեք,նույնբառնէ,կտո
րինէվերաբերում.գործվածքիորոշակիտեսակի,որըհաստ
է,փափուկևծակոտկեն:Օդեսայիդերձակներնասումէին
«տուֆտաանել»կամ«տաֆտաանել».խոսքնայնմասին
էր,որերբդուկարումես«Զինգեր»կարիմեքենայովշոր,
եթեշորըչկա,դուտուֆտա՝(տաֆտա)եսդնումայդմեքե
նայիչոր,մետաղյաներքևիմասին,որպեսզիասեղըչդիպչի
դրան,ևչվնասվի:

Այսինքն՝երբ«տաֆտաեսանում»,դուхолостoй, idle,այ
սինքն՝անիմաստգործեսանում:Երբնրանցաքսորեցին,
իսկնրանցաքսորեցինառաջինէտապներում,դեռՍոլովկի
կղզին, որնաքսորիառաջին վայրերից էր,Գուլագ, որպես
այդպիսին, չկար լրիվ ձևավորված այդ ժամանակ՝ 2122
թվականներին253,նրանքհասկացան,որգուլագայինհամա
կարգումապրելումիակձևը«տուֆտաանելն»է,այսինքն՝
ձևթափել,թեգործեսանում,իրականումչանել:

252. Ես «տուֆտայի» թեզաուրուսի մեջ եմ ընդգրկում նաև հետևյալը. ֆուֆլո,
«ֆառշ» («ֆալշ» բառից), ֆընդըխ, իմիտացիա, կամուֆլաժ, ադապտացիա,
սիմուլակր,ֆեյք,կեղծ,ֆասադ,«Պոտյոմկինիգյուղ»:

253. Թեև Ալեքսանդր Յակովլևն ասում է, որ եթե 1918ին բոլշևիկյան տեռորի
քաղաքականության հրահանգով կար ընդամենը մի քսան հատ համակենտրո
նացմանճամբարստեղծած,ապա1919ինարդենութսունիցավելիէին:
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Եվայդպեսայդբառըմտավայդամբողջմերմշակույթիմեջ:

Հայտնիբանէ,թեորքանոչէֆեկտիվէրգուլագայինստրկա
տիրականաշխատանքը:Ասենք՝հենցայդՍոլովկիիժողո
վուրդը,և հետո՝ հավելյալ զեկեր254փորեցին,այսպես կոչ
ված՝Բելոմորկանալջրանցքը:ՀետոԳորկինդրվատանքով
դա ներկայացրեց որպես փոխվող, վերադաստիարակվող
բանտարկյալներիաշխատանք:

Բայցայդջրանցքընավարկելիչէր:Քիչէինփորել,նավչէր
կարողանցնել:Դատուֆտաարվածգործէր՝վերադասնե
րինզեկուցելուհամար:

Եվնույն«նախշը»մենքտեսնումենքայսօրկամերեկ,երբ
Հյուսիսհարավմայրուղուկամուրջները՝միքանիկամուրջ,
կառուցվումենայնպես,որտակով«ֆուռա»չիկարողանց
նել:Ցածրէ,ևհետոպիտիքանդվենունորիցկառուցվեն:
Համարելես,փողստացել,զեկուցել,համփողըմիջիցգո
ղացել,համէլնորիցպիտիքանդես,փողստանաս,միմասը
գողանաս,հետոնորըսարքես,փողստանաս,էլիմիմասը
գողանաս:Եվայլն:Անսպառաղբյուր:

ՃիշտինչպեսԲելոմորկանալըհետոպիտինորիցփորվեր,
որգոնեմասամբդառնարնավարկելի:

Որովհետևստրկատիրականաշխատանքը,իտարբերութ
յունբուրգերի,փարավոնիժամանակներիմասինլեգենդնե
րի,սարսափելիոչէֆեկտիվէ:

Գուցե առաջ մի քիչ ավելի էֆեկտիվ է եղել, բայց ինչքան
մարդկությանկրթությանցենզնավելացելէ,ավելիուավելի
ոչէֆեկտիվէդարձել:

ԱմբողջԽորհրդային Միությունըտուֆտայի վրա էր հիմն
ված:Կամացկամաց՝ավելիուավելի:Տուֆտաէրպլանային
էկոնոմիկան:Նույնիսկոչգուլագային,ոչստրկատիրական
աշխատանքի դեպքում տուֆտան պահպանվեց, դարձավ

254. «Զեկ»իմասինտե՛սհղում14,(էջ37)։
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մշակույթ։Որովհետևմարդնապաիշխանավորվածէր,իրեն
պետությանտերըչէրզգում

Տուֆտա էին գրագողության հիման վրա այդ բոլոր դոկ
տորական դիսերտացիաները, որոնք պաշտպանվում էին
հատկապես արևելյան ժողովուրդների ներկայացուցիչնե
րիկողմից՝Ադրբեջան,ՀյուսիսայինԿովկաս,Ուզբեկստան,
ընդհանրապես Միջին Ասիա: Այնտեղ, բնականաբար, դա
պարզապես բեյի ինչոր մի հավելյալ, առանձնահատուկ
նշանունենալուձևէր՝գնել,թխելդիսերտացիանևստանալ
դոկտորիկոչում:

Խորհրդայինժամանակվավերջումդաշատընդլայնվեց:Ես
Մոսկվայումասպիրանտուրայումէի19851988ին,այնպես
որ լավտեսնում էիայդամենը, ընդ որում՝ հենցարևելա
գիտությանգծովէի,այնպեսորշատերինտեսաայդերկր
ներից:ՀայաստանումևՎրաստանումայդքանակը՝գրա
գողությանևսուտգիտության, երկրորդտեղում էրԽՍՀՄ
«արևելյան»մասիհամեմատ:Ռուսաստանումշա՜տավելի
քիչէրայնժամանակ,իսկհիմաեթետեսնենք,վերջին30
տարվա ընթացքում Ռուսաստանն այդ առումով չեմպիոն
է դարձելև բացարձակապես հետ չի ընկնումամենավեր
ջինաֆրիկյաներկրից, որտեղ յուրաքանչյուրսպաուզում
էնաևակադեմիկոսիկոչումունենալ,ճիշտինչպեսորու
զումէապակումիկտոր,որպեսշքանշան,դոշինկպցնել:
Այդ «կարգո հոգեբանությունը», որի մասին շատ էասվել՝
«կարգոկուլտը»255և՛ շքանշաններիհանդեպ,և՛կոչումնե
րի,և՛սոցիալականհաջողությանայլատրիբուտների,շատ
տարածված էամենահետամնացհասարակություններում.
որքանավելիհետամնաց,այնքանավելիտարածված:

Դա արխայիկ մտածողության256 վառ դրսևորում է, ինչը
քրեականմշակույթինշատհատուկէ.սերըդեպիպարա

255. Կարգոկուլտ.https://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult[Accessed18.08.2020].

256. Տե՛ս հետևյալ հաղորդումը. https://epfarmenia.am/hy/video/Archaicthinking
part2[դիտվելէ18.08.2020]։

https://en.wikipedia.org/wiki/Cargo_cult
https://epfarmenia.am/hy/video/Archaic-thinking-part2
https://epfarmenia.am/hy/video/Archaic-thinking-part2
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ֆերնալիաներ: Ինչպես որ «աբորիգեններն» էին վաճա
ռում իրենց հողը ապակու փայլփլուն կտորների դիմաց:
Քրեական հոգեբանություն ունեցողները, քանի որ իրենց
կրթականցենզըսովորաբարշատցածրէ,աշխարհիմա
սին պատկերացումները՝ «մոգականացած», ունեն նույն
հակումը:

Մարդիկ հնուց հակված են, որպես իրենց արժանիքների
գնահատում, ստանալ бирюльки` «ցպիկներ», և դրանով
հպարտանալ:Դաէլէ«քցելու»,«ընդգրկելու»ձև՝երբհան
ցավորիշխըմեդալներէբաժանում:Մենքտեսանք,թեինչ
պեսէրդատեղիունենումՀայաստանում.արժանիմարդիկ
այդ «ցպիկները» ստանալիս պիտի որոշեին․ եթե դրանք
հանձնվում ենանարժանի, բարի համբավ չունեցողի կող
մից,ևայդհանձնելընույնպեսնրաևնրաթիմիկողմիցէ
որոշվել, դրանց «վերանձնային» նշանակությունը՝ այն, որ
այդ մարդը պիտի, իբր, քեզ պարգևատրի «ազգի», «պե
տության»,«հասարակության»անունից,պահպանվու՞մ է,
թե՞վերանում:Մեծմասըվերցնումէրայդ«ցպիկները»,թե
կուզևտվայտանքներիցհետո,համարելով,որտվողնան
ձըչէ,այլ՝հանրությունը՝անձիձեռամբ,թեկուզև՝անարժան
անձի:Սակայն,իհարկե,դրամեջկախո՜րըհակասություն.
որտեղո՞վէանցնումչընտրված,անարժան,իշխինուզուր
պացրածիմարմնիո՞րմասով էանցնումայն, որնաներ
կայացնումէերկիրդ,ևո՞րմասով՝այն,որնաստահակէ
ևհանցագործ:Ցպիկնանարժանիցվերցնելովևդոշիդկա
խելով՝արդյոքդուօմերտայիմասչե՞սդառնում,չե՞սկոոպ
տացվումհամակարգիմեջ:Բահետոնրանինչպե՞սքննա
դատես,դատես...Հարցեր,հարցեր...

Ամերիկայում, օրինակ, դա բիզնեսի տեսակներից մեկն է:
Մեզէլէհասնումերբեմն.միամիտմարդըհանկարծնամակ
էստանում,որնասումէ.«ԴուքընտրվելեքՆյուՅորքիԱկա
դեմիայիանդամ.ուղարկեքքսան(հիսուն,հարյուր)դոլար
ևկստանաքանդամությանՁերհավաստագիրը»:Եվիրոք,
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եթեուղարկեն՝կստանան,թեևՆյուՅորքիակադեմիաչկա,
բայց դե միամիտն ուրախանում է: Նույն կերպ՝ կան «աշ
խարհի քաղաքացու անձնագրեր», գինը՝ երկու հարյուր
դոլար,որոնցմեջգրվածէ.«Դուքարժանացաքաշխարհի
քաղաքացուկարգավիճակիՁերանխոնջգործունեության
համար»:Եվփոքրտառերով.«Սույնանձնագիրըգործումէ
բոլորայներկրներում,որոնքընդունումենիրիսկությունը»:
Խաբկանքէլչկա,իրականում:Ուզումեսցպիկներովխաբ
վել,պարապհոգիդխնդացնել՝խնդրեմ:

Սակայնգիտությունըդրանովզոհվումէ,եթեիրականհա
մալսարաննուԲՈԿնենայդպիսիկոչումներշնորհում:Այդ
բարքը վերջնականապես կլանեց ռուսաստանյան (և հա
յաստանյանէլ)հասարակություննարդենանկախությունից
հետո,Սովետիփլվելուցհետո:

Բայցխնդիրնավելիբարդէ.գիտականկոմունիզմիգաղա
փարախոսությունըկոչումներէր շնորհումաջևձախ,այ
սինքն՝ հիմքը՝ սուտ գիտության դիմաց ցպիկ ստանալու,
արդենդրվածէրՍովետիսկզբից:

Երբքաղաքակրթությունըհասարակությանդգեներիցջնջել
են՝ապակուփայլփլուն կտորը գերադասում եսադաման
դից,մենակթեդոշիդլինի,քեզչխաբեսէլ՝ուրիշներինկխա
բեսգուցեմիքիչ:«Ստից»,«սուտի»ճանաչումըհասարա
կության կողմից գերադասում ես իրական սոցիալական
հաջողությունից: Երբ քաղաքակրթությունը հասարակութ
յանդգեներիցջնջելեն,«իսկարքանմերկէ»գոռացողքիչ
կլինի,լինիէլ՝կջնջխենք:

ԳՀ. Կա՞ն ինչոր էթնիկ առանձնահատկություններ այդ
առումով:Այսինքն՝սա«խորհրդայինն»էր,բայցչենքհամե
մատի,չէ՞,ԷստոնիանևՀայաստանը:

ԳՏԳ.Շատպարզպատճառով.Էստոնիան,Լատվիան,Լիտ
վան,ինչպեսնաևԱրևմտյանՈւկրաինան20տարվաան
կախությունունեցանամենակարևորժամանակաշրջանում՝
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1918իցմինչև19391940թթ.:Դաայնպիսի լիցքտվեց,որ
նրանք,բնականաբար,այդքանչէինկարողվարակվել,ինչ
քանայդնույնժամանակաշրջանումԽորհրդայինՄիության
այնմասերը,որոնքամբողջությամբայդտարածքիմեջէին:

Բայցպիտիճիշտհասկանանք.այդհամատարածգրագո
ղությանևտուֆտայիմիկարևորպահըպիտիհաշվիառ
նենք:Եսչեմուզի,որարևելյանժողովուրդներիմասինիմ
ասածնընկալվիորպեսիմկողմիցնրանց,այսպեսասած,
թաքուն«տեղըդնելու»ինչորձև:

Որովհետևիրականումդաստրուկինույնընդվզումնէտի
րոջ, տիրակալի դեմ: Այսինքն՝ արևելյան ժողովուրդները
չէինընդունելայդ բարքը,այդ հասարակականկարգը՝ լի
ներդացարականՌուսաստանթեսոցիալիզմ:Նրանքհպա
տակվելէինբռնիուժով,անկախնրանից՝ավելիզարգացած
էինթեավելիպակաս,մինչայդպետությունունեինթեոչ:

ԴաշատլավերևումէՀյուսիսայինԿովկասիժողովուրդների
դեպքում,օրինակ՝չեչենների:Նրանքստիպվածհպատակ
վելէին,մեծմասամբ՝սարսափելիպատերազմներիցհետո:

Անկախ նրանից, որայդmission civilisatriceը՝ «քաղա
քակրթման առաքելությունը», Ռուսաստանը, ռուսական
մշակույթը, իշխանական«կենտրոնն»իրվրաէրվերցրել
այդերկրներիհանդեպ,անկախնրանից,թեդաիրոքդրա
կա՞նդերէրկատարում,թե՞բացասական,որովհետևշատ
դեպքերումդրականկարողէդիտարկվել,այբուբենտվեց
շատերին,գրելկարդալսովորեցրեցևայլն,բայցդագա
լիսէրթշնամուց:Թշնամինհպատակեցրելէրժողովուրդ
ներին:

Այդպատճառովայդտարածքներումխորապեսպահպան
վեց,այսպեսկոչված,«ընդհանուրօրենքը»257,որըտարբեր

257. Крикорова, Ж., Мельникова, Ж., Недолян, А. и ТерГабриелян, Г. (ред.)
(2003), Традиция разрешения конфликтов на Кавказе и методы институтов
гражданского общества. URL: https://bit.ly/2LmBhHN [последний просмотр:
18.07.2020].
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վումէգրավորօրենքից:«Ընդհանուրօրենքը»,ասենք,ար
յանվրեժիգոյություննէ:

ԳՀ.Այսինքն՝պահպանեցինայն,ինչորիրենցհարազատ
էր…

ԳՏԳ. Նրանք ստիպված պիտի հպատակվեին օֆիցիալ,
վերևիցեկող«գրավոր»օրենքին,բայցորքանկարողանում
էին,պահպանում էինիրենցավանդականպրակտիկանե
րը,հարցերըլուծելուձևերը,հինհավատալիքներըևայլն:

Պետքէհասկանալ,որԳուլագիմշակույթըևգողականութ
յանմշակույթըկազմավորվելենարևելյանայդհոսքիմեծ
ազդեցությամբ,այդկովկասյան՝հյուսիսայիննախևառաջ,
բայցկովկասյան,նաևհարավային,նաևհայերի,վրացի
ներիևմիջինասիականժողովուրդներիբարքայինհոսքից,
նրանց ավանդույթների ազդեցությամբ: Ավանդույթ, որի
էություննէրչհպատակվելայդ՝«վերևից»եկողևքանդող
ուժին:

Ինչըորայնհամարումէճշմարիտ,եթենա՛էայդպեսհա
մարողը, ուրեմն մենք համաձայն չենք, անկախ նրանից՝
ճշմարիտէթեոչ:

Եվդա,օրինակ,կարողէ շատհետաքրքիրհետազոտութ
յուն լինել, որովհետև ռուսերենում, եթե ռուսական համա
ցանցընայենք,ապաև՛իդիշիուգողականլեզվիփոխհա
րաբերությունները,և՛ Օդեսայի դերը ռուսական կրիմինալ
մշակույթիմեջ,և՛մնացածշատուշատհարցերբավական
հետազոտված են: Կան հսկայական բառարաններ բոլոր
կրիմինալտերմինների,նաևհայհոյանքներիխորքայինհե
տազոտություններ:Իսկարևելյանմշակութայինհոսքիվե
րաբերյալքիչենկամպարզապեսչկան:

Գուցեդաավելիդժվարէֆիքսելը,հետազոտելը:Բայցգու
ցեև, էլի, կա մշակութայինպատճառ: Որովհետևարևմտ
յան մասի՝ հրեաների, մերձբալթների, ուկրաինացիների
մշակութային ազդեցությունը նկատելը, նույնիսկ հայերի
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կամ վրացիների, այսպես ասած, «ցածրացնող» հանգա
մանք չէ: Այնքան «ցածրացնող» հանգամանք չէ ենթագի
տակցորեն վելիկոռուսորեն մտածողի համար (անկախ իր
էթնիկպատկանելությունից),որքանիբր«թերզարգացած»
արևելյան ազդեցությունը գիտակցելը: Հռետորաբանորեն՝
ասումեն«մոնղոլթաթարական»ազդեցություն,բացկոնկ
րետառանձինչեչեններիկամուզբեկներինշանակությունը
20–րդդարիգողականմշակույթում,Գուլագումևայլնգրեթե
չենհետազոտում:

«Բամբակի»գործը՝ամբողջԿենտրոնականԱսիայիհսկա
յականկոռուպցիոնսուտիհամակարգը,որբացահայտվեց
(ռուսացածհայԳդլյանանունովքննիչիմիջոցով)Խորհրդա
յինՄիությանկործանումիցհինգրոպեպակաս,չիգիտակց
վումորպեսԿենտրոնականԱսիայիբեյերիևողջժողովրդի
համաձայնություն՝խեղելու իմպերիալիստականՄոսկվայի
կողմիցթելադրվածթելադրվողկանոններըևհարմարեցնե
լու«մեր»ուզածին,արժեքներին,համակարգին,ավանդույ
թին:Բամբակհավաքողներիստրկությունը չիհամարվում
Գուլագիհամակարգիինդուլգենցիաստացած,իսկվերջինս՝
արևելյան ստրկատիրությունից ազդված, այն ընդօրինա
կած: «Մաղարիչը» «չմոդեռնիզացված» հասարակություն
ներումորպեսբնականերևույթչիգիտակցվում:

Թուղթեքուզում՝կտանք,ձևակերպումեքուզում՝կձևա
կերպենք,բայցայսհամակարգըմերըչէ,այնպե՛սենքխա
բելուձեզ,այնպե՛ս«տնգցնենք»,որհախներիցդգանք՝մեզ
գրավելու համար,անկախ նրանից՝ լա՛վ բան էիք ուզում
բերածլինել,գրավելով,թե՝վատբան:

Ուզումէիք,որմենքդառնանքդուք,սակայնդուքկդառ
նաք մենք: Ձեր բոլոր «լավ» գաղափարները կսնանկաց
նենք՝ իմաստազրկելով, կվերադարձնենք, կվերակենդա
նացնենքմերհինձևերը՝ձերնորշորերիմեջփաթաթած:

Այսօրվապուտինյանհամակարգիևայլավտորիտարհա
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սարակարգերի«լեգիզմը»258,ինչպեսնաևմերնախորդ՝ռո
բասերժականի,այսնույներևույթիարտահայտություննեն:
Безбумажкитыбукашка,асбумажкойчеловек:

Կովկասյանկամ,օրինակ,թաթարլինիթեուդմուրտթեմի
ջինասիական՝ուզբեկևայլն,այդցեղախմբերիևազգերի
ավանդույթների և մշակույթի ազդեցությունը գուլագային
մշակույթի և ընդհանրապես Խորհրդային Միության մշա
կույթիձևավորմանվրաշատքիչէհետազոտված:

ՄինչդեռհիմաՌուսաստանումդալրիվհաղթանակողբար
քերեն:Ասենք՝գրագողությանհարցումլրիվայդգծիվրաէ
իրադրությունը:Պատահաբարչէդաայդպես:

Երբդուչեսընդունումքեզպարտադրվածխաղիկանոննե
րը,դուստեղծումեսխաղիայլկանոններ:Օրինակբերեմ:
Ընկերուհիսէպատմում:

Դպրոցըկազմակերպելէերեխաներինկարներիցուցահան
դես, ծնողներն իրենց ընկերներին հրավիրել են, որ նայեն
երեխաներինկարները,գնահատեն,ևպիտիտրվիմրցա
նակ:Անուններչկան,ամենհյուրպիտիգնահատի,թեինքը
ո՛րնկարնէհավանում:Ո՛րնկարներըորշատհավանութ
յունստացան,մրցույթումառաջին,երկրորդ,երրորդտեղե
րըկստանան:

Մտնումէմիկին,որըշատճարպիկէ:Իրծանոթիերեխա
յինմոտէկանչումևասումէ.«Ո՞րնէքոնկարը»:Երեխան
ցույցէտալիս:

Այդկիննիրբոլործանոթներինհորդորում է, որայսնկա
րինտանձայնը,ևտալիսեննրան:Հաղթումէայդերեխան:

258. Լեգիզմը(լեգալիզմը)ժամանակակիցքաղաքագիտությանմեջնկարագրում
էայնգործընթացը,երբավտորիտարիշխնիրցանկացածկամայականորոշում
և օրենքի խախտում փաթեթավորում է իբր անխոցելի գրված օրենքների և
կանոններիկոկոնիմեջ,որպեսզիայդոչլեգիտիմորոշումներինտաարտաքուստ
լեգիտիմություն: Այդպես են նկարագրվում այսօրվա պուտինյան Ռուսաստանը
և շատ այլ ավտորիտար համակարգեր: Այդպիսին էր նաև Հայաստանը մինչև
2018թ.ապրիլյանհեղափոխությունը,երբ,օրինակ,իշխիպահպանումըորոշվեց
իրագործելՍահմանադրությանփոփոխմանմիջոցով:
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Նրածնողնասումէ.«Տե՛ս,է՛,իմմտքովէլչէրանցնիայդպես
կազմակերպել,խարդախելմրցույթը»:

Այդծնողը(սլավոն)չիյուրացրելռուսաստանյանկայսրութ
յանայլասերողմշակույթիդարավորխաղիկանոններըկամ
շատնայիվէ:Իսկճարպիկկինըյուրացրելէ:Եվնասլավո
նականազգիներկայացուցիչչէ:

Դատիպականօրինակէայնմոտեցման,թեինչպեսէգոր
ծում,այսպեսասած,ոչարդարգործողհամակարգը,ևինչ
պեսմիամիտէայսպեսկոչվածարդարկանոններազդա
րարած համակարգը՝ չհասկանալով, թե ի՛նչ հեշտությամբ
կարելիէկանոններըխախտելևծռմռել:

Եթեուղեղդարդենփչացածէ,ապամրցույթներըևարդա
րությանբոլորհնարավորտարբերակներնարվումենայդ
ցուցահանդեսիտարբերակով:

Ինքսներկաեղաայդպիսիդեպքիհակադիրիրադրությանը
2008թվականիամռանը:ՆորէիվերադարձելՀայաստան:
Լուսանկարներիցուցահանդեսմրցույթարեցինք:Երկրորդ
տեղը ստացավ 2122տարեկան միաղջիկ: Եվ երբ եկավ
բեմ՝իրխոսքնասելու,ասաց.

