
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES RA
INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE  
OF ARCHAEOLOGY AND ETHNOGRAPHY

2

H A B I T U S
STUDIES IN ANTHROPOLOGY  

AND ARCHAEOLOGY

2

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

ТРУДЫ ИНСТИТУТА  
АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ

2

H A B I T U S
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ  

ИССЛЕДОВАНИЯ

2

«GITUTYUN» PUBLISHING HOUSE
YEREVAN 2017

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ГИТУТЮН»
ЕРЕВАН 2017



ՀՀ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱԶ ԳԱ ՅԻՆ ԱԿԱ ԴԵ ՄԻԱ
ՀՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶ ԳԱԳ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ԻՆՍ ՏԻ ՏՈՒՏ

ՀՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐՈՒԹՅԱՆ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2

Հ Ա Բ Ի Տ ՈՒ Ս
ՄԱՐԴԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԵՎ ՀՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ  

ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ

2

ԵՐԵՎԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ «ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒ Ն» ՀՐԱ ՏԱ ՐԱԿ ՉՈՒ ԹՅՈՒՆ

2017



ՀՏԴ 902/904
ԳՄԴ 63.4
Հ 125

Տպագր վում է ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան  
ինստիտուտի գի տա կան խորհր դի որոշ մամբ

Խմբագրական խորհուրդ. 
Պավել Ավետիսյան (գլխավոր խմբագիր), Լևոն Աբրահամյան, 
Գրեգորի Արեշյան, Ռուբեն Բադալյան, Պիտեր Քաուի,  
Տորք Դալալյան (պատասխանատու քարտուղար), Պատրիկ 
Տօնապետեան, Միհրան Գալստյան, Սարգիս Հարությունյան,  
Թամար Հայրապետյան, Լորի Խաչատուրեան, Թեո վան Լինտ, 
Հարություն Մարության, Արմեն Պետրոսյան, Համլետ Պետրոսյան, 
Գագիկ Սարգսյան, Ադամ Սմիթ, Ջուստո Տրաինա

Editorial Board: 
Pavel Avetisyan (editor-in-chief), Levon Abrahamian, Gregory Areshian, 
Rouben Badalian, Peter Cowe, Tork Dalalyan (assistant editor),  
Patrick Donabédian, Mihran Galsyan, Sargis Harutyunyan, Tamar 
Hayrapetyan, Lori Khatchadourian, Theo van Lint, Harutyun Marutyan, 
Armen Petrosyan, Hamlet Petrosyan, Gagik Sargsyan, Adam Smith,  
Giusto Traina

Համարի գրախոսներ՝ 
Հարություն Մարության, պատմական գիտությունների դոկտոր
Արսեն Բոբոխյան, պատմական գիտությունների թեկնածու

Համարի խմբա գիր ներ՝
Համ լետ Մել քու մյան, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
Ռո ման Հով սե փյան, կեն սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

Մարդաբանություն, հնագիտություն թեմատիկ  
երգիծանկարների հեղինակ՝ ազգագրագետ Լևոն Աբրահամյան

The volume is edited by Hamlet Melkumyan and Roman Hovsepyan
The cartoons are authored by Levon Abrahamyan, anthropologist 

Հ 125 Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աշխատություններ 2: ՀԱ ԲԻ
ՏՈՒՍ 2: ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ. Խմբ. Հ. Մել
քու մյան, Ռ. Հով սե փյան – Եր.: Գի տու թյուն, 2017. – 264 էջ:

ՀՏԴ 902/904
ԳՄԴ 63.4

ISBN 978-5-8080-1293-6 

© ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ, 2017թ.



 5

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՄՇԱ ԿՈՒ ԹԱ ՅԻՆ ՄԱՐ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԻՆՔ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԵՎ 
ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Սուսաննե Ֆիլինգս
Հայոց պատմությունը քաղաքային առօրեականության մեջ 10
Համ լետ Մել քու մյան
Հիշողությունից ազ գայ նա կա նու թյո՞ւն,  
խորհր դա յին և հետ խորհր դա յին հու շար ձան նե րը 42
Էլեն Գրիգորյան
Եվրատեսիլ երգի մրցույթը որպես ինքնությունների,  
ազգայնականության և քաղաքականության արտահայտման բեմ 65

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԱՌՕՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լի լիթ Մա նու կյան
Կյան քը դե ֆի ցի տի պայ ման նե րում. կա նա ցի հա գուս տի  
պրակտի կա նե րը Երևա նում 197080ական նե րին 93