Եսկյանքումսառաջինանգամմասնակցեցիմիմրցույթի,
որտեղանսպասելիորենեսստանումեմմրցանակ.մինչայս
եսպատկերացնումէի,որբոլորմրցույթներիարդյունքներն
անխտիրնախապեսորոշվածեն,կեղծ,ԽԾԲգործոնովպայ
մանավորված:Շատզարմացածեմ,որեկաևառանցորևէ
նախապատրաստման՝ հանկարծ ինձ հաղթող են հայտա
րարում:Շնորհակալությունարդարությանմասինպատկե
րացումսվերականգնելուհամար:

Այսինքն՝ «նորմալության», «արդարության», «անաչառութ
յան»մշակույթըշատուժեղշեղվելէրարդենևմարդկանց
հոգեբանությունումայլևսչկարորպեստարբերակ259:

259. Այս հարցերինանդրադառնում է նաև ԼևոնԱբրահամյաննայս զրույցում.
https://www.youtube.com/watch?v=kHYubXC351E[դիտվելէ18.02.2020]։

https://www.youtube.com/watch?v=kHYubXC351E
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ԵսՍոլժենիցինիցքաղեցիգուլագայինէթիկայի,գուլագային
կանոնակարգիմիքանիասույթ:Մեկը՝Умритысегодня,я
завтра՝«Մեռի՛րդուայսօր,ես՝վաղը»:Սկզբունքայինասույթ,
որըցույցէտալիսայդ«բլատնոյ»՝գողականաշխարհիմեջ
հարաբերություններիհիերարխիան:Եվերկրորդը,օրինակ՝
Тебянегребутнеподмахивай(այստեղիրականումուրիշ
բառէօգտագործված,ուղղակիչեմուզումդաասել).ասում
է՝եթեքեզձեռքչենտալիս,մի՛խառնվիրոչմիբանի:

Ի՞նչ է անում Գուլագը և ընդհանրապես այդ ամբողջ հա
սարակարգըմարդուհետ:Նամարդունզրկումէհամայն
քիպատկանելությունից՝լինիդացեղ,լինիդագյուղևայլն:
Նրանդարձնումէատոմականմեկկտոր,որիմիակշանսը
վերապրելու,այսպեսասենք՝ծայրահեղէգոիզմնէ,ծայրա
հեղանկախությունըմյուսբոլորից:Նաչիկարողիրենթույլ
տալբարիզգացումներ,մեծահոգությունևայլն:Ծայրահեղ
էգոիզմըևծայրահեղնաղդայինհոգեբանությունը:«Մեռի՛ր
դու այսօր, ես՝ վաղը». եթե կես կտոր հացը կարող է քեզ
փրկել,եսդաչեմտա:«Քեզձեռքչենտալիս՝մի՛խառնվիր».
դուո՛չմիընդհանուրշահո՛չմեկիհետչեսկարողունենալ,
միայնդուես,միայնակ,ևամբոխը:

Երբ երեխան անիրավ կերպով մրցանակ ստացավ, նրա
ծնողըչբացահայտեց,որդաանթույլատրելիէ:Երեխանէլ
տեսավ,որայդպեսպիտիարվենմրցույթները:Ընդհակա
ռակը. ծնողը սովորեց, որ դա՛ է ճիշտ եղանակը: Ի՛նքն էր
«թույլիկ»,ո՛չթեճարպիկկինը՝անիրավևայլասերող:Եվ
ովէլհասկացավէությունը,ոչոքչմիջամտեց,մրցույթըչչե
ղարկվեց:

Սոլժենիցինի ամենաուժեղ գլուխներից են, այսպես կոչված,
«մալոլետկաներին»՝ Գուլագի մանկահասակ բնակիչներին
նվիրվածգլուխները:Ամենադաժանընրանքէին,ևդաշատ
հետաքրքիրէ,ևհետոՇալամովընույնպեսդրամասինգրելէ:

Այնճարպիկկինը,որիմասինվերընշեցի,ևորինեսճանա
չումեմ,բավականաչափչիստացելայդպիսիվարքինհա
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կադիրարժեքներիրծնողների,իրդպրոցիկողմից.այդպի
սինէձևավորվել.ինչտեսելէկյանքում,ինչդասերքաղելէ,
այդպեսէլվարվումէ:

Չնայած խնդիրների, թվում է, տարբերությանը՝ նույնն էլ
մա	լո	լետ	կա	նե	րը. զրկված լինելով «նորմալ» հասարակութ
յանմեջմեծանալուց՝նրանքընդհանրապեսչունեինարգե
լակներդաժանությանըդիմելիս:Հասուն«բլատնոյը»՝«ուռ
կան», ասենք, մարդու՝ «ֆրայերի», «լոխի», «ծեռպիլայի»
աչքը գուցե չհաներգդալով, եթեայդ մարդը կամավոր իր
գդալնիրեն չտար,պարզապեսուժով ձեռքիցառներ:Իսկ
մալոլետկանարգելակչունի՝գդալըկկոխիմարդուաչքը:Եվ
այլն:

Դաէպատճառը,որբեսպ	րե	դե	լը հաճախասոցացվում էր
մա	լո	լետ	կա	նե	րիհետ:Եվդաշատկարևորհասկացություն
ներիցէ,ինչպեսգիտենք՝այսօրէլշատտարածված,մեծմա
սամբ՝մետաֆորիկիմաստովօգտագործվող:Սակայնդրա
իմաստը հենցայն է, որանեզր բռնություն է սանձազերծ
վում, անեզր այն աստիճան, որ նույնիսկ սանձարձակողն
ինքնիրենէլչիխնայում:Այսինքն՝բեսպ	րե	դե	լիդեպքումար
գելակչկա:Ինչըցույցէտալիս,որշատայլդեպքերումկա,
ևուրեմնկանկանոններ,վարքայինևխոսքայինմիջոցներ,
որոնքկառավարումենբռնության չափըևկանգառնելու
պահը:Մյուս կողմից, եսդեռկխոսեմդրամասին, նա, ով
չիուզումհարմարվել,կարողէբեսպ	րե	դե	լիդիմելկամդրա
սպառնալիքըներկայացնել,որպեսզիիրադրությունըշտկի:
Դա,իհարկե,վտանգավորէ,քանիորհետագայումկարող
եննրահախիցգալ:Սակայնդրամեջկահիմք,որնարժա
նապատիվմարդուհամարշատհասկանալիէ.առաջինիսկ
զառիթափըդեպսեփականարժանապատվությանկոխկռ
ճումարդեննշանէ,որայդպրոցեսըկանգչիառնելու:Դրա
համար էլ երբեմն նպատակահարմար է «ոչ սիմետրիկ»
պատասխանռեակցիատալ,չհպատակվելևբեսպ	րե	դե	լով	
սպառնալկամնույնիսկդրանգնալ,թեկուզմեռնելուվտան
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գիտակ,որպեսզինշանուդաստալ,որ(տվյալ,բայցնաև՝
ընդհանրապես)մարդուարժանապատվություննանտրոհե
լիէ(պիտիլինի):Դոստոևսկինասումէր.«Երեխայիմիար
ցունքթեեղավ՝չիարդարանաաշխարհիողջերջանկությու
նը»:Նույնկերպէլ,թվումէ,«փուչ»պատճառովբեսպ	րե	դե	լի	
գնացողնասումէ.«Ինձ,թվումէ,մի՜թեթևնեղելով՝ողջիմ
ամբողջականությունն ու արժանապատվությունն ես զո
հում,ուրեմնբեսպ	րե	դելեմանումիպատասխան»:Երկուսն
էլսինկրետիկ,հոլիստիկ՝չտարազատվածհոգեբանության
ու փիլիսոփայության, արժեքների արտահայտում են: Դա
հատուկ է և՛ մեր աշխարհամասի մշակույթներին, և՛ ար
խայիկ,նաևկրոնականմտածողությանը(իտարբերություն
Արևմուտքի, որտեղանալիտիզմը շատավելի խորն է), և՛
մերնախկինհասարակարգին:

Ավելիզարգացածհասարակությունումմարդըհաճախ«իր
վրա չի վերցնում» իր արժանապատվության «հպանցիկ»
ոտնահարումը,քանիորհամոզվածէ,որսաբացառություն
է,ոչթեօրենք,ևհասարակականկարծիքնիրկողմնէ:Իսկ
ավելիքիչզարգացածհասարակությունումկամանքաղա
քակիրթիրադրությանմեջայդհամոզմունքըչկա,դրահա
մար,թվումէ,հենցորքեզկպան,եթեիսկույն«չապացու
ցես»,որքեզկպնե	լըսխալէր,հասարակություննընդմիշտ
կհամոզվի,որտակ	ես,ևըստայդմկշարունակիքեզհետ
վարվել:Դրանիցծնվումէատ	վե	տիկարիքը,ա	բա	ռոկ	տի	գե-
լութ	յու	նըևայլն:Դրանիցբախումներն էսկալացվումենև
տանումդեպբեսպ	րե	դել:

«Երեխայիարցունքը»Լենիննիսպառարհամարհեց՝հաս
նելովծայրահեղ«ձախականությանը»՝երբմարդնարժա
նապատվություն իսպառ չունի և կարող է միլիոններով
զոհաբերվել, քանի որ պարզապես բախում չէ, «հնի» և
«նորի»անտոգոնիստականառճակատումէ:

Դրանիրենցձևովկարողացանհակադրվելմիայնարխայիկ
մտածողությունունեցողները:Միկողմից՝այդքաղաքակա
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նությունը,որպեսիրենդիմադրելուձև,ավելիուժգինբու
ծեցարդենժառանգվածարխայիկմտածողությունը:Մյուս
կողմից՝այդմոտեցումընաևկուլտիվացնու՛մէրարխայիկ
մտածողությունը,որպեսզիավելիհեշտիշխի,քանիորքիչ
իմացող մարդու ընտրության հնարավորությունները սահ
մանափակեն:Արդյունքումքրեականվարքուբարքը՝հո	մո	
հո	մի	նի	լու	պուս	էստ(նկատե՛քա	բա	ռոտ	կի	գայ	լիուլու	պու-
սինույնությունը),դարձավ,միկողմից,անարդարհասարա
կությանըդիմադրելուգրեթեմիակձևը,մյուսկողմից՝քա
ղաքակիրթհասարակությունստեղծելուփորձերիգլխավոր
գերեզմանափորը:

Մասերկրորդ

ԳայանեՀովակիմյան(ԳՀ).Գիտեք՝հայհոյանքի՝հանրային
դիսկուրս դուրս գալուառումով.այն դուրս չի գալիս օֆի
ցիալ դիսկուրս, բայց եթե մենք լսենքտղամարդկանցխո
սակցություն,որըհանրայինչէ,փակէ,այդբառապաշարը
կա:Այսինքն՝գալիս էներսից:Այսինքն՝այդմարդիկկրում
ենայդբառապաշարը:Չենխոսում,օրինակ,կանանցներ
կայությամբ,չենխոսումպաշտոնականխոսակցությանըն
թացքում:

Գևորգ ՏերԳաբրիելյան (ԳՏԳ). Այսինքն՝ նրանք որոշակի
տաբուիտիրապետությանտակ են, որնազդում է նրանց
խոսքիև՛համուհոտի,և՛խորությանուանկեղծությանվրա:
Դաշատտարօրինակուհետաքրքիրֆենոմենէ՝տաբուների
հարցը.աշխարհովմեկշատկարևոր:Ուշատհետաքրքիր
էդիտարկելայնհասարակությունները,որտեղայդքֆուր
ները,այսպեսասած,կա՛մչեզոքացելեն՝լրիվմտնելովհան
րայինդիսկուրս,կա՛մերբևէչենէլստեղծվելայդկատեգո
րիայի:Հայտնիէ,որՖրանսիայումեթեմեկըմյուսինասում
է՝«Եսկկենակցեմքոմայրիկիհետ»,պատասխաննէ՝«Դա
քոևիմմայրիկիանձնականգործնէ»:

Մյուս դեպքը՝ անգլոամերիկյան աշխարհը, որտեղ հայհո
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յանքըդուրսէեկելարդենհանրայինդիսկուրսառանցորևէ
սահմանափակման,ինչպեսանգլերենումfuckբառը:

Ռուսերենումհիմադատեղիէունենումսոցիալականցան
ցերում՝ իտարբերություն մեր սոցիալական ցանցերի, որ
տեղ էլիբլթբլթում է, բայցդեռդուրս չիգալիս:Ընդորում՝
մենք՝հայերս,կարողենքռուսերենամենաթունդքֆուրնե
րըթույլտալսոցիալականցանցում,սակայնհայերենչենք
անի:

Ռուսալեզուսոցիալականցանցերումոչմեկիմտքովչիանց
նում,որ,ասենք,երեխակարողէկարդալ,անհարմարէ...
Կին,տղամարդ,տղա,աղջիկսկսելենհավասարօգտագոր
ծել, չնայած օֆիցիալ բանավոր դիսկուրսում դեռևս սահ
մանափակված է:Եվ շատհետաքրքիր էդա:Այսինքն՝ սո
ցիալականցանցըհիմա,փաստորեն,այդ,այսպեսասած,
ցանկապատն է կամ հանրային զուգարանի պատը, որի
վրաինչասեսկարելիէգրել:Ընդորում՝հեղինակըհաճախ
հայտնիէ,անոնիմչէ:

Մինչդեռև՛գրականլեզվում,և՛կինոյիլեզվում,և՛գեղարվես
տականգրականությանլեզվում,եթենայենքռուսերենգրա
կանությանզարգացումը,անկախությանառաջինտարինե
րինայդբառերըհամեմատականազատությունստացան:
Հետոցենզուրանեկավ՝արդեննոր,պուտինյան,կարելիէ
ասել, նոր՝ «եկեղեցական» երեսպաշտությունը, հանրային
լեզունայդասպարեզներումմասամբսահմանափակեց:

Այդնորերեսպաշտությունըմեզանումէլկա.կրթականաս
պարեզում,օրինակ:Հիմանույնիսկ,ամենաաբսուրդձևով,
դասական տեքստերն են փոխում, ասենք, Թումանյանի
«ա»ն«է»ենդարձնում.սարսափելիէ:Պուշկինի«Բալդան»
Ռուսաստանում որոշեցինփոխել, որ «տերտերներին» վի
րավորանքչլինի:

Բայց ինֆորմացիոն տարափի դեմն առնելու, ցենզուրայի
այդփորձերըսինեն:Սոցիալականցանցերումռուսերենում
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արդենլրիվազատէ,ևհայերենում,եսարդենզգումեմ,այդ
միտումներընույնպեսդեպիդաենգնում:

Կարևորէհասկանալգողականբարքերի,բառապաշարիև
հայհոյականբառապաշարիկապը:Այսխնդրինսերտորեն
առնչվումէհայհոյանքներիմշակույթը:Սերումէայնհնուց,
ըստմիբացատրության՝աստծոևաստծոշուրջեղողար
ժեքներինկատմամբհասարակականվերաբերմունքից:

Սովետի ժամանակը և ընդհանրապես 20րդ դարը
հասկանալուհամարկարևորխնդիրներիցմեկնէդա։Ռու
սականաշխարհումմիքիչհետազոտված,մեզանում՝ չհե
տազոտված:

ԴրամասինարագինչորբանասելուձևեմհամարումՄի
խայիլ Բախտինի մոտեցումն օգտագործելը: Բախտինը260
միջնադարյանկառնավալիմասինիրգրքումմեթոդէառա
ջարկում:

20րդ դարի ստեղծագործություն է դա՝ 20րդ դարի միջին
մասումգրված:Բախտինըմխրճվածէեղելհեղափոխութ
յան, Գուլագի, սովետիզմիպատմության մեջ, բոլշևիկների
հետապնդումներիմեջ:Իրաչքիառաջունեցելէբոլշևիկնե
րիամբողջվարքը:

Եվ իրայդ շատ կարևոր բեսթսելերը թաքուն զուգահեռ է
անցկացնումիրժամանակիհետ:Այստեղնա,իթիվսայլբա
ների,ասենք՝ծիծաղի261էության,ցույցտվեցմշակութային
այնդերը,որնունիմարդկայինստորինմասը,ևայնդերը,
որնունիկառնավալը:

Այն,ինչչէրկարելի,կառնավալիժամանակդառնումէկա
րելի:Խաղայինիմաստով,իհարկե:Հիերարխիաներըկոտր
վումեն.նա,ով«վերև»է,դառնումէ«ներքև»,ևհակառա
կը. Кто былникем, тот станет всем, նա, ով «ներքև» էր,

260. ՏերԳաբրիելյան,Գ.(2014),ՄիխայիլԲախտին:ԲունTV։Հասանելիէ՝http://
boon.am/mikhailbakhtin/[դիտվելէ18.08.2020]:

261. ՏերԳաբրիելյան,Գ.(2013),Մեծծիծաղիցառաջ։Հասանելիէ՝https://gtergab.
com/hy/news/blog/beforethebiglaughter/72/[դիտվելէ18.08.2020]:

http://boon.am/mikhail-bakhtin/
http://boon.am/mikhail-bakhtin/
https://gtergab.com/hy/news/blog/before-the-big-laughter/72/
https://gtergab.com/hy/news/blog/before-the-big-laughter/72/
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ցարի, թագավորի կամաստծոտարբերանշաններ է հագ
նում:Իսկթագավորըդիմակովէդուրսգալիս:Դա,այսպես
ասած,օրինաչափորենևլեգիտիմկերպովորոշված,ավան
դույթովհաստատված՝հիերարխիաների՝գլխիվայրշրջելու
օրէ:ՄերՎարդավառըտիպականկառնավալէ:ԼևոնԱբրա
համյանըժամանակինգրեց88իշարժմանմասին,որկառ
նավալայինտարրերուներ,եսմիքիչդրանանդրադարձա
«Էլեկտրիկ Երևանի» մասին մի էսսեում262. կառնավալութ
յանէլեմենտներունենմերբոլորշարժումները:

Այնպեսոր՝ դա շատհայտնիթեմա է. ինչպեսենհիերար
խիաները շրջվում կառնավալի ժամանակ, սովորաբար,
իհարկե, ժամանակավորապես, պայմանականորեն: Որ
«գազը»դուրսգա:Այսինքն՝ կառնավալըհեղափոխության
մետաֆորէևշանթարգել:

Նույն կերպ էլ՝ հայհոյանքն է երկիմաստ:Նրածագմանմի
շատկարևորաղբյուրըմարդուկենսաբանությանը,մարմնի
մասերին վերաբերող հայհոյանքն է, մյուսը՝ սրբապղծութ
յունը (blasphemy), այսինքն՝ երբ մայրիկին են հայհոյում,
նախևառաջ, պատմականորեն, աստծո մայրիկին նկատի
ունեին: Մարդու կրոնն էին հայհոյում, նրա հավաքական
ինքնությանհիմքը:

Մարդու էության երկու կարևորագույն մաս քաղաքակր
թությանսկզբումբնականորենմիավորվելէին.մեկը՝«ան
գիտակից»կենսաբանությանհիմքը.մարմնի՝բազմանալու
ևսնվելուհետկապվածգործառույթները,մյուսը՝գիտակից
ինքնությանհիմքը.հավատը,որիրինքնությունըգերբնա
կանուժերիցէսնվում,հրաշքէ:

Շատհայհոյանքներ ծագել են քրմերի «սուրբ»արտահայ
տություններից: Քրմերն այդպես հայհոյում էին աստված
ներին՝«չարաչքը»խափանելուհամար:Եվմիայնեթե«ոչ

262. ՏերԳաբրիելյան, Գ. (2015), Դատողություններ «Էլեկտրական Երևանի»
ետևից:Հասանելիէ՝https://www.gtergab.com/hy/news/media/thinkingaloudabout
electricyerevan/100/[դիտվելէ18.08.2020]:
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քուրմն»էսկսումդրանքգործածել,դառնումէհայհոյանք,
քանի որ՝ սրբապղծություն: Քանի որ նա դրա իրավունքը
չուներ:Սովորականմահկանացուննույնիսկաստծոանու
նը տալու իրավունք չուներ, այդ պատճառով կուռքաստ
վածը՝արջը(медведь),ռուսերենումանունչունի,այլսոսկ
որպես«մեղրնիմացող»կարողէնշվել:Նույնկերպէլորոշ
մշակույթներումչենգրումбог(աստված),այլգրումենбг
(աստծ), որպեսզի ավելորդ տեղը՝ ունայնորեն, այդ բառն
օգտագործածչլինեն:

Այսպիսով՝հայհոյանքըսկզբում,երբառաջացելէ,եղելէոչ
թեկոնկրետքեզվերաբերող(դուո՛վէիր,որ.միբշտիկաստ
ծոաշխարհիսերեսին,որիկյանքիթելընակարողէմիակն
թարթումկտրել,դուայնքանփոքրես,որքեզհայհոյելէլչէր
լինի,ի՞նչդհայհոյվի),այլ՝քոաստծոն:Եվդա՛էհիմքըեղել
այնարգելելու,իսկեթեհնչեց՝վրեժառնելու,ասողինպատ
ժելուկարիքի.քանիորքոաստծո՛նհայհոյեց,այսինքն՝քո
կոլեկտիվ,ընդհանրականինքնությանհիմքը,այն,ինչըքեզ՝
բշտիկիսաշխարհի երեսին, թույլ էտալիս կառչել, որայս
տրագիկկյանքիիմաստըհասկանասկամգոնե,եթեչհաս
կանասէլ,ընդունես,որքեզնիցմեծէ,քեզհասանելիչէ,և
հպատակվես:

Հայհոյանքըերկիմաստէ.կառնավալիժամանակ,ճիշտինչ
պեսհամովանեկդոտպատմելուժամանակ,նույնիսկթույ
լատրելիէ:Այլերանգներէձեռքբերում,համովություն,հու
մոր:Կանոնըխախտելը,եթեայսօրայդպիսիբացառիկօր
է,չէ՞որհաճելիէ,շանթարգելէ,որթույլէտալիսչապստամ
բել,սակայնպարպվելկառնավալիշնորհիվ:

Հայհոյանքըշատստեղծագործէ,ինչպեսևգողականեզրա
բանությունը.երկուսն էլ լիենժողովրդականստեղծագոր
ծությամբ:Դաէպատճառը,որշատկարևորեմհամարում
այդերկուդիսկուրսներիբառարաններհավաքելըհայերեն:
Ավաղ,դրանովոչոքչիզբաղվում:Ասումեն,թեիրականում
ևխորապեստաբուացվածհայհոյականբառերիքանակը
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քիչէ:Այո,սակայնդրանցմիջոցովձևավորվողհայհոյանք
ներիտարատեսակներնանսպառեն,ևհենցայդտարա
տեսակներիբառարանըպիտիունենաամենիրենհարգող
մշակույթ՝հետագագիտականուսումնասիրությանհամար:

Հայհոյանքնուղղակիորենառնչվումէտաբուին:Սրբությու
նըհայհոյելը,սուրբըպղծելը,հարամելընաևտաբուիխախ
տում է, եթեոչքանդում:Իսկտաբուննույնպիսիճնշում է
մարդուվրա,ինչպեսստրկատիրությունը:Այսինքն՝մարդու
ազատությունն է բռնի կերպովսահմանափակում:Եվայդ
իմաստովբնականէ,որամբողջգողականլեզունևգողա
կանբարքերըպիտիմիահյուսվածլինեին,ամալգամայիմեջ
լինեինայդտաբուացվածթեմաներիևբառերիուհասկա
ցություններիհետ:

Մա՞րդ,թե՞աստված:Եսչգիտեմ՝ինչպե՛սէաստծոներկր
պագելըդարձելմարդհայհոյել:Բայցկարելիէպատկերաց
նել:Երևիկանհետազոտություններ,ծանոթչեմ:Գուցեդա
եղել է մարդու անհատական ինքնության, արժանապատ
վության, հպարտության ամրապնդման շնորհիվ: Չէ՞ որ,
ինչպեսիտալականկատակնէասում,կանազգեր,որոնք
կարծումեն,որիրենցորդինաստվածէ,իսկմայրը՝կույս:
Բոլոր ավանդական հակում ունեցող մշակույթներն ունեն
այդ կապը՝ ուժեղ լինի, թե թույլ: Մարդն արժանապատիվ
էակէ,այսինքն՝աստվածակերպ:Քրիստոնեությունը,ստեղ
ծելով ՄարդԱստծո գաղափարն ու արժեքը, արդեն հիմք
դրեց նրան, որ մարդը որպես աստվածային էակ մեկնա
բանվի:ՈղջԱնտիկուՎերածննդիարվեստըդրամասինեն.
մարդունորպեսբնորդօգտագործելով՝ներկայացնելաստ
ծունկամաստվածայինը:

Կաամոթ,ևկախիղճ:Ամոթըհասարակությունիցէ («շա
ռամ» հասկացությունն իսլամում, срам՝ ռուսերեն), խիղճը
ներքին,սեփականհոգուցկամաստծուցամոթնէ:Սակայն
երկուսնէլ,եթեչկապետության(կամայլհիմքհամակարգի)
լեգալիստական,օրենքիուժըթեկուզբռնիկերպովհաստա
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տողմեքենան,հիմքչեն,որպեսզիանօրենըչկատարվի:Հա
սարակական(համայնքային)կարծիքըևսեփականխիղճը
բավականչեն«նորմալ»,արդարհասարակությունունենա
լուհամար,այնկարգավորելու,կառավարելուհամար.դա՛
էպատճառը,որզարգացելենպետականհամակարգերը:

Հավանականէ՝մայրհայհոյելուպատճառնայնէ,որմարդ
նաևիրաստծոնէանարգվածզգում,երբիրմայրնէանարգ
վել:Քանիորինքնաստծոէակէիրենզգում,ևիրարժա
նապատվություննանպատվելընաևիրաստծոգործնան
պատվելէնշանակում:

Հետաքրքիրէ,որամոթը,տաբուննախևառաջվերաբե
րումենսեռականությանը,ևհայհոյանքներիամենաազդե
ցիկ, ամենատաբուացած մասը սեռականությանն է առնչ
վում: Ինչոր պահի՝ ֆալլոսների կուլտի, վեստալկաների
ժամանակներում,դաայդպեսչիեղել:Դաայդպեսէդարձել
Ադամի ու Եվայիպատմության հետ միասին, ըստ երևույ
թին,երբմարդկայինհասարակությանգոյատևմանևզար
գացման քաղտնտեսությունը՝այն ռացիոնալ կերպը, որով
կյանքնէրկազմակերպվում,պահանջելէսեռականհարցը
կառավարել՝ ընտանիքների հենցայսպիսի՝ մոնոգամ կեր
պով, օրենքների, կանոնների, ավանդույթների հենց այս
պիսի՛կերպով,մշակույթի,բարքերիևդրանցվերահսկման
հենցայսպիսի՛կերպերովայդամենըկազմակերպելով:

Այդպիսիհետազոտություններարվելենթեոչ՝չգիտեմ,սա
կայն հետաքրքիր կլիներ դիտարկել, թե ո՛ր մշակույթում
ի՛նչնէավելիխորվիրավորանք.մարդուդեմքինթքե՞լը,թե՞
նրամայրիկինհայհոյելը,այսինքն՝նրաարժանապատվութ
յանհպարտուբացմա՞սը,աստվածակերպդե՞մքըկոխկռ
ճելը, թե՞ իր ինքնության տաբուացած մասը: Թե՞ դրանք
նույննեն:

Ամենդեպքումմարդունուղղվածհայհոյանքըվիրավորանք
էևիրարժանապատվությանհանդեպոտնձգություն,նույ
նիսկ եթե որոշ հասարակություններում այլևս սեռականը
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տաբուացվածչէ,ևսեռականհայհոյանքըչիընկալվումոր
պեսառավելստորացուցիչ:

Ռուսերենում,օրինակ,մայրիկհայհոյելըհաճախչիընկալ
վումհենցհասցեատիրո՛ջմայրիկինհայհոյել,այլ՝ընդհան
րապես,անորոշմիմայր...Նույնիսկքերականականձևերն
օգնում են, որպեսզիայդ ընկալումը հստակվի.և՛ հայերե
նում, և՛ ռուսերենում քերականական միջոցներ կան, որ
մայրիկհայհոյելըդարձվիավելիվիրավորական՝հասցեա
տիրոջհամար,կամ՝ավելիքիչվիրավորական:

Մերխորհրդայինևհետխորհրդայինաշխարհներում,հատ
կապեսարևելյան և հարավային հատվածում, եթե ինչոր
մեկի մայրիկին հայհոյեցին, եթե նա «լավտղա» է, պիտի
վրիժառուլինի:Եվդա,ինչպեսևմայրիկիկուռքը՝տոտեմը,
մայրիկին սրբացնելը, ֆետիշացնելը, գողական բարքերի
էթիկականկոդեքսիկարևորմասէ:Մայրիկը՝որպեսկարգո
կուլտիարտահայտություն:Սեփականմայրիկնուաստվա
ծամայրըմիավորվածենհանդեսգալիս:

Այդդեպքումարդենսկզբունքայինխնդիրներէինառաջա
նում,նույնկերպ,ինչպեսեթեհայհոյվումէ՝ասելով,որտղա
մարդըպասիվ կերպով կենակցում է մեկայլտղամարդու
հետ:Դաասելնարդեն սպառնալի էր, որովհետևդուպի
տիպատասխանտայիրդրահամար,ևնա,ովկուլտվեց,
էլիսպառնալիվիճակումէր,որովհետևեթեկուլտվեց,կուլ
տվեց«ընկած»,«կզցված» լինելուկոնցեպտը:Նրաարժա
նապատվությունըխորապեսխոցվեց:

Զուգարանմաքրելընույնշարքիցէ.էլիամոթույքինառնչվող
բան է զուգարանըևայդառումով՝ սեռականիննույնպես:
Աստվածայնպես է ստեղծել, որ սեռականությունը և սնն
դականցիկլը,ուրեմնև՝արտաթորանքը,մարմնականորեն
միմյանցմերձեն,իսկարտաթորանքըմերքաղաքակրթութ
յանմեջպիտիառնչվերկեղտին,տաբուին, քանիորայդ
պեսչանելըկարողէրբերելանցանկալիսանիտարահիգիե
նիկհետևանքների:Այդպիսովամոթույքը,արտաթորանքը
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ևսեռականությունը,որին,սակայն,առնչվումէևամենա
պատվաբերը,ամենահպարտանալունը՝սերը,սերունդտա
լը,երեխաունենալը,«վերն»ու«վարը»պիտիմիասնաբար
ևխառըհանդեսգային,ևթեո՛րդեպքումէ«վարը»«վեր»՝
պիտիշա՜տխստորենկանոնակարգվածդառնարորոշակի
քաղտնտեսական հասարակարգում: Եվ դրա խախտումը
կարողէրլինելմիայնորպեսհանցանքզանցանքկամ՝կառ
նավալայինժեստընկալվող:

Ճիշտինչպեսորաստծոնվերսուսանձինհայհոյելուդեպ
քում«վերն»ու«վարը»խառնվումեն՝նույննէլայստեղ:

Նաևհասկանանք,որտաբունխախտելըմիբանէ,մեկան
գամյա գործողություն, իսկ տաբուն ջարդելը՝ հանրային,
հասարակական:Արժեքներըհնանումեն,կամ՝նրանցմեզ
տրամադրվածձևը՝հագուստը,պիտինորացվիկամփոխ
վի:Արժեքըպիտիզարգանա,հարմարգանորիրադրութ
յուններին:Եթեարժեքըմնումէնույնը,իսկկյանքնառաջէ
գնում,դառնումէկարծրատիպ:Դաէպատճառը,որարժեք
ները պիտի քննադատական զննման ենթարկվեն, նրանց
հնացած մասը դեն նետվի, վերափոխվի, իսկ այն, ինչը
նրանց ռացիոնալ կորիզն է՝ կարևոր, մեր կյանքը կազմա
կերպող,նորացվիևպահպանվի:

Ասենք,առաջներում՝գոյատևմանպայքարի,հինհասարա
կարգերիժամանակ,նախաամուսնականսեքսըխոչընդոտ
էր, որպեսզի կինն առողջ լինի, կամ որպեսզի ընտանիքը
համոզվածլինի,որժառանգնիրարյանսերունդնէ:Հազար
ումիպատճառկար:

Այժմդաորպեսաներկբայելիարժեքդիտարկելըհետադի
մությունէ:Սակայնդաչիբացառումայլասերվածչլինելու
արժեքը:Պարզապեսայդարժեքնայլկերպերովէարտա
հայտվում:Եվերբմարդնախաամուսնականսեքսին«դեմ»
է, իսկ ինքը, ասենք, կաշառակեր է, դա նրա բարոյական
մերկություննէցույցտալիս:
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Զուգարանմաքրելըբանակումևբանտումլավգիտենք,թե
ինչէ:Մերբանակումդախնդրառուէեղելմինչևվերջերս,
երբ,կարծեմ,ստեղծեցինհավաքարարներիբրիգադներ,որ
այդծուղակիցդուրսգային:Դա,իմկարծիքով,«ստիպված
վայրէջք»է,ոչթեհարցիլուծում.մարդիկպիտիհամաձայ
նենփոխնիփոխզուգարանմաքրել՝առանցհամարելու,որ
իրենք, ուրեմն, «ստորացվեցին», «ընկան», եթե դա իրենց
թույլտվեցին: Իսկ դրան զուգահեռպիտի նաև զուգարա
նումմաքրությունպահպանելսովորեն:

Օրերսայսպիսիտեքստգրեցիֆեյսբուքում՝ կապվածայն
դեպքիհետ,որգեղեցիկնախշազարդաղբամաններենտե
ղադրելԳյումրիում,իսկոմանքասումեն,որդա«սրբապղ
ծություն» է՝ հին հայկական նախշազարդերն աղբամանի
վրատեղադրելը:

«	Կեղ	տից»	«զզվե	լը»

Ար	դեն,	 եր	ևի,	 մի	տեղ	ա	սած-պատ	մած-գրած	 կլի	նեմ,	 կամ՝	
բա	զում	տե	ղեր,	որ,	երբ	Ա	մե	րի	կա	գնա	ցի՝	1994-ին,	զար	ման-
քից	քար	կտրե	ցի,	որ	հա	մալ	սա	րա	նի	մի	ջանց	քի	հա	տա	կին,	
չնա	յե	լով,	 որ	 զու	գա	րա	նի	 մուտ	քի	 մոտ	 են	 նստում,	 նստում	
էին	 ու	սա	նող	նե	րը	 ժա	մե	րով,	 աղ	ջիկ-տղա,	 խա	ռը,	 ան	կախ	
նրա	նից՝	ինչ	(ում)	զու	գա	րան(ն)	էր:	

Ոտք	 սե	ղա	նին	 բարձ	րաց	նելն	 էլ,	 որ	 կի	նո	յից	 գի	տեինք,	 դե,	
պարզ	 է,	 մինչև	 հի	մա	 շա	տե	րին	 զար	մաց	նում	 է:	 Կա	 մշա-
կույթ,	որ	տեղ	ան	պատ	վութ	յուն,	վի	րա	վո	րանք	է	հա	մար	վում	
(Посади	свинью	за	стол,	она	и	ноги	на	стол):

Խն	դիրն	ինչն	է.	հե	տամ	նաց	հա	սա	րա	կութ	յուն	նե	րում	«ներք-
ևը»	հա	մար	վում	է	«կեղ	տոտ»,	իսկ	«վեր	ևը»՝	մա	քուր:	Եվ	էդ-
պես	էլ	կա.	հստակ	տար	բե	րա	կում	կա	«քըխ»,	«գառ	լախ»	և		
այլ	նի	 միջև,	 և՝	 «մա	քուր»,	 «դի	մա	յին»:	 Նույնն	 էլ	 հա	րեմն	 է՝	
հա	րա	մը՝	ի	տար	բե	րութ	յուն	շքա	տան՝	հա	լա	լի:

Ու	զում	եմ	նաև	«հե	տամ	նաց»	եզ	րույթն	այս	տեղ	ձևա	կեր	պել,	
որ	 եր	կի	մաս	տութ	յուն	 չլի	նի.	 «հե	տամ	նա	ցը»	 հա	սա	րա	կութ-
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յան	կամ	նրա	մի	մա	սի	քաղտն	տե	սութ	յան	այն	պի	սի	ձևերն	
են,	այն	պի	սի	կա	ցու	թաձ	ևե	րը,	ո	րոնք	ժա	մա	նա	կա	կից	հա	սա-
րա	կութ	յան	 ան	դա	մի	 եր	ջան	կութ	յա	նը,	 բա	րօ	րութ	յա	նը,	 հա-
սա	րա	կութ	յան	 բար	գա	վաճ	մանն	այլևս	 չեն	 ծա	ռա	յում	ա	մե-
նաարդ	յու	նա	վետ	կեր	պով:

«Ноги»,	գրված	էր	բա	նա	կի	մեր	«աձ	յալ	նե	րի»	վրա,	որ	սնկա-
վա	րակ	կեղ	տոտ	ոտ	քե	րիդ	դի	պած	մա	սը	հան	կարծ	ե	րե	սիդ	
չդիպց	նես:

Մայրս	միշտ	եր	կու	սրբիչ	էր	կա	խում.	մե	կը՝	ե	րե	սիս	հա	մար,	
մյու	սը՝	մարմ	նիս:	Ո	րով	հետև	լո	ղա	նա	լուց	հե	տո	էլ	մար	մինն	
ա	վե	լի	«կեղ	տոտ»	էր,	քան	ե	րե	սը:

Գետ	նին	 որ	 բան	 է	 ընկ	նում,	 ե	րե	խան	 վերց	նում	 է,	 մայ	րիկն	
ա	սում	է	«յա՛խկ,	դե՛ն	նե	տիր»՝	դա	է:

Ո	րով	հետև	հե	տամ	նաց	աշ	խար	հում	գե	տի	նը	կեղ	տոտ	է:	

Միկ	րոբ	նե	րը	մեջդ	կմտնեն:

Ե	րե	խան	կմրսի,	պետք	է	բա	րու	րել,	որ	ոտ	ներն	ու	ղիղ	ա	ճեն:

Չի	կա	րե	լի	սա	ռույ	ցով	ջուր	խմել,	թե	հի	վանդ	ես:

Նույն	կերպ	էլ՝	ե	թե	«ներքև»	է,	ե	թե	աղբ	է,	ու	րեմն	կեղ	տոտ	
է	և	«քըխ»,	ու	րեմն	շուրջն	էլ	պի	տի	աղբ	 լի	նի,	իսկ	մա	քուր՝	
մե	նակ	«իմ	տու	նիկ-իմ	ամ	րո	ցի	կը»՝	կեղ	տի	աշ	խար	հով	շրջա-
պատ	ված:

Իսկ	զար	գա	ցած	աշ	խար	հում	ոչ	միայն	տանն	ես	ա	ռանց	կո-
շիկ	ման	գա	լիս,	այլև	դրսում:

Ո	րով	հետև	փո	շի,	հող	թե	ցեխ՝	ին	քը	մա	քուր	է,	ին	քը	քո	աշ-
խար	հի	սի	րե	լի	մաս	է:	Աղ	բը՝	վե	րամ	շակ	վե	լիք	և		այն	քա՜ն	սի-
րով	 ու	 գո	րո	վան	քով	 տար	բե	րակ	ված,	 փա	թե	թա	վոր	ված	 ու	
տա	րա	բա	ժան	ված,	 որ	 աղ	բա	մանդ	 ի	հա՛ր	կե	 պի	տի	 սի	րուն	
լի	նի,	պի	տի	ար	վես	տի	գործ	լի	նի:

Ո	րով	հետև	 չկան	վերև-ներքև,	 չկան	«իշխ»	և	«հպա	տակ»,	
չկան	«մա	քուր»	ու	կեղ	տոտ»,	չկան	«խա	ռո	շի»	ու	«ան	դիպ	չե-
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լի»,	չկան	«սուրբ»	ու	հո	րի	նո	վի	քյար	թո	ւա	կան	«սրբա	պիղծ».	
կա	մի	մե՜ծ	մա	քուր	մարդ	կա	յին,	 բնա	կան	և	կեն	դա	նա	կան	
աշ	խարհ,	որ	տեղ	ե	թե	սո	վո	րենք	շնորհ	քով	ապ	րել,	կեղտ	չի	
լի	նի,	պար	զա	պես	չի՛	լի	նի:

⁎⁎⁎

Բանտումգոյություն ունեցողանձեռնմխելիների կաստայի
մասին հենց վերջերս մեր գրողներից մեկը՝ Համբարձումը
Համբարձումյան, մի պատմվածք հրապարակեց, որը կոչ
վումէհենցայդպես՝«Գյոթնոցիբիձեն»:

Փակմիասեռտարածքներ՝Գուլագ,բանտ,բանակ.դրանք
բուծումենարխայիզմ263:

Մեզանում,իտարբերություն,ասենք,որոշայլմշակույթնե
րի,հայհոյականայդբառապաշարըմինչևհիմակռվիմեջէ
օֆիցիալհանրայինլեզվիկանոնների,ոճերիհետ,ևդժվար
էհասկանալ՝այդտեղարդյոքգռեհկությու՞ննէուզումհաղ
թել,երբայդբառապաշարնուզումէդուրսգալհանրային
դիսկուրս,թե՞երեսպաշտություննէուզումպարտվել:

Սա էլ է Բախտինի առաջարկած դիխոտոմիան. օֆիցիալ
(պաշտոնական) վերսուս «ինտիմ» (գաղտնամտերմիկ) և
«ֆամիլյար»(«անպատշաճ»մտերմավար)ոճեր:Ինտիմնու
ֆամիլյարըերկուսնէլհակաերեսպաշտենևայդիմաստով՝
«ճշմարտության», բացության, թափանցիկության կողմը,
թեևֆամիլյարը կարող է լինել նաևտրոլլական,այսինքն՝
սուտբացությանհամարօգտագործվող:

Պետքէհասկանալ,որֆամիլյարնընդգրկումէնաևհան
րայնորենգռեհիկը,իսկինտիմիդեպքում,ասենք,այն,ինչ,
եթեհանրայինէ,գռեհիկկհնչեր(ամոթ),կարողէշատտե
ղինհնչել:

Գռեհիկէայնինտիմը,որնանսպասելիէ,որիվերաբերյալ

263. ՏերԳաբրիելյան, Գ. (2018), Արխայիկ մտածողություն. մաս 2։ Եվրասիա
համագործակցություն հիմնադրամ: Հասանելի է՝ https://www.youtube.com/
watch?v=jeXR1PWIp8g[դիտվելէ18.08.2020]։

https://www.youtube.com/watch?v=jeXR1PWIp8g
https://www.youtube.com/watch?v=jeXR1PWIp8g
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խոսակիցը համաձայնություն չի հայտնել: Եթե հայտնել է,
ապաայնգռեհիկչէարդեն,նույնիսկեթեշա՜տանձնական
է:Նաևայդհամաձայնությունըկարողէլինելոչէքսպլիցիտ:
Ասենք՝ամուրամուսնականզույգիամուսնական(ներառյալ՝
սեռական) կյանքի մասին երբ զույգից մեկը դրական ակ
նարկէանումհանրայնորեն,կարողէ«նորմալ»հնչել,իսկ
երբանսպասելիէ,ֆամիլյարէ,գռեհիկևխախտում,արժա
նապատվությանոտնահարում:

Կանէ՛լավելի«նրբին»դեպքեր:Ասենք,ամուսնացածզույ
գիցմեկնասումէ.

Լայնմահճակալգնեցինքմեզհամար:

Դաբացարձակապեսգռեհիկչիհնչում:Այդտեղմարդուու
ղեղը(եթեհիվանդագինչէ)չիֆիքսվումայնբանիվրա,թե
«ինչենանելունրանքայդմահճակալինգիշերները»:

Իսկեթեչամուսնացած,առավելևսնաևոչօֆիցիալիմաս
տովիրենմշտականզույգչհայտարարածզույգիներկայա
ցուցիչնասի,կարողէտարօրինակհնչելկամհենցիրենց
կապնազդարարելուանուղղակիձևլինել:

Արժեքներին վերադառնանք. քֆուրը, գիտենք, երբ որ օգ
տագործվումէ՝բացիհումորիցևինչորայլիրադրություննե
րից,ասենք՝անսպասելիություննարտահայտելուց(այդտեղ
ավելիշուտգուցե«ինտիմի»կամ«ինտիմ»վերաբերմունք
ակնկալելուդեպքէ),ցածրացման,ստորացմանիմաստու
նի:Նույնիսկեթելսողինուղղակիորենչիվերաբերում:Նրան
«ցածր»դիսկուրսիմեջընդգրկելուհայտէ:Ես,օրինակ,փո
ղոցովքայլելիսերբնկատումեմ,որկողքովսանցնողտղա
ներըթքում ենասֆալտին,թեևդաինձանձնապեսուղղ
վածարարքչէ,սակայնվիրավորվածեմզգում:

Քֆուրը,բացիհատուկդեպքերից,մարդունմիմշակութա
յինմիջավայրից(քաղաքակիրթ)տանումէմեկայլմշակու
թայինմիջավայր(ցածրացված,գռեհիկ):

ՃիշտինչպեսորԲախտիննասումէր՝«վեր»իու«վար»ի,
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«բարձր»իու«ցածր»ի՝«ամբարձ»իու«ստորինի»հարա
բերակցությանհարցէ:

Այսինքն՝մարդուարժանապատվությունըցածրացնելու:Ում
որուղղվածէ՝նրա,ովորլսումէ,ասումէ՝նրա,ովոր,իբր
նեյտրալ,ներկաէ՝նրա:

Այսինքն՝ դա բռնություն է մարդու հոգեբանության նկատ
մամբ:

Մյուսկողմից՝դրամեջկաավելիբարդայդկոմպոնենտը.
ինտիմ և ֆամիլյար կոմունիկացիայի՝ հաղորդակցության
կարևոր հանգամանք, ինչպես ասացի: Օֆիցիալ հաղոր
դակցությունըմիշտավելիերեսպաշտէ,ավելիուժայինինչ
որճառագումունիդեպինա,ումորուղղված է, ինտիմև
ֆամիլյարիրադրություններիմեջավելիազատեսցածրլեք
սիկաընտրելու:

Եվդավերաբերումէև՛հայհոյանքին,և՛ժարգոնին,արգո
յին,և՛խոսակցականլեզվիբոլորհնարավորտարատեսակ
ներին: Ավաղ, մեր՝ հայ լեզվաբանության մեջ դա էլ գրեթե
ուսումնասիրվածչէ,ևնույնիսկպարզապեսխոսակցական
լեզվիկանոններնուսումնասիրվածչեն,այդպատճառովէլ
խառնաշփոթէստեղծվում,երբորոշլեզվաբաններկարծում
են,որհեռուստացույցովհնչողմերխոսքը՝ֆիլմերի,սերիալ
ների, «անգրագետ» է: Հաճախ այն «անգրագետ» չէ, այլ
պարզապեսկառուցվածէխոսակցականլեզվիշտամպնե
րիհիմանվրա:Խոսակցականլեզունլիիրավլեզվաոճական
հարացույցէ,ևդաչիկարելիանգրագիտությունհամարել:
Իհարկե,երբեմնկարողէևանգրագետլինել.դա՝ուրիշբան:

Սակայն չի կարելի գրագիտություն համարել միայն օֆի
ցիալը, պաշտոնականը, միայն գրական լեզուն, քանի որ
այնմիշտագուցվածէերեսպաշտլինելուհնարավորության
հետ,միբանասելու՝մեկայլբանհասկանալու,ճշմարտութ
յունիցհեռուգնալուկամանհասկանալիբաներասելու,որ
«սովորականմահկանացուն»չհասկանակամհասկանաէլ՝
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«դեմըխաղչունենա»,ինչպես,օրինակ,բյուրոկրատական
լեզունկամ«սուտիրավաբանական»(լեգիստական)լեզուն:

Գիտականլեզունէլունի,չէ՞,այդհատկանիշը:Դրահամար
էլ հաճախսուտ գիտությունը թաքնվում է ճոռոմ ու չհաս
կացված տերմինների շղարշի ետևում, բարդ լեզվի՝ իբր,
տեսականդատողություններպարունակող,որոնքպարզա
պեսքողարկումենմտքիևարգումենտիսնանկությունը:

Եվ, միխոսքով, հսկայականքանակովայդպիսիթեմաներ
կան, որոնք մեզանում՝ Հայաստանում, հայ, հայերեն դիս
կուրսիկողմիցչենուսումնասիրվելմինչևվերջ:

ԳՀ. Խորհրդային տարիների վերջին գողականության ռո
մանտիզմձևավորվեց,չէ՞,երաժշտությանմեջկամարվես
տիմեջ:Այսինքն՝այդարվեստի,գողականմշակույթիմիտե
սակկուլտացումկամմիֆականացումեղավ:Չի՞եղելնման
բան,ասենք՝Վիսոցկուերգերը:

ԳՏԳ. Նկատի ունեք «բլատնոյ» մշակույթի ռոմանտիզմը:
Իհարկե:

Դագալիսէբուն«բլատնոյ»մշակույթիէությունից,ևՍոլժե
նիցինըշատլավդանկարագրելէ:Եսէլնշեցի«սուրբ»մայ
րիկիևարխայիկմտածողությանմիջևեղածկապիմասին
խոսելիս:

Բլատնոյները, բնականաբար, անգրագետ, վատ գրագի
տություն ունեցող մասսա էին: Դրան գումարած՝ անընդ
հատապրումէինիրենցկամուրիշներիկյանքըվտանգելու
սպառնալիքիտակ.կա՛մուրիշինէինմորթում,կա՛միրենց
էինմորթում:

Բնական է, որ նրանց բնավորությունները շատ հախուռն
էինդառնումմեծմասամբ,ևհախուռնըպիտինաևօգտա
գործվեր,որցույցտաս,որդուկատաղիես:Ուրեմնպետքէ
նաևդերասանորենհախուռնությունցույցտաս:

Եվայդբոլորբնորոշգծերին,հատկանիշներինգումարած՝
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շա՜տմիամիտ,նաև՝միշտպատրաստ«ուռելու».կա՛մ չի
ֆիրով,կա՛միրոքթմրանյութովկամգոնեծխելով:Այսկամ
այնձևով,մենակթե«կայֆստանալ»,կյանքից«փախչել»,
«ազատվել»դարդերից,«տխուր»երգիռեֆլեքսիայիմիջո
ցով«մարսել»դարդերը:

Եվուրեմն՝այդ«մայրիկիաստվածացումը»,պատրաստա
կամությունը՝ լաց լինելորևէպատմությունից,շատբնորոշ
գիծէրայդմշակույթիմեջ:Դառոմանտիզացմանմեխանիզ
միպահերիցմեկնէ.«իմկյանքըմիշտվտանգիմեջէ»,«իմ
մայրիկըմիշտինձէսպասում»ևայլն:

Չէ՞ որ էմոցիան իռացիոնալ է: Անարդար իշխը՝ նույնպես:
Էմոցիանդրդելը,նրանապավինելըմիշտկապվածէնաև
անարդար իշխին: Դրանից է գալիս, ասենք, հայրենասի
րությանկոչնանարդարիշխիկողմից,նույն՝մայրիկին,ըն
տանիքը,ավանդականարժեքներն«աստվածացնելու»կո
չերը:

Էմոցիաննաևթատերականառումովշահեկանէ:Դեարիու
այսպիսիտեքստով,ինչպիսինմենքենքհյուսում,հետաքրք
րիրբլատնոյինկամքաղքենուն:Իսկ,ասենք,«Հարուստները
նույնպեսլալիսեն»կամ«Մայրսինձէլիչտեսավ»՝շատլավ
թեմաներեն,որև՛բլատնոյինհետաքրքրես,և՛քաղքենուն:

Ինչպես գիտենք, խեղճուկրակ «լոխ»երը՝ ոչ բլատնոյ ին
տելիգենտները,Գուլագումապրելուհարցըլուծելուհամար
հաճախդառնումէինվիպասանկամերգասան՝բլատնոյի
համար:Հայտնիբանէ.պիտինստեիրնրաոտքերիմոտ,
ներբաններըխուտուտտայիր (դահատուկբլատնոյական
հաճույքներիցմեկնէ)և«վեպբստրեիր»(ро՛маныточить,
շեշտը՝ օի վրա): Հայտնի է, որ,ասենք, «Կալկաթայի ժա
ռանգորդը»գրվելէհենցորպեսայդպիսիմիվեպ՝միբլատ
նոյիհամար,իբրնրաանունից.նահույսուներ,որդակու
ղարկիՍտալինինևկազատվիԳուլագից:ԴենԲրաունըլավ
կգնարԳուլագում,Կոելյոն...«Փոքրիկիշխանն»էլվատչէր
գնա...ՀարրիՓոթերնէլ...Նույնիսկ«ԱննաԿարենինա»ն:
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Գլխավորը՝ որ հուզիչ լինի, էմոցիոնալ, հրաշքներով լեցուն
ու՝մե՜ծբաներիմասին:

Նոստալգիան,որկարԳուլագիհանդեպ լրիվ չէրվերացել․
իսկնոստալգիալինումէանցյալիդհանդեպ,նույնիսկեթե
այդանցյալդշատվատնէ։60–ականներիսերունդնօգտա
գործեցայդէմոցիոնալություննիրստեղծագործությանմեջ.
Վիսոցկին,հետո՝Ռոզենբաումըևայլն,նաևմերռաբիսը(«
Վախ,մամաջան...»):«Տագանկա»ևայլն:Միքանինպա
տակով. նախ՝ որովհետև այդ էմոցիան հասարակության
մեջկար,լողումէր:Իվերջո,այդքանմարդէրնստելդուրս
եկել:Այդքանբլատնոյկամ«նստածհելած»կար:Երկրորդ՝
նրանք նաև ձև էինփնտրում,արվեստի միջոցով՝ կյանքի
կամանցյալիայդ մասնարտահայտելու,փոխակերպելու:
Ասենք՝«ТоварищСталин,выбольшойучёный»ՅուզԱլեշ
կովսկու երգը լրիվ լուրջ ստեղծագործություն է, ինչպես
և Վիսոցկու շատ երգեր. տնազային կամ պարոդիական
տարրնայդտեղերկրորդականէլուրջարվեստիհամեմատ:
Եթեդաերկխոսումէլէբլատնոյմշակույթիհետ,ապա՝որ
պես«բարձրպարոդիա»:ԻսկՌոզենբաումի,«Վախմամա
ջան»իկամ«Տագանկա»իմեջարդենկա«ցածրաճաշակ»
«ֆոլք»,«ռաբիս»արվեստինհատուկպարոդիականիտար
րը նաև: Ինչպես և, ասենք, այն «փողոցային» մշակույթի
մեջ,որըմեզբաժինհասավԳուլագից,ևորըհասավմինչև
մերօրեր:

Եզրափակելով այս մասը՝ հասկանանք նաև հետևյալը.
ծնողներիդսեքսուալկյանքիմեջմտնելըգլխավորտաբու
ներիցմեկըկոտրելնէ,քանիորհենցայնէ,ինչփոքրուցդ
հենցծնողներդենարգելելքեզխորանալ,ողջհասարակութ
յունն է արգելում: Հատկանշական է, որ այն մշակույթնե
րում,որտեղդաառանձնապեսխնդիրչէ,ընտանեկանհա
րաբերություններնայնպես են զարգացել, որայդտաբուն
ամրապնդելուկա՛մհնարըչիեղել,կա՛մկարիքը:Օրինակ՝
ռուսասովետականմշակույթիոչարևելյանմասումգյուղա
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կանխրճիթներումնեղվածությանպատճառովերեխաները
շատշուտենտեղեկացելծնողներիսեքսուալկյանքից,ևհե
տո,Գուլագում,բնականէ,ոչմիտաբուչիմնացելև՛իրենց
նկատմամբվերաբերմունքում,և՛միմյանցհետփոխանակ
վողդիսկուրսում:

Իսկ«զարգացած»Արևմուտքում՝հակառակը,դադադարել
է որևէ քաղտնտեսական նշանակություն ունենալ, ընտա
նեկան միավորն արդեն վերջին դարում կարող էր ապրել
ազատորեն,առանց կախված լինելու ընտանիքի որոշակի
«կարծր»կառուցվածքից:

Դանաևկապվածէ«մեծ»և«փոքր»հասկացությունների
հետ՝«մեծահասակ»և«երեխա»:Ինչպեսգիտենք,միջնա
դարյանԵվրոպայում«երեխա»հասկացությունըշատկարճ
էր,մոտերեքտարեկանումերեխանդադարումէրերեխա
լինել: Հետագայում պրոգրեսի և բարգավաճման կարիքը
թելադրեց,որ«երեխա»հասկացություննընդլայնվի,ընդգր
կի փոքրիկ մարդուն մինչև, ասենք, տասնութ տարեկա
նը,ընդորում՝դաքայլառքայլէրտեղիունենում,սկզբում՝
մինչևտասներկու,հետո՝տասնչորս,տասնվեց,տասնութ,
քսանմեկ...Մինչևհիմաայնխնդիրը,թեո՛րտարիքումիրա
վունքունենաղջիկներնամուսնանալու,հենցայդհարցին
էառնչվում. ո՛րտարիքից է մարդը հասունև ինքնուրույն
համարվում:Նույնկերպէլ՝բանակիխնդիրը.մեզանումամ
րապնդվումէայնկարծիքը,որտասնութտարեկաներեխա
յիներկուտարովանընդմեջբանակտանելը չափիցդուրս
շուտէ,քանիորմարդուձևավորմանգործընթացըքաղա
քակրթության զարգացման ընթացքում երկարաձգվել է, և
նա,ովմեկդարառաջհասուներիտասարդէր,սակայնեթե
մահանարքառասունհինգհիսունհինգտարեկանում,կհա
մարվեր,որնորմալկյանքէապրել,այսօրդեռևսերեխաէ,
և դեռ ապրելու է մինչև ութսունհինգիննսուն տարեկան:
Տասնութտարեկանինբանակտանելըլավէհրամաններին
նրանենթարկելուտեսակետից,սակայնպարտադիրչէ,որ
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ճիշտլինիինքնուրույնորոշումներընդունելուտեսակետից:
Իսկինքնուրույնորոշումներընդունելը,այլոչթեհրաման
ներինկուրորենենթարկվելնառանցհասկանալու, ժամա
նակակիցբանակիհիմնականմեթոդնէդառնում:Եվտես
նումենք,որայդ«ճնշմանը»չդիմանալով՝երիտասարդները
բանակումսարսափելիհոգեբանական,ֆիզիկականդժվա
րություններենապրում,երբեմնէլ՝մահվանելքով:

Աստիճանաբար «երեխա» հասկացությունը դարձավփու
լային:Քաղտնտեսությանհամարկարևորէրտևականորեն
ձևավորելմարդունհենցայնպես,որհետոնաամենաշա
հավետկերպովիրձևավորմանարդյունքնիրաշխատան
քի,ստեղծագործության,մասնակցությանձևովվերադարձ
նիհասարակությանը:

Մարդու «մեծն» ու «փոքրը» էլի «վերի» ու «վարի» հետ է
առնչվում.քանիորերեխան«փոքր»էու«վարին»մոտիկ,
պետքէնրան«վարից»որքանկարելիէհեռուպահել,որ
պեսզի «վերը»՝ «գեղեցիկը», «մաքուրը», «սուրբը», արագ
ընկալի:Այդպեսէրհամարվումհասարակությանզարգաց
մանսկզբնականփուլում:

Սակայնայդտեղկանգչառան:Դահերիքչէր:Ճիշտինչպես
որ«երեխա»լինելուժամկետնէրզարգանում,նույնկերպէլ
Արևմուտքումզարգանումէրմարդուձևավորմաննպատա
կահարմարությունների, արժեքների մյուս մասը՝ «մասնա
վոր կյանքի» հասկացության հարաբերակցությունը «թա
փանցիկության» հետ: Հետամնաց հասարակությունում
մասնավոր կյանքը տաբուացվում է առանց քննարկման,
ևքանիորչկանհասարակականնորմեր՝այդառումովըն
դունված,դրամասինպատկերացումներըդուրսենմղվում
«ոչ օֆիցիալ»ասպարեզ,այսինքն՝ դիսկուրսիև հարաբե
րությունների «ոչ լուսավոր» մասը, ծնելով քֆուրների և
խոսակցական ու «գողական» հարաբերությունների այն
«մութ»դաշտը,որիգոյություննիսկհաճախհետամնացև
երեսպաշտ«օֆիցիալի»կողմիցհերքվումէկամառնվազն
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անտեսվում:

Զարգացած հասարակությունում, մինչդեռ, լավ հասկաց
վել է, որ թափանցիկությունը, ներառյալ ինտիմաշխարհի
վերաբերյալ,օգնումէմարդկանց՝ձևավորելուճիշտևհա
սարակության համար շահավետ արժեքային համակարգ:
Նախ՝ տեղյակ լինելով սեքսուալ կյանքից, երիտասարդ
մարդնավելիքիչէհակվածդրամիֆականացվածտարբե
րակներինտրվելու,ավելիպաշտպանվածէիրվարքումև՛
բուն սեքսուալ կյանքում, և՛ դրանառնչվող հակամշակու
թային դրսևորումների ու ոտնձգությունների դեպքում: Եվ
նադրանտիրապետելէհասարակությանկողմիցգիտակա
նորենհիմնավորվածձևերով,այլոչթելսելայստեղիցայն
տեղից,այսինքն՝հասարակությունըկենտրոնաձիգկերպով
այդ վտանգը՝ խեղաթյուրել մարդու արժեքները սեքսուալ
կյանքի վերաբերյալ, չեզոքացնում է: Հետո, դուրս բերելով
այդհարցերըգիտակցությանլուսավորտարածք,հասարա
կություննօգնումէմարդունճշգրտորենձևավորել«մասնա
վորկյանք»վերսուս«թափանցիկություն»արժեքները,հաս
կանալ՝ ո՛ր դեպքերում էթափանցիկությունըթույլատրելի,
ընդունելի,ո՛րդեպքերումմասնավորկյանքնէսրբազան:

Թափանցիկությունը տեղեկություն է՝ որքան կարելի է
ճշգրիտ,ստացողինամենահասանելի,հարմարձևակերպ
ված: Իսկտեղեկությունը՝ գիտելիքը, ուժ է, ազատ գործե
լու, ճշգրիտ գործելու գրավական: Տեղեկացվածը հակված
չէ կուրորեն ենթարկվելու, տեղեկացվածը ճիշտ և ստեղ
ծագործորոշումներկընդունի:Այդպիսով՝շատևճիշտտե
ղեկացվածանձն է, որպետք է ժամանակակից հասարա
կությանը,ամենիցօգտակարնէհասարակությանհամար,
ամենաառողջնէհոգեպեսևֆիզիկապես:

Այնամենը,ինչտաբուացվածէ,ծնումէհիերարխիկևմիֆա
կանացվածարժեքներ,հիվանդագինանձեր՝իշխովվարակ
ված,արխայիկմտածողություն,ինչպեսնաևվստահության
պակասդեպհասարակությունը:Քանիորտաբունասումէ՝
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մենքսաչենքքննարկում,սակայնսակա,ուրեմնմերհասա
րակությունըսուտէկամկույրէ:Իսկայդդեպքումստեղծ
վումէ«երկրորդհասարակությունը»՝«երկրորդդիսկուրսը»,
«ոչօֆիցիալ»,ևմարդուինքնությունըերկատվումէ,արժեք
ները՝նույնպես.նրանք,ուրեմն,թուլանումենորպեսգործե
լուշարժառիթ,մարդուարարքներըկանոնավորողգործոն:
Ճիշտինչպեսորխորհրդայինժամանակներումկարսևշու
կան,որիարժեքներիհամաձայն՝սպեկուլյացիանկամպե
տությունիցգողանալըլրիվթույլատրելիէր,ևդաքայքայեց
հասարակությանհիմքը,ևմինչևայժմէլմենքտառապում
ենքայդ հետևանքից, նույն կերպ էլ սթափ բանականութ
յանմակարդակիթափանցիկությանբացակայությունըհա
սարակությանմեջքայքայումէնրա«լուսավոր»մասիար
ժեքները:Եվչիկանգնեցնումայդ«մութ»(իսկիրականում՝
պարզապեսարգելված,չգիտակցված)արժեքներիմուտքը
հասարակություն, դրանք «սողոսկում են» ետնամուտքից՝
կոտրելով,պատռելովհասարակությանընդունվածարժեք
ներիհյուսվածքը,խեղաթյուրելովհասարակությունը:

Մասերրորդ

ԳՀ.Իսկինչպե՞սկարելիէհակադարձելբռնությանդրսևո
րումներին:

ԳՏԳ.Կարևորէմիքիչհամակարգելբռնությանտեսակնե
րը:Եստարբերակումեմ (1)խոսքովբռնություն, (2)խոս
քովանուղղակի՝ծաղր, (3)ֆիզիկականև (4)կառուցված
քային,որնէլիրհերթիներկուտեսակէ՝կոնտեքստայինև
ուղղակի:Ուղղակի կառուցվածքային բռնության ձևերից է
պետության բռնությունը, ներառյալ լեգիտիմ բռնությունը՝
արդարպատճառովբանտարկելը,դատելը,պատժելը:Սա
կայնկանաև,իհարկե,պետությանոչլեգիտիմբռնություն,
հենցդրամասինենքմենքխոսում,երբխոսումենքԳուլագի
մասին:

Եվկակառուցվածքայինուղղակիբռնություն,որըպետութ
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յունը,համենայնդեպս«գիտակցաբար», չիանում,հասա
րակություննէանում,դասոցիալականբռնություննէ,օրի
նակ՝ անարդար հաշվեհարդարը, եթե, ասենք, կինը, իբր,
«դավաճանել» էամուսնուն: Եվ դակարող է լինել ինչպես
ֆիզիկական,այնպեսէլայլկերպերով՝օստրակիզմի,ծաղ
րի,հանրայինպարսավանքի:Կարողէ լինելնաևկառուց
վածքային ուղղակի, ոչպետական, սոցիալական, սակայն
արդարբռնություն.ասենք՝տրոլլինաղբարկղընետելըկամ
պարզապեսնրաձեռքըսեղմելուցհրաժարվելըհամատա
րած կերպով: Հանրային պարսավանքը, եթե արդար է:
Ավաղ, դա մեզանում գրեթե չի պատահում և ընդունված
միջոցչէ:«Հանրայինկարծիք»հասկացությունըմեզանում
գրեթեանհետացել է, և դա էլ իրպատճառներն ունի: Այ
սինքն՝ կառուցվածքային, սոցիալականբռնությանարդար
տեսակըմեզանումթույլէ:

Այսպիսիպատիժը,ավելի շուտ, մարդկանցկողմիցիդեա
լականացվածանցյալումկար,երբիբրկար«առաջադեմ»
հանրային կարծիք: Այժմ դա կարող է լինել ոչ համատա
րած.կարողէդրսևորվելմիխմբիկողմից,սակայնհամա
տարածարդարհանրայինկարծիքայսօրգոյությունչունի:
Ասենք, որոշ մարդիկ ստալինիզմի դարաշրջանից հետո,
այն ժամանակ դավաճանի, «գործ տվողի» դեր կատարե
լուց հետո, կամ կագեբեումաշխատելուց հետո, չենթարկ
վելով,այսպեսասած,վեթինգիկամլյուստրացիայի,զգում
էինիրենցհանդեպբացասականվերաբերմունքըհանրա
յինորոշշրջանակներիկողմից:Սակայնսահամատարած
ձևչէր՝մարդունայդպեսհասկացնելը,որնախոշորսխալէ
գործել:Եվսաիմաստունիմիայնայնդեպքում,եթեկանրա
համարարդարանալու,պաշտպանվելումիջոց:Որովհետև
եթեչկա,ապաայդմարդըհեշտությամբվերածվումէնույն
կերպհալածվողի,ինչորանմեղզոհը:Եվանմեղինէլկարող
ենսկսելնույնկերպհալածել՝բամբասանքիհիմանվրա:

Այստեղմենքմտնումենքմեղավորությանևանմեղության
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դաշտը,որըդեռԴոստոևսկինէրքննարկում.արդյոքմար
դասպանը, որ սպանում էր, և որը դատվում է երկուտա
րիհետո(կամվեց,երբնրաբոլորբջիջներնայլեն),նու՞յն
մարդնէ:Արդյոքմարդը,որանարդարբռնությունէկիրա
ռելուրիշներինկատմամբ,իսկհետոինքնէբռնությանեն
թարկվել,բայցայլ,էլիմտացածինպատճառով,քավե՞լէիր
մեղքը:Իհարկե,պետությանճիշտօրենքներիճիշտկիրառ
մանևարդարդատականհամակարգիգոյությանդեպքում
կանսրաքիչթեշատհստակպատասխանները:

Սակայն այստեղ բազում չհաշվարկված իրադրություններ
են մնում. ասենք՝ մարդասպանը բանտում ենթարկվում է
հալածանքի կամ ոստիկանությունում՝ կտտանքի: Արդյոք
դաազդու՞մէիրոճիրիգնահատականիվրա:Կանիրավա
բանականպատասխաններ,ևհաճախդրանքքիչենհար
ցըսպառելուհամար:Դաէպատճառը,որ լավդատական
համակարգըերբբացակայումէ,երբդատավորներըչունեն
հեղինակություն,մենքանընդհատլողումենքկիսաիրավա
կանևուրեմն՝սուտացվածիրավականկոնտեքստում:

«Հանրայինկարծիք»՝ լավիմաստով,այսօրինչու՛չկա:Եր
բեմնկա:Կարելիէ,օրինակ,համարել,որ2018թ.ապրիլ
յան հեղափոխությունը միահամուռ հանրային կարծիքի
արտահայտումէր.որռոբասերժականհամակարգըպիտի
թողնիգնա:Սակայնայդպիսիդեպքերը,մանավանդեթեոչ
բռնիվախճանենունենում,պատմականբացառությունեն:
«Հանրայինկարծիք»ասելով՝մենքհասկանումենք,որհան
րության մեծամասնությունը, իսկ ավելի լավ է՝ գերագույն
մեծամասնությունըհամարումէայսպես:Հինժամանակնե
րումդավերաբերումէր«էլիտային»,այժմ՝ողջհանրությա
նը:Ուրեմնարդարընտրությունները,եթեհստակմեծամաս
նականդիրքորոշումէարտահայտվել,հանրայինկարծիքի
դրսևորում են: Իսկ ամենօրյա վարքով հստակ հանրային
կարծիք արտահայտելն այսօր շատ դժվարացած է, քանի
որամենոքունիխոսքիհնարավորություն,մանավանդ՝հա
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մացանցում:Եվշատերնայդհնարավորություննօգտագոր
ծումեն,որպեսզիճշմարիտհանրայինկարծիքչձևավորվի,
որպեսզիայնխաթարվի:Մանավանդմերհասարակությու
նում,որըխորհրդայինկարգերիարատները,ինչպեսասա
ցինք, կրում է իր մեջ՝ արժեքների մասնատվածությունը,
բռնությանհակամշակույթիմեջընկղմվածլինելը:

Կառուցվածքայինոչուղղակիբռնությունէանարդարհա
սարակությունը.երբմարդունհնարչենտալիսլավևճիշտ
զարգանալու,արդյունքումնաապերջանիկէ,վատառողջ,
կամհավանականությունըմեծէ,որքրեականուղինկընտ
րի:Կամ՝ինչպեսամերիկյանսևերիդեպքում՝ նրանկատ
մամբկականխենթադրույթ,որնաավելիհակվածէապօ
րինիարարքի,քանսպիտակը:

Ինչվերաբերում էֆիզիկականին,դաէլ էդասակարգված
մարդկայինօրենքներիկողմից:

Ամենաքիչը,որքանհասկանումեմ,դասակարգվածևհաս
կացված է խոսքային բռնությունը: Բացի սոցիալական
անուղղակիկառուցվածքայինից,որըբոլորինէվերաբերում
ևկապվածէսոցիումիխորքայինկառուցվածքիհետ,ամե
նաշատտարածվածը՝անհատինուղղվածդեպքերից,խոս
քայիննէ,քանիորթվումէ«ամենաանհետևանքը»,օդում
տարրալուծվողը,ամենադժվարը՝պոչիցբռնել, համակար
գել:Հենցդաէպատճառը,որատելությանխոսքիվերաբեր
յալաշխարհընորնորէսկսումմիջոցներփնտրել:

Մարդնինտեգրալ,հոլիստիկ,ամբողջականերևույթէ:Աստ
վածային,աստծոկերպով:Խոսքայինբռնությունը (ասենք՝
մայրհայհոյելը)ձգտումէքանդելնրաամբողջականությու
նը:Ամբողջականություննագուցվածէարժանապատվութ
յանը: Արժանապատվությունը քանդվում է, երբ քեզ ան
պատվումեն,հասարակությունըպաշտպանչէ(մենակես,
դեմառդեմանպատվողիհետ)ևդուունեսընտրություն.
կա՛մկուլտալ,ինչիարդյունքումինքնագնահատականդև
սոցիալականգնահատականդկտուժեն,քոկարծիքով,այ
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սինքն՝ամբողջականությունդկվնասվի,քանիորարժանա
պատվությունդկխոցվի,կա՛մպատասխանել:

Այսդեպքումհարցէառաջանում,թեո՛րնէհամազորպա
տասխանը:

Հաճախպարզապեսքոմայրիկինհայհոյածիմայրիկինհայ
հոյելըքիչէթվում:Ինչու՞:Որովհետևկանաևհարձակման
հանգամանքը, ագրեսիայի էներգիան. անսպասելիորեն
մայրիկիդհայհոյելնավելինէ,քանեթեդուիպատասխան
պարզապեսնրամայրիկինհայհոյես:Դուայդպիսով,շատե
րինթվումէ,չեսհավասարակշռիիրադրությունը:

Բալանսավորելուհամարպետքէավելին.նախ՝բալանսա
վորելբունարարքը,ապա՝պատժելագրեսիայիփորձը:Քա
նիորհենցայդհանդգնությունը,ագրեսիայիհակվածլինելն
է,որթույլէտվելնրանքեզանպատվել:Եվահաայդավելի՛ն
էխնդիրը, ինչը բերում է նրան, որ հաճախմայրիկինան
պատվելուդիմացփորձումենանցնելֆիզիկականհաշվե
հարդարի:

Իրադրությունընույնիսկավելիբարդէ.ինչպեսասացինք՝
խոսքային (իրականում՝ ցանկացած) բռնության թեկուզ
մեկ դեպքը հանրային նշանակություն է ձեռք բերում, ողջ
հասարակությունըմիկաթիլավելի«ցածրացնում»,դարձ
նումբռնիևբռի:Այդպատճառովէլներքինմղումէառաջա
նում՝դրանիպատասխանայնպե՛սվարվել,որայդհասա
րակականազդեցություննէլհակակշռվի:Սակայնհաճախ
այդ հակակշռելը, ընդհակառակը, է՛լ ավելի է խորացնում
բռնությանմշակույթը:

Իմիջիայլոց,պարադոքսալկերպով՝խոսքայինբռնությու
նըկարող էնաև լռությամբ՝ վարքովարտահայտվել, հենց
նույն,վերևումնշածս՝օստրակիզմը,երբմարդվարքովմյու
սիգոյությունըչնկատելուէտալիս,ինչէլվերջինսասի:Բայց
շարունակականխոսքայինբռնությանդեպքում,երբհասա
րակությունըբավականմիահամուռկերպովդրադեմդուրս
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չիգալիս,սակարողէչաշխատել:

Անդրադառնանք նաև անուղղակի խոսքայինին՝ ծաղրին:
Սամարդուաստվածայինամբողջականությունըքանդելու
շատտարածվածձևէ:Նրասահմաններնանմեղկատակի
ևխոսքայինվիրավորանքիմիջևշատծորունեն:Ծաղրող
ներըհաճախնպատակունենմարդուարժանապատվութ
յունն իջեցնել ուրիշների՝ շրջապատի կարծիքում, սակայն
բունմարդունայնպեսենմատուցում,ասեսսաանմեղկա
տակէ:Դպրոցականհալածանքիհիմքերիցմեկնէսա,նաև՝
«կիսագողական» շրջապատների՝պարոդիական,ֆարսա
յին«գողական»շրջապատների,ասենք՝թաղի«խառոշինե
րի»,«քյառթերի»ևայլխմբերումտարածված:

Եթեմայրիկհայհոյողըկարողէևդեմառդեմդաանել,քանի
որիրնպատակնէստուգելդիմացինիամբողջականարժա
նապատվությանանխոցելիությունը,ապածաղրողինդեպ
քերիմեծմասումանհրաժեշտէշրջապատ՝գնահատող,այ
լապեսծաղրըկարողէչաշխատել:

Դացույցէտալիս,ործաղրողըմեծմասամբհակվածչէանց
նելֆիզիկականբռնության,ֆիզիկականմարտի:Այդիմաս
տով ծաղրը մարդկային քաղաքակրթության զարգացման
փուլէնշանակում.ֆիզիկականիցհնարավորինսհրաժար
վել:Դանաևցույցէտալիսծաղրողիիշխի՝իրտեսակետից
«քանակը»:Եթեբանտումքեզծաղրումէուրկան՝բլատնո
յը,դուդժվարանումեսպատասխանել,քանիորնա,ըստ
համբավի,կանգչիառնիֆիզիկականիանցնելուառջև,իսկ
դրանումդու,գուցեև,ավելիթույլես,կամնաավելիհակ
վածկլինի բեսպրեդելի, կամ նրան օգնության կգան:Ահա
միպարբերություն՝ռուսերեն,չեմէլհիշում՝որտեղիցեմայն
քաղել,ու՛մասածնէ,սակայնկապվածէՄոսկվայի՝2019թ.
ամռանիրադարձություններին,«հանունարդարընտրութ
յունների»շարժումին,երբթղթյաբաժակըոստիկանիվրա
շպրտելու համար մարդուն դատապարտեցին տարիների
բանտարկության: Հեղինակնայստեղ ռուսականայսօրվա
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պետությանբարքնուվարքըհամեմատումէբլատնոյների
վարքուբարքին՝Գուլագում:Շատխոսունէ.

Вотурка,он всегданакручиваетсамсебя,когдаобщается
с терпилой.Он всегдаговорит:«Дакакты смел?Да как
ты себяведешь?Да почемуты неспросило здоровьемоей
мамы?»Приэтомсамуркасчитаетвозможнымвсё:бить,
издеваться,убивать,грабить.Но ончестнострадает,ког
дав негобросилистаканчиком.

Իսկսովորաբարծաղրողըբոլորովինհակվածչիլինումանց
նելուֆիզիկականի:Այդառումովհետաքրքիրէ,որ,երևի,
ծաղրողների գերագույն մեծամասնությունն ինքնավստահ
չէ՝հակառակթվացյալի:Նրանպետքէ«խոռը»՝«ձայնակ
ցող»շրջապատը,նաիրիշխըքաղումէայդշրջապատից:

Դաէպատճառը,որխելոքևզարգացածանձնավորությու
նը ծաղրին կարող է հակադրվել, «աբառոտկաֆռռալ», և
կանբազումմարտավարություններծաղրինհակադրվելու
համար:

Նաևնկարագրածսիրադրություննէպատճառը,թեինչու՛է
մարդը,որիվրահարձակվումեն,երբեմնընտրում«անհա
վասարակշիռ»,«ոչսիմետրիկ»պատասխանը՝գնումէդեպ
«բեսպրեդել», կամ,ասենք,խոսքինմիանգամիցպատաս
խանումէհարվածով՝էսկալացնելովիրադրությունը.քանի
որաներևույթբալանսըխախտողներից,«գժերից»վախե
նումեն,ևնրանցհարգումեն:

Ինձ անձամբ և՛ այսպիսի «գժական» մարտավարությու
նը,և՛խոսքովբացատրվելըերբեմնօգնելենհարցըլուծել:
Խոսքովբացատրվելը(սակայնոչ«ռազբիրատի»իմաստով)
բարձրագույնձևերիցէ.դանշանակումէհենցայն,ինչես
այստեղեմպատմում.իրադրությանռեֆլեքսիաննկարագ
րելհավաքվածներինևնախևառաջ՝ագրեսորին:Սկսելով
նրանից, որ մարդսաստվածային հոլիստիկարժանապա
տիվերևույթէ:Երբագրեսորինևմյուսներինպարզէդառ
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նում, որ դու հասկանում ես ագրեսորի մոտիվացիաները,
իրադրությունըհաճախ«փսկում»է:Ագրեսորըեթեքեզչիէլ
սկսում«հարգել»,հասկանումէ,որիրմարտավարությունը
պարտվեց:

«Դու այժմ այդպես փորձում ես ինձ ծաղրել, որպեսզի քո
սեփականխոցելիտեղերըևկոմպլեքսներըթաքցնես:Դու
սխալեսընտրելինձ՝որպեսքո«զոհ».իրականումդուվա
խենումես,որքոթուլությունըկնկատիԻքսը,ևայդնպա
տակով փորձում ես ուշադրություն շեղել և նրա աչքում
«խառոշի»երևալ,իբրդուէլեսուժեղների,բռիների,«խա
ռոշիների»էլիտայից,որնաքեզ«չկպնի»:Մինչդեռեթեդու
ինձ ծաղրելուփոխարեն նրանիցպաշտպանվելու օգնութ
յունխնդրեիր,այդխնդիրըչէիրունենա»:

Իհարկե,այսպիսիմարտավարությունըհնարավորէմիայն,
եթեկապարարտհող,այսինքն՝ծաղրողըև«խոռը»,ինչպես
նաևիբր«չեզոք»«դիտողները»՝«ավարաանբանները»,ըն
դունակենայսմարտավարություննընկալելու:Հաճախդա
հնարավոր էավելի շատ դեպքերում, քան կարող է թվալ:
Իհարկե,այսդեպքիհամարպետքէարագմտածողություն
ունենալ՝վերլուծելուհամար՝արդյոքհնարավո՞րէայժմայս
մարտավարությունըկիրառել,ևկոնկրետո՛րտարբերակն
ընտրել:Պետքէնաևնախապեսդիտողականությունևվեր
լուծությանուռեֆլեքսիայիկարողությունունենալ:Հաճախ
հալածանքիտանողիրադրություններըշատարագենզար
գանում,և դա էպատճառը, որայսպիսի մարտավարութ
յուններիփոխարենտագքլխություննէգերակշռում:

Չնկատելուտալընույնպեսհնարավորմարտավարություն
է,հատկապեսեթեդաթուլություն չիընկալվումշրջապա
տի կողմից: Ագրեսորին լռեցնելը չնկատելու տալով, եթե
դաարտահայտվում է փոքրարժեքին մեծը գերադասելու
ձևով,ասենք՝«հանունմերկոլեկտիվիմիասնությանեսայդ
փոքրիկ հարձակումը զանց եմ առնում», կարող է, իրոք,
պտտեցնել մակընթացությունը և ագրեսորին լռեցնել ու
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դնել,ընդհակառակը,անհաջողակիդիրքում,որիցնա,գու
ցե,դասքաղի:Դահատկապեսճիշտմարտավարությունէ
այն դեպքերի համար, ինչպես, օրինակ,տրոլլիզմը համա
ցանցում(եթե,իհարկե,մուծվածչէ),այսինքն՝այնդեպքե
րի,երբնախանշված«զոհի»՝իրադրությանմեջընդգրկվելը
շատ կարևոր է հարձակման «ջերմաստիճանը» պահպա
նելուհամար:Լռի՛ր,ևհարցըվերացավ:Սրաէ՛լավելիու
ժեղտարբերակնէարհամարհանքդրսևորելը,քանիորնա
խորդդեպքումագրեսորը,արժեքայնորեն, շարունակումէ
դասվելկոլեկտիվիմաս,իսկարհամարհանքիդեպքումնա
դուրսէմղվումայնկոլեկտիվից,որըդուկերտեցիրքեզնից
ևշրջապատից՝արդենառանցնրա:

Իհարկե, վրեժը՝ հատուցումը, շատ տարածված մարտա
վարությունէ,սակայնամենաարխայիկնէևայդիմաստով՝
ամենաանգերադասելին.վրեժիլավտեսակնայնէ,երբագ
րեսորըդասէքաղում,այսինքն՝վրեժըագրեսորիաստվա
ծային ամբողջականությունը խոցելու վնասից դառնում է
այդամբողջականությանվերականգնմանձև,նրանառա
ջարկ՝ դառնալ աստվածակերպ, ապաշխարել և միանալ
աստվածակերպերին: Դաարդեն վրեժ չէ, դաս է, թեև եր
բեմն«դաս»ասելովհենցվրեժընկատիունեն:

Վերջապես,կատակիտալընույնպեսնշենք.ագրեսորըշատ
անվստահ է, քանիորիրագրեսիանձեռնարկելու համար
հսկայական եռանդ է ներդրել, նա չգիտի՝ հաջողության
կհասնի թե ոչ, նա ռիսկի է դիմել, և սովորաբարառաջին
հարձակվողնավելիթույլէիրենզգում,քանիրնախանշած
զոհը, դրահամար էլառաջինն է հարձակվում, որիրթու
լությունըկոմպենսացնիանսպասելիությամբ:Եվշատհա
ճախնրանքպատրաստենընկրկել,եթեարժանիձևովոչ
թեհակահարված,այլիրադրությունը«ջրելու»հնարեղավ:

Ընդհանրապես, ագրեսիայի էությունն է՝ կենտրոնացնել
իրադրությունըհենցտվյալդեպքիշուրջը,տանելդեպզրո
յականգումարիիրադրություն,երկուհանդիպադրվողվեկ
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տորների: Մինչդեռ կա 359 աստիճան տարատեսակների
հնարավորություն՝սադրանքիչենթարկվել,չնեղացնելկոն
տեքստը264, չընդունել ագրեսորի առաջարկած վեկտորայ
նությունը:

Կարևոր եմ համարում բռնության տարատեսակների և
նրանցից որոշ դեպքերին հակադրվելու մարտավարութ
յուններիայսփոքրիկունախնականվերլուծությունը, քա
նիորայսիրադրություններինմարդսկսումէբախվելշատ
վաղտարիքից:Եվ հետագայում ցանկացածպրոտոհալա
ծանքային կամ պրոտոանարդար իրադրություն կարող է
վերլուծվել էլիայստերմիններով, քանի որ մարդուարժա
նապատվությունըցածրացնելուկամամբողջականությունը
խախտելուտակտիկաներըգրեթեչենփոխվումմարդուողջ
կյանքիընթացքում:Մարդնաստվածայինէ,նրանտրվածէ
խոսք,նակարողէօգտագործելխոսքը:Նրանտրվածէդա
տողություն, ուրեմն՝ ռեֆլեքսիայի կարողություն նույնպես,
եթեզարգացրեց:Նրանտրված էդիտողականություն. դի
տել,թեի՛նչէլինում,ևիմաստայինկապերստեղծելդիտած
երևույթների միջև: Հենցայդ հատկանիշները, ի թիվսայ
լոց,պիտիդաստիարակվենուձևավորվեն,կրթվեն,զտվեն
մարդու մեջ: Իհարկե, նաև հենց այն արժեքը, որ մարդս
աստվածայինևամբողջական,արժանապատիվերևույթէ:
Նաևորպեսզիի՛նքդանարդարագրեսորիդերումչլինես:

ԳՀ.–Իսկինչպե՞սբռնությանմշակույթըներմուծվեցմերհա
սարակություն:

ԳՏԳ.Ինչու՛մենքմանկապարտեզում,դպրոցումևբակում
հանդիպումենքերեխաների,որոնցվարքը՝և՛հայհոյանքը,և՛
դիմացինինկատմամբվերաբերմունքը,հիմնականմիուղղ
վածությունունի՝դիմացինինարժանապատվությունիցզրկել
կամգոնեայնխոցել:Ֆիզիկապեսթեբառերով,նույնիսկսո

264. Տե՛սկոնտեքստիընդլայնմանկիրառուկիմասինայստեղ.ՏերԳաբրիելյան,
Գ.(2018),Կոնտեքստիընդլայնում։Եվրասիահամագործակցությունհիմնադրամ։
Հասանելիէ՝https://www.youtube.com/watch?v=gTPHWINgIH0[դիտվելէ18.08.2020]:

https://www.youtube.com/watch?v=gTPHWINgIH0
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ցիալտնտեսականստատուսնօգտագործելովևայլն:

Հալածանքի, բռնությունների, սադրանքների ամենատար
բերտեսակներիայդմիտումըմերհասարակությանգլխա
վորմիտումներիցէր,որ,մինչևհիմատեսնումենք,երբեմն
երբեմնարտահայտվումէ:

Ավաղ,ովորվերապրելէԳուլագում,մեծմասըկա՛մվերապ
րել է, որովհետև շատխորամանկ է եղել, կա՛մ ծառայել է
ամենաստորին կերպով: Արժանապատիվ վերապրածները
քիչեն,թեևմարդի՛նքնէորոշում՝արդյոքարժանապատիվ
էր թե ոչ: Այստեղ՝անարգանքի ենթարկված մարդու դեպ
քում,արդարդատավորչիկարողլինելհաճախ:

Ճիշտինչպեսորմենքունենքմիզանգված,որըպնդումէ,
որինքըՂարաբաղյանպատերազմիժամանակհերոսութ
յուններէարել,նույնկերպէլԳուլագիցվերադարձածները,
թեկուզև«ընկածները»,ամենատուժածները, իրենց վերա
դարձից հետո, չունենալով հնարավորություն՝ փաստորեն
զրկված լինելով մասնագիտությունից, փող սարքելու մի
ջոցիցևայլն,պիտիմիկերպինքնահաստատվեինարդեն
իրենց խաղաղ շրջապատում՝ թաղում և այլն: Եվ մի կող
մից՝ ինքնահաստատվեին, մյուս կողմից՝ ամբողջությամբ
ներշնչված էին գուլագային արժեքներով՝ «Մեռի՛ր դու այ
սօր,վաղը՝ես»ևայլն:Սաստոկհոլմյանսինդրոմիպեսբան
է.մարդը,նույնիսկտուժածլինելովբռնությունից,ընկալում
էբռնությանարժեքներըորպեսիրենը,միակ«աշխատող»
արժեքներ:

Այդպատճառովէլմարդիկ,որոնքգողչէին,չէինպատկա
նումայդ«օրենքովգողերի»կաստային,այդգողականութ
յանմշակույթնիրենցհետբերեցին:Տրավեստիարվածձևով,
այսինքն՝ավելիշատֆարսայինձևով,հաճախ՝պարոդիայի
ձևով:Այսինքն՝այդմշակույթը«ներքևից»էգալիս:«Օրեն
քովգողերը»երբեքայդքանորակականազդեցությունչէին
ունենա,եթետասնամյակներիընթացքումայդգործելակեր
պըսոցիումիկողմիցկառուցվածքայնորենչմարսվերևվեր
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ևից՝իշխիկողմիցչթիմարվերուքաջալերվեր:

Դաշատուժեղարտահայտվումէրամենօրյաբարքերիվրա:
Այսինքն՝ դուատոմացված էակես. հասարակություն չկա,
վստահելիհենարանչկա.ոչմեկիհետկապիմեջչես՝բա
ցի քոամենամոտիկ մարդկանցից՝ մայրիկիցև հայրիկից,
որիցէլվախենումես,որովհետևնաքեզծեծելուէ.բանտից
նոր է եկելև«էդպեսգիտի», կամ՝անընդհատհարբած է,
մայրիկինէծեծումևայլն:Եվնրանցիցբացի(այնէլ՝լավա
գույնդեպքումմիայննրանցհարգելով)՝ոչմեկինբանիտեղ
չեսդնում,մարդկանցհարգել չեսսովորել:Ընդհակառակն
եսսովորել:

Այդ հաղորդագրությունը՝ «Մեռի՛ր դու այսօր, ես՝ վաղը»,
դառնումէ,տրավեստիիմաստով՝«եսքեզհիմախփեմ,թող
վաղըհայրդգա,ինձծեծի,ոչինչ,եթեկարողէ»:

Մյուսը՝«քեզձեռքչենտալիս՝մի՛խառնվիր»,նույնպեսշատ
գործածականէ.ուրեմնդուխաբարտվողես,«գործտվող»
ես, եթե ինչոր արդարության հարցի դեպքում խառնվես
դրան.ո՛չմիդեպքում,իբր,չիկարելիխառնվել:

Այդկոդեքսըգործումէր,քանիորմերհասարակություննէլ
դրան լավ«նախապատրաստված»էր:Նույնիսկեթեմար
դըԳուլագչէրարտաքսվելշնորհիվմիշարքհանգամանք
ների,ավանդականընտանիքընախայլասերվելէրՑեղաս
պանությանպատճառով: Ինչքանհասկանում եմ՝ մենք 15
թվիցհետոՀայաստանիայսօրվատարածքումունեինք300
հազարփախստականևորբևընդամենը700հազարբնա
կիչ,այսինքն՝բնակչությանմիհսկամասըփախստականև
որբէր,ևայդբոլորիսերունդնենքմենք:Այսինքն՝հասարա
կությանբնականդրվածքիայլասերվածացումէրեղելար
դենՑեղասպանությանպատճառով:Հետոդրանավելացել
էրնաևբոլշևիկյանայլասերվածացումը:

Դրահամարէլեթեայդթաղումկայինքիչթեշատնորմալ
մարդիկ,մեկէ,հաճախդիմադրողականությունայդգողա
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կանբարքերինկատմամբչկար:

Առավելևս,որդանաևխորհրդայինըչընդունելուդրական
լիցքնուներ:Ճիշտինչպեսորեսպատմումէիկովկասցինե
րիևայլնիմասին:Այսինքն՝դուՍովետիայդխաղիկանոն
ներըչեսընդունում:

Որպեսզի մի քիչ շատփողստանաս, դուպիտի լինես գի
տություններիսուտիդոկտոր,շատլավ,եսգիտականաս
տիճանկգնեմ,կաշառքկտամ,որպեսզիփողստանամ,ինձ
չենհետաքրքրումնրանցխաղիկանոնները,որկաինչոր
գիտություն,կագիտությանէթիկաևայլն,ինձպետքէսո
ցիալականզարգացումը:

Նույն կերպ էլ այստեղ. ավելի լավ է գողական բարքերին
հետևել, քանկոմերիտականկամսովետականայլ՝ կոմու
նիստական,ևայլն:Այսինքն՝դրամեջկանաևհամակար
գիբացասմանհեղափոխական լիցք:Հենցդրահամար էլ
նրանք սկզբնական շրջանում կոչվում էին «սոցիալապես
մերձավոր»բոլշևիկներին,որովհետևերկուսնէլչէինընդու
նումառաջարկվածհիերարխիաները,մինչևորստալինիզ
մըչզմռսեցհակամարդկայինհիերարխիան:

Այնպես որ՝ դաֆարսայինտարբերակն էր, բայց շատ հե
տաքրքիր.շատբաներեսհետագայումեմհասկացել,հայտ
նաբերել:Օրինակ՝փոքրուց,հենցորսկսեցինքծխել(1415
տարեկանէի,դպրոցում),միհատՓուրթուլկար,ոտքչու
ներթեձեռք՝չեմէլհիշում,և«Սալյուտ»էրծախում,այսպես
ասած՝«տակից»:Երբորոշումէինքգնալ,սիգարետառնել,
մերտղաներից մեկնասում էր՝ գնանք բա	ռի	կից առնենք:
Շա՜տ երկար երբևէ մտքովս չէր անցնում հասկանալ, թե
այդբառըորտեղիցէգալիս,մտածումէի՝«բառիկ»ը«բառ
մեն»իտարբերա՞կ է, ի՞նչ է: Հետոհասկացա, որ դագո
ղականլեզվի՝ռուսերեն«բառիգա»հասկացություննէ,այ
սինքն՝գողոնստացողևվաճառող:

Եվայդպես՝շատհասկացություններ,նաև՝ոչայդասպարե
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զի:Ռուսերենի ձևափոխմանանմեղդեպքերից մեկը, օրի
նակ,ֆուտբոլիխաղիժամանակ,որասումեն՝պռա	պըշ	կա.
ամբողջկյանքումուզումէիհասկանալ՝դաինչէ,պարզվեց՝
пробежкаբառիաղավաղվածտարբերակնէ:

Ստեղծվեց,զարգացավաղավաղվածռուսերենիցեկածմի
ամբողջլեզու,որիհետքերըտեսնումենք«վուլկանիզացիա»
բառում,որըհաճախէհանդիպումցուցանակներիվրա,կամ
«ստերլեձ»ում:Եվգողականլեզունդրամիխոշորուշատ
ստեղծագործմասնէ:Ընդորում՝բառերնաղավաղվումէին
ևարդենառանձին էին կամկապ չունեին իրենց ծագում
նաբանությանհետ:Սկսածհենց«ռազբիրատ»բառից,որը
ռուսերենի երրորդ դեմքիթեքումից է, ռուսերենում որպես
այդպիսին չի օգտագործվում այդ իմաստով՝ որպես գոյա
կան,իսկռուսերենիразборкаնշատավելիանմեղէհնչում,
քանհայերեն«ռազբիրատ»ը:Եվռուսերենիինֆինիտիվի
ձևը՝անորոշ դերբայի ձևը, որպեսայդ լեզվի հասկացութ
յուններիանսպառաղբյուր.լի	վի	րիտ,	վի	նի	վիտևայլն:

Ահա մի կեսկատակկեսլուրջ հատված ֆեյսբուքյան մի
քննարկմաննիմխոսքից՝փոքրինչձևափոխված265.