ՍՓՅՈՒՌՔ ԵՎ ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Էլլի Պոնոմարյովա
Բնիկ թիֆլիսցինե՞ր թե՞ Սփյուռք. քննարկում թիֆլիսաբնակ  
հայերի կարգավիճակի շուրջ 117
Սյու զան նա Բար սե ղյան
Հայ կա կան մա մու լի դե րը Սփյուռ քում էթ նոմ շա կու թա յին ար ժեք նե րի վե րար
տադր ման և տա րած ման գոր ծում 142

ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԵՎ ԲՌՆԱԳԱՂԹ
Շու շա նիկ Ղա զա րյան
ՀՀում ադր բե ջա նա հայ փախս տա կան նե րի ին տեգր ման  
գոր ծըն թա ցում հա յե րե նի իմա ցու թյան խնդի րը 152
Հաս միկ Գրի գո րյան
Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նից մին չև «քա ռօ րյա պա տե րազմ».  
բռնու թյան օրի նա կա նաց ման մշա կու թա յին գոր ծոն նե րը 163 
Լու սի նե Տա նա ջյան
Սո ցի ալմաս նա գի տա կան ին տեգր ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը  
Հա յաս տան ներ գաղ թած սի րի ա հա յե րի շրջա նում 184



6 

Սո նա Ներ սի սյան
Ցան ցա յին հա րա բե րու թյուն նե րը Հա յաս տան ներ գաղ թած  
սի րի ա հա յե րի շրջա նում 195

ՀՆԱ ԳԻ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ

Ռոման Հովսեփյան
Հնաբուսաբանական նմուշառում. դաշտային  
աշխատանքների ուղեցույց 212
Ար թուր Պետ րո սյան
Քա րե գործիքների ուսումնասիրության մեթոդոլոգիան 217
Ան նա Ազի զյան
Դի տո ղու թյուն ներ Հա յաս տա նի կուրարաք սյան խե ցե ղե նի  
հազ վա դեպ հան դի պող զար դա ձև ե րի վե րա բե րյալ 238
Ավե տիս Գրի գո րյան
Սոթ քի տա րա ծաշր ջա նի ան տիկ և միջ նա դա րյան հու շար ձան նե րը 249



 7

CONTENTS

CULTURAL  ANTHROPOLOGY

IDENTITY AND NATIONALISM IN PUBLIC SPACES

Susanne Fehlings 
Armenian History in Urban Everyday Life 10
Hamlet Melkumyan
From Memory to Nationalism?  
The Soviet and postSoviet Memorials in Rural Daily Life 42
Elen Grigoryan
Eurovision Song Contest as a Stage: Performing Identities,  
Nationalism and Politics 65

SOVIET DAILY LIFE

Lilit Manukyan 
Living in Deficiency: Female Clothing Practices in Yerevan in 197080s 93

DIASPORA AND NATIONALISM

Elli Ponomareva
Native Tbilisians or Diaspora: Negotiating the Status  
of Armenians in Tbilisi 117
Syuzanna Barseghyan
The Role of Armenian Press in Reproduction and Dissemination  
of Ethnic and Cultural Values in the Diaspora 142

WAR AND FORCED MIGRATION

Shushanik Ghazaryan
The Importance of Armenian Language in the process of integration  
of Armenian refugees from Azerbaijan in Republic of Armenia 152
Hasmik Grigoryan
From The Armenian Genocide to the “4Day War”  
Cultural Factors of Violence Legalization 163 
Lusine Tanajyan
Social professional Features of Integration of SyrianArmenian  
Immigrants in Armenia 184
Sona Nersisyan
Network Relations among SyrianArmenian Immigrants in Armenia 195



8 

ARCHAEOLOGY

Roman Hovsepyan
Archaeobotanical sampling: Instructions for fieldwork 212
Artur Petrosyan 
Methodology for the Study of Stone Artefacts 217
Anna Azizyan
Remarks on the Rare Ornaments of KuraAraxes Ceramics of Armenia 238
Avetis Grigoryan
The History of Investigation of Antique  
and Medieval Sites of the Sotk Region 249



ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԱՌՕՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
SOVIET DAILY LIFE

4
Լի լիթ Մա նու կյան

Հնա գի տու թյան և ազ գագ րու թյան ինս տի տուտ, ՀՀ ԳԱԱ

Կյան քը դե ֆի ցի տի1 պայ ման նե րում. կա նա ցի հա գուս տի 
պրակտի կա նե րը Երևա նում 1970-80-ակա ն նե րին

Հա գուս տի պրակ տի կա նե րը՝ որ պես մար դու առօ րյա մշա կույ թի ան բա ժան մաս, 
հե տաքր քիր է ու սում ա սի րել հատ կա պես խորհր դա յին գա ղա փա րա խո սու թյան 
ու պաշ տո նա պես վե րահսկ վող մի ջա վայ րում՝ դի տար կե լով, թե նման պայ ման
նե րում մարդ կանց կող մից ինչ նա խա ձեռ նու թյուն ներ են ցու ցա բեր վում, և ինչ
պես են դրանք հա րա բեր վում պաշ տո նա կան մո տե ցում ե րի հետ: 
Հոդ վա ծում քննարկ վում են պե տա կան գոր ծա րա նա յին (բա նա սաց նե րի ար տա
հայ տու թյամբ՝ «ֆաբ րիչ նի») հա գուս տի հան դեպ երև ա նաբ նակ կա նանց մի ջա
վայ րում տա րած ված վե րա բեր մուն քը, այդ հա գուս տի հան դեպ ար տա հայտ ված 
մեր ժո ղա կա նու թյու նը և հա գուս տի ձեռքբեր ման այ լընտ րան քա յին պրակ տի կա
նե րը: Առանձ նա կի քննարկ ման են ար ժա նա նում ար տա սահ մա նյան հա գուստ
նե րի, այս պես կոչ ված «իմ պըրտ նի»2 հա գուս տի նա խընտ րու թյուն նե րը և դրանց 
ձեռքբեր ման պրակ տի կա նե րը: Այս հա մա տեքս տում եմ քննար կում նաև հա
գուստ կա րե լու և գոր ծե լու պրակ տի կան, մի դեպ քում՝ որ պես «իմ պըրտ նի ի ն» 
նմա նա կե լու, մյուս դեպ քում՝ պար զա պես սե փա կան գա ղա փար նե րը և ճա շա կը 
դրսև ո րե լու մի ջոց: Այ նու հե տև վեր լու ծում եմ հա գուս տի մեջ դրսև որ վող պաշ տո
նա կան գա ղա փա րա խո սու թյան տար րե րը, և թե ինչ պես էին դրանք հա րա բեր
վում մարդ կանց հագն վե լու առօ րյա պրակ տի կա նե րի հետ: 
Բա նա լի բա ռեր. ուշ խորհր դա յին, հա գուս տի դե ֆի ցիտ, «իմ պըրտ նի», «ֆաբ րիչ
նի» հա գուստ, հա գուս տի նմա նա կում, ան հա տա կան ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյուն: 

Lilit Manukyan 
Institute of Archaeology and Ethnography, NAS RA

Living in Deficiency: Female Clothing Practices  
in Yerevan in 1970-80s

Clothing practices as inseparable part of people's everyday culture become important 
topic to investigate especially in the context of soviet official ideology. Clothing in daily 
life was under official surviliance in USSR. How did the state organise clothing issues 
and what was the reaction of people? What and how people prefered to dress and how 
did they obtain them? In my paper I try to examine those questions. Two type of 
clothing tendency will be presented based on what the interlocutors mainly mentioned. 

1 Դեֆիցիտ բառը (ռուս. дефицит – պակասություն` պահանջը չլրացնելու հետևանքով) կի րառ
վում էր՝ նշելու համար Խորհրդային Միությունում մի շարք ապրանքների պակա սու թյու նը, 
երբ գնորդը նույնիսկ գումար ունենալու դեպքում չէր կարողանում դրանք ձեռք բերել:

2 Ռուսերեն импортный բառն է, որը նշանակում է ներկրված, ներմուծված, և խոսակցական 
լեզվում լայնորեն տարածված բառ էր՝ ցուցելով այն բոլոր ապրանքները, որոնք չէին 
արտադրվել Խորհրդային Միությունում, այլ ներմուծվել էին այլ պետություններից:
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Those were so called "fabrichni" (factory made) and "imprtni" (imported) clothes. The 
"fabrichni" clothes will be presented as non preferable type of clothing, while the "im
prtni" as mostly preferable ones. In this context the practice of sewing and weaving 
dresses will be described and analysed on the one side as a way of obtaining imported 
clothes by imitating /sewing them, on the other side as a way of representation of an 
individual creativity. Finally, the official discourse on clothing will be discussed and 
compared with the meanings people gave to their daily clothing. 
Keywords: late Soviet, ''imprtni'' clothes, ''fabrichni'' clothes, imitation of clothes, indi
vidual creativity.