«	Տին	տի	րի	տը	 լի	վի	րի	տի	թեթև	ու	մե	ծա	հո	գի	դեպքն	
է,	 լի	վի	րի	տը՝	 վազ	նի	կա	տի	 նիս	յա	տար	բե	րա	կը,	 այ-
սինքն՝	խլրտալ,	թպրտալ՝	ու	շադ	րութ	յուն	գրա	վե	լով,	
ա	ռանց	դրա	ի	րա	վունքն	ու	նե	նա	լու	(երկ	րորդ	«պատ-
վի	րա	նի»	խախ	տում):	 Ե	թե	 վազ	նի	կա	տը	 հայտ	 է	 ու	
հա	վակ	նութ	յուն,	 ա	պա	 լի	վի	րիտ	ա	նում	 են	 ստո	րին	
կաս	տա	նե	րը	 կամ	 ստո	ր(ի	ն)աց	վա	ծը/ստո	ր(ի	ն)աց-
վո	ղը,	ու	դրա	հա	մար,	ե	թե	ա	ռանց	թույլտ	վութ	յան	ես	
ա	րել,	 սո	վո	րա	բար	պա	տաս	խան	 կպա	հանջ	վի:	 Իսկ	
տին	տի	րիտն	 այն	 դեպքն	 է,	 երբ	 այն	քան	 սրա	միտ	
ես,	 կամ	բա	րի	 մի	ջա	վայր	 է,	 որ	 լի	վի	րիտ	ես	ա	նում,	
բայց	քո	լի	վի	րի	տին	տեր	կանգ	նել	եր	ևի	չեն	պա	հան-

265. Տե՛ս https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1861045387357774&set=
a.233422300120099&type=3&theater[դիտվելէ18.08.2020]:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1861045387357774&set=a.233422300120099&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1861045387357774&set=a.233422300120099&type=3&theater
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ջի	քեզ	նից,	թեև	միշտ	էլ	կա	շանս,	որ	տին	տի	րի	տը	
կվե	րած	վի	 լի	վի	րի	տի	 որ	ևէ	 մե	կի	 աչ	քում,	 ու	 պը	տի	
ատ	վե	չայ	պա	հես,	որ	դա	ա	րե	ցիր,	չնա	յած	քո՝	ստո-
րին	կաս	տա	յին	պատ	կա	նե	լուն	կամ	այլ	պատ	ճա	ռով	
ի	րա	վունք	 չու	նե	նա	լուն	 տվյալ	 հան	գա	մանք	նե	րում	
ու	շադ	րութ	յուն	 գրա	վե	լու,	 այ	սինքն՝	 սխալ	 վազ	նի-
կատ	ես	ըլ	նում:

Ես	դեռ	 չանդ	րա	դար	ձա	այդ	շղթա	յի	ևս		եր	կու	օ	ղա-
կին՝	 վի	նի	վիծ	 ու	 շե	բուռ	շիծ:	 Դե,	 վեր	ջի	նը	 պարզ	 է,	
իսկ	վի	նի	վի	ծը	(եր	ևի,	ռու	սե	րեն	винить,	виноватить	
–	 «մե	ղադ	րել,	 մեղ	սագ	րել»	 բա	ռից)	 նույն	պես	 շատ	
կար	ևոր	 է՝	այն	 վազ	նի	կա	ծի	 ու	 լի	վի	րի	ծի	 միջև	 է	 ու	
նշա	նա	կում	է	«սխալ»	ռազ	բի	րատ	սկսել	(մե	ղա	վո	րին	
փնտրել	 ու	րիշ	նե	րի	 մեջ),	 գու	ցե	ան	տե	ղի	տե	ղը,	 ին-
չի	հա	մար,	կրկին,	պի	տի	ատ	վետ	պա	հես,	թե	սկսել	
ես:	Այդ	պի	սով	լի	վի	րիտ-ը	վի	նի	վիծ-ի	հա	ջորդ	փուլն	է,	
երբ	վի	նի	վիծ	էլ	ա	նել	չէիր	կա	րող	(կամ	ռիսկ	չա	րիր),	
բայց	փո	խա	նակ	սսկվես,	լի	վի	րիտ	սկսե	ցիր	ա	նել,	ու՝	
դե	հի	մա...	»:

Այդմշակույթիևբառապաշարիմիհոյակապ,թեևսահմա
նափակօրինակէտալիս«Մերբակը»առաջինֆիլմիայն
երաժշտականդրվագը՝ ռազբիրատին նվիրված266: Կարող
ենք նկատել, որ իտ վերջավորությամբ հայերեն լեզվաս
տեղծագործություննիրականումանսպառէ:Իհարկե,այդ
դրվագինպատակնէ«մերել»այդմշակույթըմերքաղաքա
յինկյանքիբարքերին,«անմեղացնել»այն,ևայդպատճա
ռովէլանտրամաբանականթռիչքէտեղիունենում«ռազ
բիրատ»ից՝ հաշտության, հակառակ այն մյուզիքլի, որին
ընդօրինակումենայդդրվագում(«Վեսթսայդյանպատմութ
յուն»):Նախաօրինակում,ինչպեսև«ՌոմեոևՋուլիետում»,
միայնմահնէդադարեցնումպառակտումը:

266. Դովլաթյան, Մ. (1997), Մեր բակը։ Շարմ հոլդինգ։ Տե՛ս 35.3145.37
րոպեները։ Հասանելի է՝ https://www.youtube.com/watch?v=WI42op04vvY [դիտվել
է18.08.2020]:

https://www.youtube.com/watch?v=WI42op04vvY
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«Մերբակի»դրվագըշատտաղանդավորէ,նպատակնէլ,
կարելի է ասել՝ ազնիվ, սակայն այդ գաղափարախոսութ
յունը՝որ«սաէլքաղաքայինտղայականմշակույթինորմալ
մաս է», անընդունելի է, քանի որ այդպիսի պատանեկան
բարքերովանցածմերժողովուրդնէ,որհետո,այդֆրուստ
րացիան, տրավման մեջը կրելով, ճգնում է և չի զորում
ձերբազատվել բռնության մշակույթից: Դա, ընդհակառա
կը,եթեայդպես,անցողիկտղայականպահէհամարվում,
արդյունքումդրաառաջացրածազդեցությունըճզմվում,հե
տինպլանէմղվումևդառնումմերժողովրդիհամատարած
սթրեսիաղբյուրը:

Այդպես,այդհսկայականլեզվականևայլստեղծագործութ
յուննայսբերգիկատարնէր՝միամբողջբլատնոյ,գողակա
նացված,գողականացվողմշակույթի, որնավելին էր, քան
ենթամշակույթ, իրոք որ հակամշակույթի պես՝ «նորմալ»
մշակույթինհսկայականհակակշիռէր:Դավարքայինմշա
կույթէրևէ,ևայդիմաստովհսկայականուշատլավմտած
վածճիգերենպետք,որայնվերանա:

ԳՀ.Իսկ90ականներիցհետո՞.իվերջո,եթեմշակույթնայդ
համակարգիդեմէր,ևեթեայդհամակարգըվերացավ,այդ
մշակույթըպիտիմարեր:Բայցայնչմարեց,այլուրիշզար
գացումստացավ:

ԳՏԳ.Մենքմիֆականացվածենքվերաբերվումմերպատ
մությանը: Հիմահամարվում է, որ հայ ժողովուրդն իր գի
տակցականկամքովորոշեցանկախանալևԱնկախության
հռչակագիրընդունեցևմիտարիհետոէլգնացևքվեարկեց
ևայլն:Չէ՞որայդպեսչէրիրականում:Կայինհոսքեր,հո
սանքներ,տարբերմոտեցումներ,տարբերվերաբերմունք
ներ,ևայդկարևորագույնհոսքերիցուհոսանքներիցմեկը
ազգայնականություննէր,որըլռեցվելէրստալինիզմիօրոք,
20–30–ականներինջարդուխուրդարվել,սակայնկրկինամ
րապնդվում էր Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից
սկսած, կոմունիստական վարչակարգի կողմից, որոշակի



ԲՌՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

363362

նպատակներով:

Հայաստանի դեպքում՝ որպեսզի Հայաստանին սանձած
պահեն, սակայն ազգայնականության ուժն օգտագործեն,
եթեպետքէ,ռազմիդաշտումկամԹուրքիայիդեմ:Որպես
զի, նաև, կառավարելի «փական» ունենան՝ սովետական
սոցիալիզմի գաղափարական սնանկությունը գոնե ինչոր
կերպ հակակշռելու համար: Որպեսզի իմանան՝ ով ինչ է
մտածում:Որպեսզիեկեղեցուևավանդականկուսակցութ
յուններիցանցնուՍփյուռքըօգտագործենաշխարհովմեկ,
ինչպեսկարողեն:

«Ես ինքս զարգացնեմ ազգայնականությունը, տեղ տամ
դրան,բայցիմանամ՝ինչքա՛նըկարելիէ,ինչքա՛նը՝չէ».դա
էրմոտեցումը:

Մի կողմիցամրապնդվում էրազգայնականությունը, մյուս
կողմիցիրականությունըբերումէրայդգուլագայինհոգեբա
նությունըևբարքերըև,ասենք,ցեխավիզմիմշակույթը,որը
էլինույնայդբռնիգործելաոճիկոռուպցիոնտարբերակնէր,
նույն գուլագային տուֆտայի շարունակությունը: Այսինքն՝
իմաստչուներևհարգանքչէրհարուցիպետությանհամար
աշխատելը:Պետքէրցեխըվերցնել,պետությանըտալկա
շառքև զուգագուլպաարտադրել, կրծկալ կամայլ բանև
վաճառել«ձախ»(налево):Սպեկուլյացիան՝շահակորզումը,
արտասահմանիցջինսբերելնութանկծախելը,արգելված
է,սակայնպատվավորձև՝փողվաստակելու:Քանիորփող
վաստակելը,մասնավորսեփականությունըմարդկությանև
հայիհամարբնականբանէ,ևդրաարգելքը,մանավանդ
հայրենադարձների գալուց ի վեր, չի կարող բնական հա
մարվել: Ուրեմնպետությանըխաբելը դառնում է «ճիշտ»:
Իսկդաայլասերումէողջհասարակությունը:Որովհետևչէ՞
որեթեզուգագուլպաարտադրելուհամարդու,ասենք,թել
եսգողանում,ապասեփականկամորևէցեխավիկիդաչան
կառուցելուհամարցեմենտեսգողանում:Իսկհետոգալիս
էերկրաշարժըևսպանում25հազարմարդու՝քոգողացած
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ցեմենտի բացակայությամբ կառուցված և երկրաշարժից
փլուզվածշենքերիփլատակներիտակ:

Եվայդգրեթետոտալկերպով,գրեթեխորքովինայլասեր
ված համակարգը հետո դառնում է անկախություն: Այն,
որփողոցում կանգնածվանկարկում էին միպահ, բոլորը՝
տոգորված,առանձնապես բան չի նշանակում դեռևսայդ
պահին:Եվգուցեհիշեք,որգողերնասումէին՝«ժողովուրդ
ջան,հանգիստկանգնեք,այսօրմենքորոշելենք,որոչմե
կիդտունըչենքմտնելու»:Այսինքն՝գողականությունըհենց
սկզբից հաճույքով մերվում էրազգայնականությանը, իբր՝
հայրենասիրությանը, լեգիտիմացնում իրեն ազգայնական
պարադիգմում:

Ինչո՞վէդապայմանավորված:Նախ՝ազգայնականությունը
նույնպես«նախնականբնազդների»հետկապունի,ինչպես
և, ասենք, «մայրիկի կուլտը»: Հեշտ գաղափարախոսութ
յունէ:Ավելիհեշտէաշխարհըբացատրելորպես«օջախ»
կամ«ընտանիք»,քանթեորպեսիրարհետազգակցական
կապեր չունեցող մարդկանց փոխհամագործակցություն,
որոնքթեևազգականչեն,սակայնպիտիհարգեսնույնպես,
ինչպեսորազգականներիդեսհարգում:Մերողջհանրային
դաստիարակությունը, Գուլագից ներշնչված,տասնամյակ
ներովհակառակնէասել.մարդը (եթեազգականդչէկամ
նույնիսկեթեէ),մարդունգայլէ,ոչթեբարեկամ:Դումենակ
ես:Ազգականիդդեռկարելի էհասկանալ՝ ինչու չհոշոտել:
Բայց՝ոչազգականի՞դ:Ի՞նչպատճառկարողէխանգարել:

Չէ՞ որազգայնականությունըտոհմացեղային միասնակա
նության տրավեստի արտահայտումն է: Այն հակադիր է
հասարակայնությանը,այնհակադրումէսեփականազգը,
իսկմեջը՝սեփականկլանը՝մնացածներին:Այդառումով՝իր
էմոցիոնալհեշտությամբ,այնհարազատէդառնումքրեա
կանությանը,հեշտընկալվումնրակողմից:Չէ՞որքրեակա
նությունըգաղափարականդատարկությունըպիտիինչոր
բաներովլրացնի:Բայցկաէ՛լավելիխորքայինպատճառ:
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Քրեականությունըսերտաճածէրխորհրդայինպետությա
նը:Իսկանարդարպետության՝իշխիտեսակետից,ինչպես
ասացի,շահավետէրազգայնականությանբորբոքումը,քա
նիորդահնարէրտալիս,«բնազդային»ստեղնինխփելով,
կառավարել,այսինքն՝իշխելևշահագործելհանրությանը:

«Եսընտանիքտոհմկլանցեղազգ» շարքը հեշտ է երևա
կայել. այն բան հասկանալու, վերլուծելու, ճիգ գործադրե
լուպահանջչիդնում:Մանավանդ՝միազգիհամար,որին
սկզբում կոտորել են, հետո փորձել բոլոր ընտանեկան և
տոհմականկապերըքայքայել,քանդել,ինչպեսևԽորհրդա
յինՄիությանողջբնակչության,բռնիկերպով:Մանավանդ՝
երբքրիստոնեականավանդույթը՝«չկահույնևհրեա»,այ
լասերվելէրև՛ներքինեկեղեցականպատճառներով,և՛դա
րերիընթացքումշրջապատիպատճառով,որըքեզթշնամի
էրհամարում՝անկախքոքարոզից,ևհետոէլբռնիկերպով
ոչնչացվել 20րդ դարի խորհրդային տասնամյակների ըն
թացքում:Մանավանդ՝երբցանկացածտիեզերական՝կա
թողիկեգաղափարախոսությունսնանկ էհնչում, քանիոր
մեկ այլ տիեզերական գաղափարախոսություն՝ կոմունիզ
մը,օգտագործվեցբռնությանհամարևսնանկացավ:Մա
նավանդ՝երբ«Մի՛սպանիր»քարոզինհակադրվումէհար
ձակումըսեփականկացութաձևիվրա՝ «թշնամի»ազգերի
կողմից,ևհասկանումես,որտանուլեստալու,վերանալու
եսկրկին,թեպացիֆիստականդիրքբռնեցիր:Մանավանդ
որ՝տիեզերականայդգաղափարախոսությունը,համարում
ես,օգտագործվելէհենցքո՛ազգըճնշելուևմեկայլազգին
քոհաշվինուժգնացնելունպատակով:Մանավանդորազ
գայնականությունը«վերից»պարտադրվումէՍովետիհենց
այդպիսի՛կոլապսիտարբերակովևամենամեծազգի՝ռուս
ներիհետկայսերականինքնությանփնտրտուքի՝քեզհաս
նող հենց այդպիսի՛ ճառագայթների ազդեցությամբ... Եվ
այլն...

Շատավելի դժվար է,այդպիսիպայմաններում, երևակա
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յել,հասկանալ«աննյութ»ևվարկաբեկված«հասարակութ
յունը»որպեսգլխավորարժեք,ծառայելքեզփոքր,թույլև
այլասերված թվացող «պետությանը»,այլ ոչ թե «ազգին»:
Դարերշարունակչգիտեիր՝պետություննինչէ,ևկարծում
ես՝քոնըհաջողչիստացվելու,մեկէ,թաքնվածկերպով՝ան
կախչիլինելու.քանիորչգիտես՝անկախություննինչէ,կա
րողեսմիայներևակայել«գայլային»անկախություն՝ֆիզի
կականուժի,բռնության,հսկատարածքիանկախություն:
Բարդթեմաէ...

Պիտիասեմ,որկարևորհանգամանքէրնաևայն,որպա
տերազմին,ասենք, գեներալՄանվելիֆենոմենը կար: Դա
ինչի՞ մասին է: Որպատերազմին մասնակցողների «ամե
նաուժեղ»և«հաջողակ»խմբերիցմեկըգուլագայինբարքե
րը կրողներն էին,և շատմասնակիցների կողմից համար
վում է, որ առանց նրանց դերի պատերազմը նույնպիսի
հաջողությունչէրունենա:Որովհետևհամարվումէ,որդու
պիտիմիքիչխելառ լինես, ուղեղդ՝ գուցեևմթագնած,որ
պեսզիհամաձայնլինեսարշավելդեպիմահըևհամաձայն
լինեսդաժանորենհաշվեհարդարտեսնելմարդարարածի
հետ,նույնիսկեթեայդմարդարարածըքեզթշնամիէդեկ
լարացվածտվյալպահին:Սահայտնիմոտեցումէ,ավաղ:

Համարվումէ,որայդբարքը,այդմոտեցումըմեծդերկա
տարեցպատերազմիժամանակ,ևարդյունքումքրեական
մշակույթնէ՛լավելիամրապնդեցիրպատվանդանը,իրհար
գանքը պատերազմած հասարակությունում: Մենք ունենք
օրինակներ,որոնցմասինշատչիխոսվում,բայցնշվումեն
նրանք բանավոր խոսակցություններում, նաև Մոնթե Մել
քոնյանի պայքարի մասին հուշերում են նշված և այլուր.
«մարադյորության»՝ավարառության օրինակները, ներառ
յալ երբ ինքներս մեր ժողովրդի գյուղերն էինք թալանում:
Պատմվումեննաևերկրաշարժիցհետոայդպիսիդեպքեր:

Իրականումտարբերություն չկա՝քո՛ ժողովրդինեսթալա
նում,թեո՛չքոժողովրդին.երկուսնէլանիրավությունէ:Հենց
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տարբերակումդնելնարդենհիվանդագինազգայնականութ
յունէ,մինչդեռհինժամանակներիցհամարվումէ,որգրավ
վածտարածքըթալանիհանձնելըպատերազմիսովորական
բարքէ:Այսինքն՝սահենցայնարժեքներիցէ,որպիտինո
րացվի,վերաիմաստավորվի,այլապեսայդերկատվածութ
յունը՝ հերոսության և ստորության՝ միասնաբար հանդես
գալըերբեմնմարդկանցուղեղներում,երբևէչիլուծվիևհա
սարակություննարժեքայինաքցանիցդուրսչիբերի:

Այդտեղկապատմականզուգահեռֆիդայիների շարժման
հետ,խմբապետՇավարշիպեսմարդկանցանօրինություն
ների: Բռնության բարքը դեպի դիմացինը որոշակիխմբե
րում և հատկապես դժվար վիճակներում՝ պատերազմի
ժամանակ,ևկոնտեքստայինանիշխանությանուսոցիալ
քաղաքականհամակարգիկոլապսիիրադրությանմեջ:Այդ
ատոմացվածմիայնությունդուգայլայինհոգեբանությունդ.
խմբերկանհասարակությանմեջ,որոնցումդրանքգերադ
րականդերենստացել:

Եվմեզմոտդրա շարունակությունը ճաշակեցինք. իշխող
ների սերունդներն այդ բարքին պատկանող մարդկանց
բերեցին իշխանության: Եվ դրանով է բացատրվում մեր
անկախության ժամանակ գողականության բարքերի, հա
մատարած ապաբարոյականության այդ մշակույթի ամ
րապնդումը:

Մենք մի հետազոտություն էինք պատվիրել՝ «Քյառթուի
կերպարը որպես անհանդուրժողականության ներկայաց
մանմիջոցարդիհայարձակում»267,որարելենԱրքմենիկ
Նիկողոսյանը և Աշոտ Գաբրիելյանը, և որը տպագրվել է

267. Գաբրիելյան, Ա. և Նիկողոսյան, Ա. (2017), Քյառթուի կերպարը որպես
անհանդուրժողականության ներկայացման միջոց արդի հայ արձակում: Տեր
Գաբրիելյան,Գ.,Նեդոլյան,Ա.,Ջալոյան,Վ.,Սարգսյան,Ի.ևՄարգարյան,Ա.(խմբ.)
(2017), Հանդուրժողականությանևանհանդուրժողականությանդրսևորումները
հայգրականությանմեջ։Երևան,ԵՀՀ,էջեր201223։Հասանելիէ՝https://epfarmenia.
am/hy/document/ManifestationsofToleranceandIntoleranceinArmenianLiterature
[դիտվելէ16.07.2020]։
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«Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության
դրսևորումներըհայգրականությանմեջ»գրքում268:Այնտեղ
խոսակցությունը սկսվում է «ռաբիս»269 երաժշտությունից,
«ռաբիս»մշակույթիգոյացումից,որիհետագազարգացու
մը«քյառթուի»սովետականտարատեսակըդարձավ՝«ռա
բիզ»: Եվ այնտեղ էլ նույն այդ պահպանողականությունը,
տաբուականությունը,որոշակիիմաստով(իհարկե,դրանք
նաևտարբերէին),կար…

ԳՀ. Ք	յար	թուն որպես արդեն այդ գուլագային մշակույթի
տրանսֆորմացվածդրսևորում...

ԳՏԳ. Արդեն շատ տրավեստիացված և ոչ պարտադիր
գուլագային, ավելի շուտ այն իմաստով, որ այն նույնպես
ասումէ՝ես«լավտղայի»կոդեքսունեմ,նույնը,ասենք,«գողն»
էասում,բայցեթենույնիսկդամիայնԳուլագիցանմիջակա
նորենչէրժառանգված,այստեղտեղինէայնբառը,որՍո
վետիժամանակից է գալիս՝ деклассированный ապադա
սակարգայնացված մարդիկ՝ «լյումպենգողականություն»,
այսինքն՝ էլի միավորդարձած, նույնիսկ ոչ միավոր,տարր՝
ատոմ դարձած, ատոմացված մարդիկ: Համայնքից դուրս:
Իրականհամայնքչկա:

Իրենց համայնքից իրականում, արժեքային իմաստով
զրկված այդ մարդիկ պիտի ստիպված ավելի՛ տաբուաց
ված,ավելի՛ կոշտկարծիքներունենանևվարքառաջար
կեն,որպեսզիգոնեինչորչափովինքնությունձեռքբերեն:
Եվմիավորվումեն«հակահամայնքի»մեջ:

Որովհետև մշակութային ինքնությունը, հիշողության ինք

268. ՏերԳաբրիելյան,Գ.,Նեդոլյան,Ա.,Ջալոյան,Վ.,Սարգսյան,Ի.ևՄարգարյան,
Ա. (խմբ.) (2017), Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության
դրսևորումները հայ գրականության մեջ։ Երևան, ԵՀՀ։ Հասանելի է՝ https://
epfarmenia.am/hy/document/ManifestationsofTolerance–and–Intolerance–in–
Armenian–Literature[դիտվելէ16.07.2020]։

269. «Ռաբիս» բառն առաջացել է ռուսերեն работник искусства բառերի
միացումից, և սկզբում նշանակում էր կազմակերպություններից դուրս մնացած
ժողովրդականերաժիշտ։ՆրանքմիավորվածէինАДРИ(Армянскийдомработников
искусства)կազմակերպությունում։
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նությունը,հեղինակությունների(լավիմաստով,ոչթեգողա
կան),օրինակի՛ինքնությունընրանքչունեն:Եվպատահա
կանչէնաև,որհենցհե	ղի	նա	կութ	յունբառնէհափշտակվել,
գողականների հասկացություններից դարձել, մինչդեռ դա
կարևորագույնբառնէմարդկայինքաղաքակրթությանմեջ.
մարդնիրձևավորմանընթացքումանընդհատհենվումէհե
ղինակություններիվրա:Իսկմեզմոտ,ամբողջհետխորհր
դային շրջանում, «ավտորիտետ» նախևառաջ «գողական
հեղինակություն»իմաստովէսկսելընկալվել:Այդպեսշատ
բաներ այլասերվել են: Նույն՝ «հասկացություն» բառը, որ
փիլիսոփաներըդարերովփորձումենբացատրել,դարձելէ
գողականարժեքներիկարևորագույնհասկացություններից
(sic!).понятие(«պանյատները»).Объяснитьсяпопонятиям,
այսինքն՝օրենքիբացակայությանկամանզորությանպայ
մաններում,երբբեսպ	րե	դե	լիցուզումեսխուսափել,գողա
կանաշխարհիարժեքայինհամակարգինհենվել,«արդար»
«ռազբիրատ»անել...