Лилит Манукян
Жизнь в условиях дефицита: практики женской одежды  

в Ереване в 1970-1980 годах
В статье анализируется отрицательное отношение «фабричной» одежде и альтер
на тивная практика приобретения одежды в среде женщин, живущих в Ереване.  
Отдельно обсуждаются предпочтения к так называемой «импортной» одежде. В этом 
контексте практика шитья и вязания одежды являются в одном случае – подражание 
импортной  одежде, во втором – способом выявления собственных идей и вкуса.

Նե րա ծու թյուն
Խորհր դա յին պե տու թյու նում ապ րող մար դու առօ րյա պրակ տի կա նե րը 

մար դա բա նա կան հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում՝ ել նե լով խորհր դա յին 
կար գե րի բնույ թից: Խորհր դա յին հան րու թյունն իր բնույ թով խմբա կենտ րոն 
էր: Այ սինքն այդ հա սա րա կար գում հիմ ա յին ար ժեք հա մար վում էր խում բը, 
և են թադր վում էր, որ ան հա տի բո լոր տե սա կի գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է 
ծա ռա յե ին ընդ հա նու րի շա հե րին: Հե տև ա բար՝ խորհր դա յին մար դու առօ րյա յի 
ցան կա ցած ոլորտ ու սում ա սի րե լիս պետք է հաշ վի առ նել, որ այն պաշ տո նա
պես գա ղա փա րա կան կար գա բեր ման էր են թարկ վում՝ ան հա տին «ազա տե
լո վ» ինք նու րույն մտա ծե լու և սե փա կան առօ րյան կա ռու ցե լու անհ րա ժեշ տու
թյու նից: Իսկ ինչ պե՞ս էր մար դը վար վում այդ կար գա բե րում ե րի հետ: Ար դյո՞ք 
նա դառ նում էր իր հա մար պե տա կա նո րեն ստեղծ ված մշա կու թա յին ար տադ
րան քի և այդ ար տադ րան քը սպա ռե լու պրակ տի կա նե րի ան փո փոխ կրո ղը, 
թե՞ դրանց հա կա դար ձո ղը կամ էլ թե՞ պար զա պես այդ կար գա բե րում ե րի 
հետ «բա նակ ցո ղը», դրանց փո փո խո ղը և պաշ տո նա պես ստեղծ վող առօ րյա 
պրակ տի կա նե րին զու գա հեռ այ լընտ րանք ներ ստեղ ծո ղը: Ինչ պի սի՞ նոր դրսև
ո րում եր էին ի հայտ գա լիս պաշ տո նա կան գա ղա փա րա կան տրա մա բա նու
թյու նից դուրս մարդ կանց ստեղ ծած պրակ տի կա նե րում: Հե տև յալ հար ցադ
րում ե րը որ պես հիմ ա կան թի րախ ու նե նա լով՝ աշ խա տան քում քննու թյան 
են առն վել կա նանց հա գուս տի առօ րյա պրակ տի կա նե րը 197080ական նե րի 
երև ա նյան մի ջա վայ րում: Այս ժա մա նա կաշր ջա նը մաս նա գի տա կան գրա կա
նու թյան մեջ ըն դուն ված է ան վա նել ուշխորհր դա յին շրջան (Yurchak 2005: 15): 
Խորհր դա յին պե տու թյան գո յու թյան այս վեր ջին տաս նա մյակ նե րին ընդ հա
նուր կեն սա մա կար դա կի աճ նկատ վեց, խորհր դա յին մար դու կեն ցա ղի բա
րե լա վու մը դար ձավ պե տա կան հո գա ծու թյան առար կա: Կեն սա մա կար դա կի 
աճին զու գա հեռ տե ղի ու նե ցավ սպա ռո ղա կա նու թյան աճ առօ րյա կյան քի բո
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լոր ոլորտ նե րում. հա գուստ, սնունդ, տնա յին կա հույք ու կեն ցա ղա յին տեխ նի
կա և այլն (Chernishova 2013: 12): Պատ մա կան իրո ղու թյուն նե րում մյուս նկա
տե լի փո փո խու թյու նը խորհր դա յին հան րա հայտ «ձնհալ ն» էր, որը մեղ մեց 
ստա լի նյան շրջա նի «եր կա թյա վա րա գույ րը», և Խորհր դա յին Մի ու թյուն, այդ 
թվում և Խորհր դա յին Հա յաս տան սկսե ցին ներ մուծ վել ար տա սահ մա նյան նո
րույթ ներ՝ կապ ված թե՛ երաժշ տա կան կյան քի, թե՛ բազ մա պի սի կեն ցա ղա յին 
ապ րանք նե րի հետ, որոն ցից մեկն էլ վե րա բե րում էր հա գուս տին: Խորհր դա
յին Մի ու թյու նում սկսեց աշ խու ժա նալ այս պես կոչ ված «իմ պըրտ նի հա գուս
տի» ներ մու ծու մը ինչ պես պե տա կան «խո ղո վակ նե րո վ», այն պես էլ մաս նա
վոր ճա նա պար հով ( Yurchak 2005; Chernishova 2013: 3142):