Արդյունքում մենք ստացանք, փաստորեն, պետականութ
յանառևանգումայլասերվածգողականմշակույթիկողմից,
որնուներմինպատակ՝«իջեցրած»,«քցված»,«կըզըցրած»
պահել ժողովրդին,ապադասակարգայնացնել նրան՝ գաս
տարբայթըրներիվերածելով,այնպեսանելով,որայսերկ
րում գրեթե ոչ ոք չկարողանա ապրել արժանապատիվ՝
առանցկրիմինալարարքներկատարելու:Եվմեկայլնպա
տակ. օգտագործել սուտ ազգայնականությունը (նաև օբ
յեկտիվտենդենցները՝այն,որազգայնականությունըբնա
կանորենուժգնացելէրՂարաբաղյանպատերազմիևդրա
չլուծվածլինելուպատճառով),ամենկերպտարփողելայն՝
շահագործման, ժողովրդին քամելու այդ սխեման ամուր
պահելունպատակով:Պարզէ,որկոնֆլիկտըլուծելուոչմի
կարիքիրենքչէինզգալու,էլչասած՝այդմշակույթըփոխելու
ոչմիկարիքչունեին,ընդհակառակը՝պիտիայնամրապն
դելշարունակեին,որքանկարողէին:
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ԳՀ. Դա ինչպե՞ս կարող ենքփոխել: Պատմությունը հնա
րավորչէ,այսինքն՝իսկզբանեանցումը,որտեղիունեցավ
Խորհրդային Միությունից անկախ Հայաստան, կամ ձևա
վորվեցայն,ինչորձևավորվեց.հետգնալդեպիպատմութ
յուն՝փակուղիէ,չէ՞,եթեմենքասենք՝իսկզբանեսխալհիմ
քերովենքեկել:

ԳՏԳ.Նախպիտիուսումնասիրենքպատմությունը:Միֆա
կանացումիցդուրսբերենք:Այդգուլագայինմշակույթնու
սումնասիրենքլրջորեն:

Այսօրվա խոսակցությունները՝ գենդեր, ԼԳԲՏ համայնք,
Ստամբուլյան կոնվենցիաևայլն, կրկնություն ենայնխո
սակցությունների,որեղելենև՛Ռուսաստանում,Մոլդովա
յումևՎրաստանումմիքանիտարիառաջ,և՛Իտալիայում,
Բրիտանիայում, Շվեդիայում, Նիդերլանդներում՝ սկսած
1960ականներիցմինչև90ականները:Ամենուրնույնկերպ
էընթանումտոլերանտությանայդձգտումը,այդբռնությու
նըհաղթելուփորձըդեպիմարդուայլտեսակը,«իջեցված,
կըզըցված (опущенный) մարդ» հասկացությունից դուրս
գալը՝այդկաստայականիմաստով,գառ	լա	խա	ցած՝ինչպես
մերբանակումենասում:Մինչևհիմաբոլորըփորձումեն
գուշակել,թեայդ«գառլախ»բառըորտեղիցէգալիս,ևչեն
կարողանում:Միվարկածնայնէ,որgirlբառիցէ,այսինքն՝
աղջ	կաց	րած,բայցհաստատչէ,կանտարբերվարկածներ:

Նույնկերպտեղիունեցողայդբոլորպրոցեսներնինչի՞մա
սինեն. բռնությանմասինեն:Եթեդու բռնությանդպատ
մությունը լավչեսուսումնասիրել,եթեդուկարծումես,որ
դուք միայն հերոս էիք Երկրորդ համաշխարհայինպատե
րազմիժամանակ,պապդպատմություններչէրպատմում,
որովհետևչէրուզումգլուխգովել,իսկհետոպարզվումէ,որ
բանակըբռնաբարելովգնացելէԼեհաստանիցմինչևԲեռ
լինուՌայխստագիպատերիտակշարունակել էկանանց
ուաղջիկներիբռնաբարել...Եթեդուչեսուզումդաիմանալ
ուհասկանալ,թեինչու՛էրպապդլուռ...Ինչու՛էրԳուլագում
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նստածըլուռ,ևինչու՛էրհաղթականպատերազմիցվերա
դարձածըլուռ:

Եթե չես ուզում հասկանալ՝ ինչու՛ տատդ չէր ուզում խո
սելիրերկրորդմայրենի լեզվով,որըթուրքերեննէր,որով
հետևվախենումէր,որքոպապիկինկարտաքսեն՝ասելով,
որ«շպիոն»էթուրքական,եթեայսհարցերիմեջչիուզում
մտնիմերհասարակությունըևհատկապեսնորսերունդը,
նրանքչենհասկանա,թեի՛նչանենհաջորդքայլը:

20–րդ դարիպատմությանայսբերգի հսկայական ստորին
մասը,որնայժմկամացկամացվերէհանվումաշխարհում
ևնույնիսկՌուսաստանում՝ չնայածկատաղիդիմադրութ
յանը,Հայաստանումևհայկականդիսկուրսումշա՜տքիչէ
քննարկվումևհաճախէլքննարկվումէսխալմեթոդաբանա
կանդիրքերիցելնելով,ասենք՝մեթոդապեսառանձնացնե
լովՀայաստանումկատարվածըԽՍՀՄումկատարվածից:
Դա մեր «ազգայնական» կանխենթադրույթի սխալներից
մեկնէ,ասենք՝կարծել,որբոլշևիկներըդաշնակներինհե
տապնդում էին, որովհետև«դավաճան էինազգայինգոր
ծին»,այլոչթեորովհետևբոլշևիզմըմիհամընդհանուրըն
թացքէր՝սոցիալիզմիգաղափարախոսությանուրույնմաս՝
բռնությանըսերտաճած,ողջնախկինՌուսականկայսրութ
յանտարածքովմեկ...Շատկանայդպիսիխնդիրներ:

Պատմական հայացքի այդպիսի փոփոխությունը՝ իշխի՝
պարտադրվող դիսկուրսից դեպայդ դիսկուրսի «հերոսա
կանությունը»քանդելը, օգնում է նաևսկզբունքորենհաս
կանալև՛իշխիկողմիցգրված,պատվիրվածկամգրաքնն
ված պատմության սահմանափակությունը (և ուրեմն չի
կարելիայդպեսգրելպատմություննայսուհետ),և՛այն,թե
ինչպեսվարվելիշխիհետ,ինչպեսայնսանձել՝թափանցի
կության,քննադատությանմիջոցով,ապագայումայդպիսի
թակարդայինպատմականիրադրություններիցխուսափե
լուհամար:Պատմությանմեթոդաբանության,ճիշտհայաց
քի,խնդիրներիճիշտձևակերպմանայդաշխատանքը,երբ
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խոսքըհայոցպատմությանմասինէ,գրեթեչիարվում:Ես
միքիչանդրադարձելեմ270այդխնդիրներին,բայցդեռշա՜տ
գործկաանելու:Ընդհանուրառմամբ,առաջարկումեմհե
տազոտել արժեքների վերափոխումը մեր մշակույթի մեջ.
ա՛յդտեսակետիցդիտարկելպատմությունը:Դափորձելենք
անել ժողովրդավարության271, հանդուրժողականության272
վերաբերյալմերհետազոտություններում,հիմաէլ բռնութ
յանվերաբերյալենքանում:

ԱնընդհատեսհանդիպումեմԵրկրորդհանրապետության
վերաբերյալաղավաղումների:Հենցնույնայդհոդվածում,
որեսհիշատակեցի,սևագրումասվումէր՝«քյառթումշա
կույթըստեղծվեց50ականներինԽորհրդայինՀայաստա
նում»:Այդպիսի բան չկա:Քյառթու բառն օգտագործվում
էր 7080ականներին, շա՜տ քիչ, բայց որպես ենթամշա
կույթի բնորոշում՝ զուտ անկախության պատմությանն է
վերաբերում:Մինչայդ«ռաբիզն»էր։

Նույնը՝այնօրըհայտնաբերումեմմի՝էլիշատպատվավոր,
հետաքրքիր,հարգարժաներիտասարդփիլիսոփայի,մտա
ծողիտեքստում.ասումէ՝սովետականժամանակմարդիկ
իրարդիմում էին «պարոն», «տիկին», իսկանկախության
ժամանակ,այդ գռեհկացմանհետ, սկսեցինասել՝ «ձյաձ»,
«ծյոծ»,«քուր»,«ախպեր»:Ա՛յմարդ,սովետականժամանակ
չէինկարողդիմել«պարոն»,«տիկին»,կարողէ՝հատուկենտ
դեպքերկային,ՌուբենԶարյանն էրայդպեսդիմում, բայց
ընդհանուրառմամբ՝«ընկեր»էինդիմում,և՛արգելվածէր,

270. Տե՛ս ՏերԳաբրիելյան, Գ․ (2019), «Հայացք անցյալից՝ ապագային» գրքի
գրախոսությունը: Հասանելի է՝ https://www.gtergab.com/hy/news/essay/aglance
fromthepastintothefuture/165/[դիտվելէ18.08.2020]:

271. Տե՛ս այստեղ. https://epfarmenia.am/hy/programportfolio/mediaprograms/
freedomofexpressionanddemocracyinarmenianliterature[դիտվելէ18.08.2020]:

272. ՏերԳաբրիելյան,Գ.,Նեդոլյան,Ա.,Ջալոյան,Վ.,Սարգսյան,Ի.ևՄարգարյան,
Ա.(խմբ.),Հանդուրժողականությանևանհանդուրժողականությանդրսևորումները
հայ գրականության մեջ, Երևան, ԵՀՀ։ Հասանելի է՝ https://epfarmenia.am/hy/
document/ManifestationsofToleranceandIntoleranceinArmenianLiterature [դիտ
վելէ16.07.2020]։

https://www.gtergab.com/hy/news/essay/a-glance-from-the-past-into-the-future/165/
https://www.gtergab.com/hy/news/essay/a-glance-from-the-past-into-the-future/165/
https://epfarmenia.am/hy/program-portfolio/media-programs/freedom-of-expression-and-democracy-in-armenian-literature
https://epfarmenia.am/hy/program-portfolio/media-programs/freedom-of-expression-and-democracy-in-armenian-literature
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և՛հոգեբանորենանհարիրկլիներ,վտանգավորկհնչերայդ
պեսդիմելը՝«պարոն»,«տիկին»,«օրիորդ»:

Ա՛յ, այդպիսի անընդհատ աղավաղումներ են լինում: Դե,
ռուսաստանյանայսօրվադիսկուրսը՝է՛լավելի,բնականա
բար.Ստալինըմեծությունէդարձել…Երբհամեմատումես
գուլագայինբարքերնայսօրվառուսաստանյանորոշճամ
բարներիբարքերին,բանչիփոխվել273...Մերըգոնեմիքիչ
ավելիառողջէ,բայցշատերըքիչգիտենմերանցածուղու
մասին:

ԳՀ.Այսինքն՝շատկարևորէայդուղինհասկանալ,ուսում
նասիրել,եթեմենքուզումենքայսկետիցփոխել:

ԳՏԳ. Եվ ճշմարտությունները վերարտադրել անընդհատ,
պարբերաբար:Որովհետև,ինչպեսասացի՝աղավաղվումև
մոռացվումէ,նորսերունդըգալիսէևտեղյակչէ:

2006 թվականին բացվեց Բռնադատվածների հուշարձա
նը:Հայաստանիխորհրդայնացման50ամյակիհուշասյան
կողքին՝ Կասկադի վերևում, էլի նույն ճարտարապետՋիմ
Թորոսյանիջանքերով,որիհայրընույնպեսբռնադատված
էր:Բայցայդհուշարձանըբացէընդամենըտարինմեկօր՝
հունիսի14ին:

ԳՀ.Եվոչմեկըդրամասինչգիտի…

ԳՏԳ. Դա Բռնադատվածների հիշատակի օրն է: Մնացած
ժամանակայնփակէ,որովհետևչկապահակ,ևվախենում
են,որայնտեղկաղտոտեն,եթեներսըհասանելիլինի.այդ
պիսիկառույցէ:

Եվհենցդաէ.ոչոքչիլսել,ոչոքչգիտի,ոչոքտեղյակչէ,և
այդօրըգալիսէմի30մարդ՝բռնադատվածներիընտանիք
ներից,ևհանրությունըգրեթետեղյակչէայդամենին:Չկա
թանգարան:

273. Հմմտ. այս դեպքը՝ https://www.bbc.com/russian/features50872837 [դիտվել
է 18.08.2020] Զաբոլոցկու այս տպավորությունների հետ. https://philologist.
livejournal.com/10672627.html[դիտվելէ18.08.2020]:

https://www.bbc.com/russian/features-50872837
https://philologist.livejournal.com/10672627.html
https://philologist.livejournal.com/10672627.html
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Դա զուտ միայն պատմության վերաբերյալ՝ մեր դպրոցնե
րումդասավանդվելիք,հետազոտություններիևայլն,ևմշա
կույթիփոփոխումըդեպիսեփականանցյալըհարգելը:Շատ
կարևոր էրԱԱԾինամակը, որ«մենքմեզ չենքհամարում
սովետականՉԵԿԱիևԿԳԲիիրավահաջորդը»:Թեևձևա
կանբանէդա,բայցհազարումիհարցէառաջանում:Լավ,
իսկարտաքինհետախուզությամբզբաղվողների՞նէլհիմա
չպիտիգովերգեքայլևս,թե՞ինչպես…Հազարումիհարցէ
առաջանում,բայցասաց՝«Մենքիրավահաջորդչենք:Մենք
18 թվին երկուտարի գոյություն ունեցած վարչության շա
րունակությունենք,դրահամար100ամյակենքնշում,բայց
խորհրդայինժամանակաշրջանիКГБն,այսպեսասած,չենք
վերցնումորպեսմերնախորդ»:

ԳՀ.Հնարավո՞րէդա:

ԳՏԳ.Դե,գոնեարժեքայինառումովպիտիհնարավորլինի:

ԳՀ.Այսինքն՝պատմականփաստըիմանալ,բայցարժեքա
յինհամակարգումչվերցնել:

ԳՏԳ. Հակառակը՝ իմանալ և հենց արժեքային առումով
ճիշտտեսակետի՛ցդիտարկելդեպքերը:

ԳՀ. Այսինքն՝ այդ դիտակետից նայել և ըստ այդմ որոշել
հետագաքայլերը:Հանրայինքաղաքականությանմեջինչ
պե՞սէլինելու:

ԳՏԳ. Բարեփոխել ԱԱԾն: Գողականության լեզվի բառա
րանկազմել:Հետազոտելայդմշակույթիհոգեբանությունը,
որայդճյուղավորհամակարգի՝գողական«օրենքի»համա
կարգիմեջայդպեսլավարտացոլվածէ:Դրանհակադեղեր
գտնել:

Այնտակտիկաները,որեսնշեցիվերևում՝կենցաղայինմա
կարդակումբռնությանըհակազդելու,մշակել,դասագրքեր
ստեղծել դրա վերաբերյալ՝ միջազգային փորձն ուսումնա
սիրելով, սկսել դասավանդել՝ դպրոցից մինչև ծնողներին
ներառյալ... Նույնը՝ ընտանեկան բռնության վերաբերյալ...
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Արժեքները դասավանդել, որ մարդս հոլիստիկ երևույթ է,
ևինչու՛չիկարելինրաարժանապատվությանըձեռքտալ՝
ծնվածօրիցսկսած:

ԳՀ.Այսինքն՝դրված էայդխնդիրը,դուքասացիք, որՆի
կոլՓաշինյանիելույթում,ընդհանրապես,տարբերռազմա
վարություններումայդխնդիրը՝բռնությանխնդիրը,ինչոր
ձևովարտացոլվում է: Հանրային քաղաքականությանմեջ
ինչպե՞ս է լինելու, ի՞նչ քայլեր են պահանջվում պատկան
մարմիններից:

ԳՏԳ.Եսչունեմհստակպատասխան,բայցիմմոտեցումն
այնէ,որբռնությանմշակույթըվերածնվումէայնժամա
նակ,երբմարդնիրենզգումէանպաշտպան,մեկուսացած
տարր:

Եսդաշատլավնկատելեմանձնականփորձովս:Եսապ
րումեմմիտեղ,որտեղերկուդպրոցիետնաբակէ:Եվայն
պահին, երբ հանրայինտրամադրությունները բարձր էին,
գեղեցիկհագնվածտղաներըևաղջիկներըդուրսէինգալիս
թևանցուկ, սիրահետում էին, սեթևեթում, հանգիստիրար
հետխոսում,խաղումմիասնականխաղերևայլն:Այնպա
հերին, երբ հանրային տրամադրությունները անկում էին
ապրում,սևհագնվածտղայականոհմակիկներըդուրսէին
գալիսևսկսումէին«ռազբիրատներ»անել,իրարվրահար
ձակվել, գոռալ և հայհոյել274: Շատ հստակ. եղավ Ցեղաս
պանության100րդտարելիցը,որըդրականլիցքպարգևեց
մերերիտասարդությանը,ևԹանկյանիայդհամերգը.գու
նավորհագնվեցին,ասենք,«ԷլեկտրականԵրևան»՝գունա
վոր,հետոԱպրիլյանպատերազմ՝սևհագնվածներըեկան,
«ՍասնաԾռեր»՝ սև հագնված, Սահմանադրության սուտի
քվեարկություն՝ սև հագնված, և հետո՝ հեղափոխություն՝
գունավոր(գույնով,ոչթեբնույթով:))...

274. Տե՛սնաև«ԷլեկտրականԵրևան»իմասինայսէսսեն.ՏերԳաբրիելյան,Գ.
(2015), Դատողություններ «ԷլեկտրականԵրևանի» ետևից: Հասանելի է՝ https://
www.gtergab.com/hy/news/media/thinkingaloudaboutelectricyerevan/100/[դիտվել
է18.08.2020]:
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ԳՀ.Այո,ուրիշէներգիաէր:

ԳՏԳ. Մութ ուժի հաղթանակի ժամանակ, որպես դերային
մոդել,մութուժինենսկսումհետևելպատանիները:Երբոր
մութ ուժըտեղի էտալիս, իսկույն, որպես դերային մոդել,
սկսումենհետևելգունավորին,ազատին,գեղեցիկին:

Եվայստեղաղջիկներիդերնէշատմեծ,չէ՞,կանանցընդ
հանրապես:Իսկկանանցհարցը,իհարկե,էլիսարսափելի
կարևորէ,որովհետևնրանքսովորաբարընտրելեն՝շատե
րը, որպես ռազմավարություն, անվանենք դա ադապտա
ցիոնռազմավարություն,թողնելովտղամարդկանցհիմնա
կանումպրոտագոնիստի՝գլխավորգործողանձիդեր:Այդ
ադապտացիոն ռազմավարության շրջանակներում մենք
կարող ենք տեսնել տակտիկական ամենատարբեր տար
բերակները:Չհնազանդվելայդբարքին:«Իմամուսինըգո
ղականէ,բայցեսշատբարի,կրթվածեմ»,«Իմամուսինը
ցեխավիկ է, բայց ես գիտությունների ակադեմիայում եմ
աշխատում», «Իմամուսինը գող ուավազակ է, ժամանա
կակիցօլիգարխ,ես՝բարի,բարեգործ,կիրթ,երգերսիրող
տիկինեմ»ևայլն:Այդպիսիտակտիկականտարբերակներ
ենընտրումվարքային:Չնկատելկամհնազանդվելամբող
ջությամբ,կուլգնալկամմեկուսացված լինելայդամենից:
Եվընդհանուրառմամբընդունելհասարակությունումտա
րածվածկարծրատիպերը,ընդունելայդխաղիկանոնները:

Վերջերս աղջնակների մի խումբ էր դպրոցից դուրս եկել՝
մոտտասներկուտարեկան,քայլումէին,հինգվեցաղջիկ:
Հանկարծլսեցի.

Ա՛յտղա,հերի՛քբրդես:

Արա,դե,ո՞վաբրդում...

Նայեցի՝մեջներըտղաչկար:Այսինքն՝այդտղայական,մաս
կուլինայինմշակույթնայնքանդոմինանտէ,որաղջիկները
նույնիսկմիմյանցհետխոսելիսօգտագործումենայդմշա
կույթիկարծրացածարտահայտությունները:
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Մեր ժամանակակից երիտասարդ կանանց և աղջիկների
ուժընրանումէ,որնրանքգոնեայդխաղիկանոններըհա
ճախչենընդունում:Եվդաերևացնաևհեղափոխության
ժամանակ:Ուրեմն՝ավելիըմբոստլինել:

Ընդհանրապես,ինձթվումէ,շատմեծդերունիգենդերային
կոմպոնենտը,կանայքինչպե՛սենհարմարվում:Որովհետև
եսասում եմ, իմպատմվածքներում էլ եմ գրել, երբտղա
ները իրարհետկռվում էինամենաբռնի ձևով,ասենք, իմ
դպրոցականժամանակներում,աղջիկները հետևիցխուն
ջիկմունջիկնայումէինկամձևթափում,թեչենտեսնում.
ռեակցիա չէին տալիս կատարվածին: Ա՛յ, ճիշտ ինչպես
ձերօրինակը,որտղաները,երբթվումէ,թեմեկուսացված
շրջանակումենևհայհոյանքներովենխոսում,ևկանայք,
որոնքկողքովանցնումեն,ձևենթափում,թեչեն լսումև
չենէլխառնվում:Նույնկերպաղջիկներնէինվարվումմեր
դեպքում և ուսուցչուհիները (իսկ նրանք մեծ մասամբ ու
սուցչուհի էին, ուսուցիչ՝ հազարիցմեկ):Եվբարքըդա էր:
Նույնգուլագայինվարքը:Քեզչենվնասել՝մի՛խառնվիր:Այ
սինքն՝ նույն «օրկեստրովկայի» մեջ: Տղամարդու վարքն էլ
էգուլագային,կնոջվարքնէլէգուլագային,այնպեսորկա
նանցդերըշատմեծէ:

ԳՀ.Շատ լավ:Եթեամփոփենք…Համենայնդեպսքաղա
քական փոփոխությունները հնարավորություն են տալիս
այդմշակույթըիվերջոկա՛մմիկողմդնելու,կա՛մավելիքիչ
լինելու դրակրողը:Չնայած՝ ինքս10օրառաջԳյումրիում
էի,ևմարզերումդաշատավելիակնհայտէ:Այսինքն՝նույն
բռնությունը՝սկսածծնողից,որնասումէ՝«ինչըղ,չե՞սխփէ
էրեխուդ,օրինակ,եթեվադկըսորվի»…Դաասումէպաշ
տոնատարանձ:

ԳՏԳ.Մենակայնտեղչէ,այստեղէլ:Եսայնօրըռեստորա
նումնստածէի,տեսնեմ՝մամանիրպուճուրերեխունսիլ
լումէ:Դահամատարածէ,մերմշակույթիմասնէ:Ուզումեմ
ասել,որփոքրամասնությունը,որնայդպիսինչէ,մեծացել,
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ուժգնացել,ամրապնդվելէ:Եսչունեմէլիհամատարածքա
ղաքականպատասխաններտվյալպահինինչորոլորտա
յին,բայց,օրինակ,միբանասեմ.եթեհայոստիկանը,հա
յաստանցիոստիկանըսովորիխոսելայնլեզվով,որովայս
ընթացքումեսեմփորձումխոսել,հսկայականքանակութ
յանհարցերմեջտեղիցդուրսկգան:Պարզապես՝գրական
հայերենիևգեղեցիկխոսքիդասընթացներոստիկանների
համար: Այսինքն՝ դա հենցայն կոնտինգենտն է,այնպա
տանիները,որոնքշատուժեղենթակաենայդճնշումներին,
այդգործընթացներին,հետոնրանքընդամենըերկուտա
րովգնումենոստիկանականդպրոցևդառնումպետութ
յանառաջնային ներկայացուցիչը քաղաքացու համար:Եվ
նրանքչենուսումնասիրումայդպիսիբաներ:Եթենաբնա
կանիցնորմալլեզվովխոսողէր՝միբանէ,իսկեթենաբռի
լեզվովխոսողէր,իրընտանիքում,շրջապատումայդպեսէր
սովորել,նաշարունակումէ:

Եվ գիտե՞ք՝ ես, մեկ է, դրականը նկատում եմ, որովհետև
ինչՕսիպյանըփորձումէրնորմալլեզվովխոսել,նրաօրի
նակինհետևումէինշարքայինոստիկանները:Բայցնրանք
հաճախչունենայդհմտությունները,նրանցպետքէսովո
րեցնել:Եվեթեդուսկսումեսխոսելայլլեզվով,հոգեբանութ
յունդէլէփոխվում:

Եվգիտե՞ք՝ինչնէկայֆը:Միանձնականբանէլասեմ:Շա
տերնապրիլյանհեղափոխությունիցհետոիրենցխոսքէին
տալիս ինչոր բան, չէ՞. ոգևորված, տոգորված: Շատերը
ծխելնէինթողնում,օրինակ:Եսայդքանկամքիուժչունեի,
բայց ես էլ մի ուրիշ բանարեցի. որոշեցի, որ սրանից հե
տոաշխատելուեմգրականհայերենխոսել:Որովհետևմինչ
այդգրականովխոսելնիմկարծիքովերեսպաշտությաննէր
հաճախ առնչվում, ինչպես և խորհրդային ժամանակ: Որ
եթեդուչեսօգտագործումժարգոնայինխոսքերևխոսակ
ցականլեզվովչեսխոսում,ուրեմնդուերեսպաշտությունես
անում,ուզումեսօֆիցիալերևալևայլն:
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ՀեղափոխությունըևՆիկոլՓաշինյանիդիսկուրսը(ոչմիայն
նրա,բայցնաևնրա)ինձհամարազդարարեցինմիլուր.որ
այդհետսովետականությանսինդրոմըմերհասարակութ
յուննարդենեզրափակեց.մենքդադարումենքլինելհետ
սովետական ժողովուրդ ևառաջինանգամ դառնում ենք
անկախՀայաստանիքաղաքացիներ:

Սովետականժամանակգրականհայերեննասոցացվումէր
երեսպաշտությանհետ,«ՍովետականՀայաստան»թերթի
թերթայինլեզվիհետ,«սոցիալիզմ»,«կոմունիզմ»բառերիև
այդգաղափարախոսությանհետ,որովհետևիրականկյան
քըԳուլագնէր,ժարգոնը,խոսակցականը,չգրվածօրենքնե
րըևայլն։Այդանջրպետըվերացավ:Հիմադուկարողես
լինելանկեղծև ոչ երեսպաշտևոչ օֆիցիալ, բայց չխոսել
գռեհիկլեզվով:

ԳՀ. Ինձթվում է՝ շատկարևոր գաղափար է՝այդ հետսո
վետականության սինդրոմի վերացումը, որովհետև մենք
90ականներիցհետոանընդհատասումէինք՝անցում,ան
ցում,հետխորհրդային…Հիմամիպահէ,որպիտիդադա
րենք,համարենք՝այդփուլըվերջացավ:

ԳՏԳ. Վերջացավ: Պատմականորեն վերջացավ: Մի քանի
տարիառաջմիքանիբանգրեցիևասացիայնմասին,որ
Հայաստաննընկղմվածէերեքտեսակիճգնաժամերիմեջ՝
գլոբալ, հետխորհրդային և ազգային275: Հիմա հետխորհր
դայինըփաստորենարդենդադարումէգործոնլինել:Փաս
տացիդեռկա,բայցմենքայնորսացելենք,կարծեսման
րադիտակիտակդիտելիսլինենք,ռեֆլեքսիաենքանում...
Վերանալուվրաէ:

ԳՀ.Իսկինչպիսի՞նեքտեսնումապագան:

ԳՏԳ.Ուրիշխոսակցությունէ:Կարճասեմ.ՀրանտՄաթևոս

275. ТерГабриелян, Г. (2017), Три кризиса и три составных части Большого
Проекта, часть 1. URL: https://gtergab.com/ru/news/unpublished/thethreecrises
andthethreeconstitutingpartsofthebigproject/134/ [последний просмотр:
18.08.2020].
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յանն83ինհրապարակեցիր«Չեզոքգոտի»պիեսը:Այնտեղ
նրահերոսնասումէր.«Խղճիանդրինպիտիդրվիա՛յսհողին,
ևխղճիանդրինպիտիունենաձե՛րկերպարանքը»:Առանձ
նահատուկհերոսէր՝Անիիվերջինվանահայրը՝տերՄիքայե
լը:Այնժամանակ՝1983ին,գեղեցիկէրհնչում,սակայնհետո
եղավպատերազմ,քրեապետությունըկազմավորվեցուժա
մանակավորապեսհաղթեց,ևեսհույսսկորցրի:Աշխարհի
մի քանի ընտրյալ հասարակություններ կարծես լուծում են
աշխարհի գլխավոր հակասություններից մեկը՝ էթիկայի և
քաղաքականության միահյուսման գրեթեանհնարինությու
նը: Կառուցում ենպետություն՝ Կանտի կատեգորիկ իմպե
րատիվիվրահիմնված,որնույնայնհինասույթնէ՝«Մի՛արա
ուրիշինայն,ինչչեսուզի,որքեզանեն»:Մեկայլձևակերպ
մամբ՝«Մշտապեսգործի՛րայնպես,ասեսկուզեիր,որքոայս
արարքըլիներհամընդհանուրօրենք,ևբոլորիարարքները
լինեինայդօրենքիվրահիմնված»:Եվայլձևակերպումներէլ
ունի:Մաքիավելիիժամանակներիցիվերևնրա«թեթևձեռ
քից»՝համարվումէ,որքաղաքականությանմեջդա լիովին
անելհնարավորչէ:

Փորձենքդահերքել:

Սեպ	տեմ	բեր,	2019	թ.

Ա	ռա	ջին	ան	գամ	հրա	պա	րակ	վել	է	«	Հետք»-ում։
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ

ՔՐԵԱԿԱՆԲԱՐՔԵՐԻ,ԼԵԶՎԻԵՎՎԱՐՔԱԳԾԻ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄԲՌՆՈՒԹՅԱՆ
ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆՎՐԱ
Գա	յա	նե	Հո	վա	կիմ	յան

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել հայ հասա
րակության մեջ քրեական ենթամշակույթի տարբեր տար
րերի, ազդեցության միջոցների կապը և ներգործությունը
բռնությանձևավորման,դրսևորմանևտարածմանվրասո
ցիալական հարաբերություններում, սոցիալական ինստի
տուտներիևխմբերիշրջանակում։

Հետազոտության մեջ ներառվել են պատմափաստագրա
կան, գեղարվեստական, արխիվային, գրավոր նյութերի
վերլուծություններ, այդ թվում՝ նախկինում չուսումնասիր
վածփորձառությունների ուսումնասիրություններ, ինչպես
նաև փորձագիտական աղբյուրների, բանավոր շրջանառ
վողպատմությունների,դրանցկրողանձանցհետհարցազ
րույցներիամփոփումները։

Հետազոտության վերջնարդյունքում ձևավորվել է ուղե
ցույց՝ հանրային քաղաքականության ինստիտուցիոնալ և
երկարաժամկետ լուծումների առաջարկներով, որն ուղղ
վածէբռնությունիցզերծսոցիալականհարաբերություննե
րի ձևավորմանը, սոցիալական ինստիտուտների առավել
արդյունավետգործառնությանապահովմանը։
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ԲՌՆՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋԱՑՄԱՆՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸԵՎ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸՀՀՄԻՋՆԱԿԱՐԳ
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆՈԼՈՐՏՈՒՄ
Հայկ	Սմ	բատ	յան

Հետազոտությամբ փորձ է արվում բացահայտել միջնա
կարգկրթությանոլորտումբռնությանառաջացմանպատ
ճառները, դրսևորմանձևերը, բռնությանսուբյեկտներնու
օբյեկտները, ինչպես նաև հետևանքներն ու կանխարգել
ման մեխանիզմները։ Հետազոտությունն իրականացվել է
«հիմնավորված տեսություն» մեթոդաբանության կիրառ
մամբ։ Մեթոդաբանությունը հնարավորություն է տալիս
փոքրաթիվ, սակայն խորքային հարցազրույցների միջո
ցով լայն պատկերացում կազմել դպրոցական բռնության
դրսևորմանգործընթացի,դրատարրերիևհիմնականդե
րակատարների մասին։ Երևանի միջնակարգ դպրոցների
յոթաշակերտիհետանցկացվածխորինհարցազրույցների
արդյունքում հետազոտությունը վերլուծում է դպրոցական
բռնությանառանձնահատկություններըհենցաշակերտնե
րիաչքերով։ 

ՀՀԶԻՆՎԱԾՈՒԺԵՐՈՒՄԱՌԿԱՔՐԵԱԿԱՆԲԱՐՔԵՐԻ
ԵՎՎԱՐՔԱՅԻՆՄՈԴԵԼՆԵՐԻՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Դա	վիթ	Պետ	րոս	յան,	Յու	րի	Ա	վագ	յան

ՀետազոտությամբփորձէարվումվերհանելՀՀզինվածուժե
րումառկամիջանձնայինբռնությանդրսևորումները,բռնութ
յան առաջացման հիմնական պատճառները, ինչպես նաև
հետևանքներնուկանխարգելմանհնարավորությունները։

Հետազոտություննիրականացվելէֆոկուսխմբայինքննար
կումներիևանհատականհարցազրույցներիմիջոցով,որոնց
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մասնակցել են զորակոչի պատրաստվող պատանիներ և
երիտասարդներ, զորացրված երիտասարդներ և նախկին
սպաներ։Նշված3խմբերիհետքննարկումներըհնարավո
րությունենտվելպատկերացումկազմելբանակայինկյան
քում առկա ոչ ֆորմալ հարաբերությունների ձևի, զինվոր
զինվոր, զինվորսպա հարաբերություններում բռնության
առաջացմանպատճառներիմասին։

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆԵՎԸՆՏԱՆԵԿԱՆԲՌՆՈՒԹՅԱՆԿԱՊԸ.
ԻՆՉՊԵՍԷԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԱԶԴՈՒՄԸՆՏԱՆԵԿԱՆ
ԲՌՆՈՒԹՅԱՆԱՌԱՋԱՑՄԱՆԵՎԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆՎՐԱ
Շու	շա	նիկ	Խուր	շուդ	յան

Ի՞նչէընտանեկանբռնությունը.խնդիրներիուգործոնների,
օրինակ՝աղքատությանխթանմամբառաջացող երևո՞ւյթ,
թե՞ ընտանիքի անդամների ազատ գոյատևմանը և գոր
ծունեությանծավալմանըսպառնացողվտանգ,որը,գլուխ
բարձրացնելով ընտանեկան միջավայրում, բռնության են
թարկվողներինդատապարտումէաղքատության:

Հետազոտությամբդիտարկվելէընտանեկանբռնությանև
աղքատության կապը, վերջիններիս փոխկապակցված լի
նելկամչլինելը,ինչպեսնաևքննարկմանառարկաէդար
ձելաղքատությանևբռնությանփոխկապակցմանշղթան:
Բռնությունը ընտանիքում բռնություն գործադրողի կողմից
ուժի,իշխանությանևվերահսկմանհաստատմաներևույթ
է:Ընտանեկանբռնությունըմարդուիրավունքներիևազա
տություններիխախտում լինելուհետմեկտեղնաևխոչըն
դոտ էայլ հիմնական իրավունքներիևազատությունների
իրականացմանհամար:

Ընտանեկան բռնության առանձնահատկությունների ու
սումնասիրությամբ վեր է հանվել, որ աղքատության գոր
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ծոնի ազդեցությունը կարող է որոշակիորեն արտացոլվել
արդեն իսկ բռնության խնդիրների բախված ընտանեկան
միջավայրում՝ ազդելով բռնության դրսևորման ձևի կամ
էսկալացման, սակայն ոչ բուն բռնության գործադրման
վրա:Աղքատևհնարավորություններիցզերծմարդիկավե
լիխոցելի ենբռնությանդրսևորումներինկատմամբ:Չկա
հստակպատճառահետևանքային կապայն իմաստով, որ
աղքատությունը պարտադիր կերպով դառնա բռնության
պատճառ:Սակայնկանբազումիրադրություններ,երբաղ
քատությանգործոննավելացնումէբռնությանհավանակա
նությունը:Ավելին՝բռնությանմիջավայրում,որպեսկանոն,
առկա է լինումաղքատությանխնդիր: Բռնության՝ աղքա
տությանվրաազդեցություննաղքատությունըխորացնելու
ուղղությամբ ստեղծում է բռնության մշակույթը և աղքա
տությունըհամակարգվածռազմավարությամբմիաժամա
նակհասցեագրելուկարիք:
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THEINFLUENCEOFCRIMINALHABITS,LANGUAGE
ANDBEHAVIORONTHEMANIFESTATIONOF
VIOLENCEINSOCIALRELATIONS
Gayane Hovakimyan

Theaimoftheresearchistostudytheconnectionandimpactof
variouselementsandmeansofinfluenceofcriminalsubculture
ontheformation,manifestationandspreadofviolenceinsocial
relations,withintheframeworkofsocialinstitutionsandgroups.

Thestudyincludesananalysisofhistoriographical,fictional,ar
chivalandwrittenmaterials,includingstudiesofpreviouslyunex
ploredexperiences,aswellassummariesofexpertsources,oral
historiesandsummariesofinterviewswiththosewhoborethem.

Asafinalresultoftheresearch,aguidewasdevelopedwith
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proposalsforinstitutionalandlongtermpublicpolicysolutions,
which is aimed at establishing nonviolent social relations
and ensuring more effective operation of social institutions.

CAUSESOFVIOLENCEANDPREVENTION
MECHANISMSINTHEFIELDOFSECONDARY
EDUCATIONINTHEREPUBLICOFARMENIA
Hayk Smbatyan

Theresearchattemptstoidentifythecausesofviolenceinthe
fieldofsecondaryeducation,theformsofitsmanifestation,the
subjectsandobjectsofviolence,aswellastheconsequences
andmechanismsofprevention.The researchwasconducted
usingthe“groundedtheory”methodology.Themethodology,
throughasmallnumberofindepthinterviews,givesanoppor
tunitytogetabroadpictureoftheprocessofmanifestationof
school violence, its elements and key actors. Using indepth
interviewswithsevenpupilsinYerevansecondaryschools,the
studyanalyzesthespecificsoftheschoolviolencethroughthe
eyesofpupils.

ANALYSISOFEXISTINGCRIMINALMORALSAND
BEHAVIORALMODELSINTHERAARMEDFORCES
Davit	Petrosyan,	Yuri	Avagyan

The study attempts to reveal themanifestations of interper
sonalviolentrelationsintheRAArmedForces,themaincauses
ofviolence,aswellasitsconsequencesandopportunitiesfor
prevention.

Theresearchwascarriedoutthroughfocusgroupdiscussions
andindividualinterviewswithteenagersandyouthswhowere
about to be conscripted, as well as demobilized youths and
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formerofficers.Thediscussionswiththese3groupsgavean
opportunitytoformapictureofthetypeofinformalrelationsin
thearmylifeandthecausesofviolenceinsoldiersoldierand
soldierofficerrelations.

THELINKBETWEENPOVERTYANDDOMESTICVIO
LENCE:HOWDOESPOVERTYAFFECTTHEOCCUR
RENCE AND MANIFESTATION OF DOMESTIC VIO
LENCE?
Shushanik	Khurshudyan

Thestudylooksatthelinkbetweendomesticviolenceandpov
erty,whetherornot theyare interrelated,anddiscusses the
povertyviolence linkage chain. Violence in the family is the
manifestationofpowerandassertionofcontrolbytheperpe
tratorofviolence.Domesticviolence,beingaviolationofhu
manrightsandfreedoms,isalsoanobstacletotheexerciseof
otherfundamentalrightsandfreedoms.

Through studying the specifics of domestic violence it is re
vealedthattheimpactofthepovertyfactormaytosomeex
tentbereflectedinafamilyalreadyexperiencingviolence,af
fectingthetypeofmanifestationorescalationofviolence,but
nottheactualuseofviolence.Thosewhoarepovertystricken
andlackopportunitiesaremorevulnerabletoviolence.There
isnoclearcausallinkinthesensethatpovertyisautomatical
lythecauseofviolence.However,therearemanysituations
wherethepovertyfactorincreasesthelikelihoodofviolence.
Moreover,inanenvironmentofviolence,asarule,theproblem
ofpovertyexists.Theimpactofviolenceonpovertyindeep
eningpovertycreatesacultureofviolenceandasimultaneous
needtoaddresspovertythroughasystematicstrategy.
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՄԱՍԻՆ

ԳևորգՏերԳաբրիելյան

Գևորգ ՏերԳաբրիելյանը միջազգային զարգացման հան
րագետևարձակագիրէ։Ունիավելիքաներեսնամյաաշ
խատանքային փորձ Բալկաններից մինչև Կենտրոնական
Ասիաաշխարհագրական ընդգրկմամբ անցումային երկր
ներում, սակայն գործունեության կենտրոնում միշտեղել է
Հայաստանը։ 2007 թվականից, որպես Հայաստանում Եվ
րասիահամագործակցությունհիմնադրամի(ԵՀՀ)տնօրեն,
պարոն ՏերԳաբրիելյանը կառավարում և իրագործում է
լայնամասշտաբզարգացմանևոչֆորմալկրթականծրագ
րեր:ՆախկինումաշխատելէորպեսԵվրասիածրագրիղե
կավար, ապա՝ քաղաքականության մշակման հարցերով
ավագ խորհրդատու International Alert՝ լոնդոնյան ոչ կա
ռավարական կազմակերպությունում։ Հեղինակ էարձակի
երեքգրքի,հեղինակ,համահեղինակև/կամխմբագիրէմի
շարքգիտականկամգիտահանրամատչելիժողովածունե
րիևհրապարակումներիհայերեն,անգլերենևայլլեզունե
րով։Անձնականկայք՝gtergab.com

ԳայանեՀովակիմյան

ԳայանեՀովակիմյանըմասնագիտությամբսոցիոլոգէ։Ծն
վելէ1979թվականինՎանաձորքաղաքում։2002թվակա
նին գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի պետական
համալսարանի փիլիսոփայության, հոգեբանության և սո
ցիոլոգիայի ֆակուլտետի սոցիոլոգիայի բաժինը, ստացել
մագիստրոսի որակավորում,ապա շարունակել ուսումնա
ռությունըորպեսհայցորդ։

2000 թվականից աշխատում է ՀՀ արդարադատության
նախարարությունում, նույն թվականից համատեղությամբ
զբաղվում է կրթական և գիտահետազոտական գործու



391

նեությամբ։ Ներկայումս ՀՀ արդարադատության նախա
րարության«Իրավականկրթությանևվերականգնողական
ծրագրերիիրականացմանկենտրոն»ՊՈԱԿիտնօրենիտե
ղակալնէ,նաևդասավանդումէԽ.Աբովյանիանվանհայ
կականպետականմանկավարժականհամալսարանում։

Որպես հետազոտող համագործակցել է ինչպեսազգային,
այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների հետ Հա
յաստանումևարտերկրում իրականացվող հետազոտութ
յուններիևուսումնասիրություններիշրջանակում։

Շուրջ քսան հոդվածի, ձեռնարկների, մեթոդական ուղե
ցույցներիհեղինակևհամահեղինակէ։

ԵՊՀՍոցիոլոգներիշրջանավարտներիցանցիհամահիմնա
դիր է, Սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիա
ցիայիվարչությանանդամ,անդամակցումէնաևմիշարք
միջազգայինմասնագիտականցանցերի։

Ունիերկուդուստր։

ՀայկՍմբատյան

Հայկ Սմբատյաննանկախհետազոտող է։ Ավարտել է Եր
ևանի պետական համալսարանը՝ ստանալով բակալավրի
և մագիստրոսի կոչումներ «Սոցիոլոգիա» մասնագիտութ
յամբ։ՆերկայումսուսումնառությունըշարունակումէՈւփ
սալայիհամալսարանի (Շվեդիա)«Խաղաղությանևկոնֆ
լիկտների ուսումնասիրություններ» մագիստրոսական
ծրագրում։Մասնագիտականհետաքրքրություններըներա
ռումենկոնֆլիկտներիևխաղաղությանուսումնասիրութ
յունը,մարդուիրավունքները,կրթությունըևմեդիան։Հա
մագործակցումէտեղականևմիջազգայինհետազոտական
միշարքկազմակերպություններիհետևակտիվորեններգ
րավվածէՔՀԿոլորտում՝խաղաղարարության,կոնֆլիկտ
ների տրանսֆորմացիայի և հետազոտահեն քաղաքակա
նությանուղղություններով։
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ԴավիթՊետրոսյան

Դավիթ Պետրոսյանը «Ռեստարտ ուսանողականքաղա
քացիական նախաձեռնություն»ում աշխատում է որպես
ծրագրերիհամակարգող։ԱվարտելէԵՊՀմիջազգայինհա
րաբերությունների ֆակուլտետի քաղաքագիտության բա
ժինը։20132015թթ․ծառայելէԱրցախիՀանրապետության
զինվածուժերում։

20172019թթ․ մասնակցել է մի շարքուսանողական շար
ժումների կազմակերպմանը («Մեր զեղչն ենք ուզում»,
«ՏարկետումլինելուԱ»)։ 2018 թ․ նախահեղափոխական
շրջանում եղել է «Մերժիր Սերժին» քաղաքացիական նա
խաձեռնությանանդամ։

Սովորելուն զուգահեռ մասնակցել է տեղական և միջազ
գայինմիշարքծրագրերի,կոնֆերանսների,2016իցնախ
որպեսդիտորդ,ապա՝համակարգող,դիտորդականառա
քելությանհամահիմնադիր՝մասնակցելէտեղականևար
տասահմանյան ընտրությունների դիտարկմանը։ Ունի մի
քանիհրապարակվածհոդվածներևհետազոտություններ,
որոնքհիմնականումվերաբերումենկրթականևհասարա
կականքաղաքականոլորտներին։

ՅուրիԱվագյան

Յուրի Ավագյանը «Ռեստարտ» գիտակրթականբարեգոր
ծականհիմնադրամիտնօրեննէ։20132015թթ.ծառայելէ
ՀՀզինվածուժերումորպեսսերժանտ։Զորացրվելուցհետո
ընդունվելէԵՊՀսոցիոլոգիայիֆակուլտետի«Սոցիալական
աշխատանք» բաժինը, որն ավարտել է 2020 թվակա
նին։ Ուսանողականտարիներինմշտապեսներգրավվածէ
եղել տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնություններում։
«Հանունգիտությանզարգացման»և«Ռեստարտ»ուսանո
ղականշարժումներիհիմնադիրներիցէ։
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ՇուշանիկԽուրշուդյան

Շուշանիկ Խուրշուդյանը իրավաբան է, մասնագիտական
կրթությունը ստացել է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտե
տում, այնուհետև` Լոնդոնի Քուին Մերի համալսարանի
իրավագիտության ֆակուլտետում, որտեղ ստացել է մա
գիստրոսիաստիճան`«Միջազգայինհանրայինիրավունք»
մասնագիտացմամբ,ապասովորելէՄեծԲրիտանիայիԲի
ՓիՓիհամալսարանում:Մարդուիրավունքներիպաշտպա
նությանհիմնահարցերիթեմաներովմասնակցելէմիշարք
վերապատրաստման ծրագրերի: Աշխատանքային գործու
նեություն է ծավալել Մեծ Բրիտանիայում, Ֆրանսիայում,
ներկայումս՝Հայաստանում:

Որպեսոլորտիփորձագետ՝իրականացրելէկանանցիրա
վունքներիպաշտպանության,ընտանեկանբռնությանդեմ
պայքարի և դրա կանխարգելման, գենդերային հավասա
րության և մարդու իրավունքների ու ազատությունների
պաշտպանության և պահպանության հիմնահարցերի վե
րաբերյալմիշարքծրագրեր,մասնավորապես՝ոլորտիմաս
նագետների վերապատրաստումներ, կարողությունների
զարգացմանսեմինարքննարկումներ,նաևհանրայինտե
ղեկացվածության բարձրացմանն ուղղված դասընթացներ
է իրականացրել ԵրևանումևՀՀմարզերում՝ հանրության
շրջանում իրավագիտակցության և տեղեկացվածության
բարձրացմանուղղությամբ:
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Հետազոտությունների սույն ժողովածուում դիտարկվում
ենբռնությանհիմքերըհայաստանյանիրականությանմեջ՝
կենտրոնանալով հատկապես քրեական մշակույթի հիմքե
րի, բռնության դրսևորումների վրա՝ դպրոցում, բանակում
և ընտանիքում։ Գրքում վերլուծվում է բռնության կապը
քրեականբարքերի,լեզվիևվարքագծիհետ,վերէհանվում
աղքատությանևընտանեկանբռնությանկապը:Ամենհոդ
վածում ձևակերպված են բռնության դրսևորումները հաղ
թահարելուն ուղղված քայլերի և քաղաքականությունների
առաջարկներբոլորշահառուխմբերին՝կառավարությունից
մինչևանհատ:

Ժողովածուն կարող է հետաքրքրել ինչպես որոշում ընդու
նողներին, այնպես էլ ոլորտային քաղաքականությունների
մասնագետներինևանհատներին:

Thiscollectionofstudiesexaminestherootsofviolenceinthe
Armenianreality,focusingspecificallyontheoriginsofcrim
inal culture,manifestationsofviolence in school,armyand
family.Thebookanalyzes theconnectionbetweenviolence
andcriminalmorals,languageandbehavior,andrevealsthe
nexusbetweenpovertyanddomesticviolence.Eacharticle
outlinespolicysteps,policyproposalsforallthestakeholders
rangingfromgovernmenttoindividual.

Thepublication is intended fordecisionmakers,policymak
ers,scholars,aswellasgeneralreader.
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