Որո շա կի ո րեն մեղ մա ցան նաև ար տա սահ մա նյան երկր ներ մուտք ու ել
քի կոշտ սահ մա նա փա կում ե րը: Այս տա րի նե րին մար դիկ հնա րա վո րու թյուն 
ստա ցան ուղ ղա կի և անուղ ղա կի շփում եր ու նե նալու արևմ տյան երկր նե րի 
մարդ կանց հետ, ծա նո թա նալու նրանց կեն սա կեր պին, գե ղա գի տու թյա նը, 
նո րա ձև ու թյա նը և նույ նիսկ գա ղա փա րա խո սա կան այն պի սի նո րա մու ծու
թյուն նե րին, ինչ պի սիք են, օրի նակ՝ հի պի ա կա նու թյուն, ան ձի ազա տու թյու նը, 
մշա կու թա յին ու սեք սո ւալ հե ղա փո խու թյու նը և այլն: Այդ ծա նո թա ցու մը տե ղի 
ու նե ցավ մի շարք աղ բյուր նե րով՝ զբո սաշր ջու թյունը, ֆիլ մեր, երաժշ տա կան 
փա ռա տոն եր, նո րա ձև ու թյան ներ կա յա ցում եր և այլն:

Հա մա տե ղե լով խորհր դա յին պե տու թյան գա ղա փա րա խո սա կան մթնո
լոր տը պատ մա կան այս իրո ղու թյուն նե րի հետ՝ առօ րյա մար դա բա նա կան 
հե տա զո տու թյան տե սան կյու նից ստեղծ վում է հե տաքր քիր մի հա մա տեքստ՝ 
հե տև յալ հար ցադ րում ե րով. մար դիկ ինչ պե՞ս փո փո խե ցին և կազ մա կեր պե
ցին իրենց հագն վե լու պրակ տի կա նե րը, երբ, մի կող մից, ստա ցան ֆի նան սա
կան ավե լի մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ, մյուս կող մից, երբ մե ծա ցավ հա գուս տի 
հար ցում գե ղա գի տա կան ճա շակ ձև ա վո րե լու նոր աղ բյուր նե րի մատ չե լի ու
թյու նը: Ար դյո՞ք հա գուս տի հան դեպ մարդ կանց փո փոխ վող հե տաքրք րու թյու
նը, գե ղա գի տա կան և ոճա կան առու մով աճող պա հանջ մունք նե րը, բազ մա
զա նու թյան ձգտու մը պե տա կա նո րեն բա վա րար վում էր, թե՞ մար դիկ ստեղ ծում 
էին իրենց նա խընտ րած հա գուս տը ձեռք բե րե լու նոր, պե տա կա նից տար բեր
վող պրակ տի կա ներ: Ինչ պի սի՞ն էին պե տա կա նո րեն առա ջարկ վող հա գուս
տի հան դեպ մարդ կանց գնա հա տա կան նե րը, և ինչ պե՞ս էին առօ րյա յում մար
դիկ ան վա նում, գնա հա տում, իմաս տա վո րում ու ընդ հան րաց նում իրենց կրած 
հա գուս տը: Ի վեր ջո, ինչ պե՞ս էին հա րա բեր վում հա գուս տի, նո րա ձև ու թյան 
հան դեպ պե տա կան գա ղա փա րա խո սու թյունն ու մո տե ցում ե րը և մարդ կանց 
առօ րյա գնա հա տա կան ներն ու իմաս տա վո րում ե րը: Ինչ պի սի՞ առար կա յա
կան դրսև ո րում եր էին դրանք ստա նում, այ սինքն՝ հա գուս տի և հագն վե լու 
ինչ պի սի՞ նոր ձև եր էին ստեղծ վում և ինչ պե՞ս: 

Վե րոն շյալ հե տա զո տա կան հար ցե րին փորձ է ար վել պա տաս խա նել խո
րին հար ցազ րույց նե րի հի ման վրա՝ 197080ական թթ. ապ րած 10 կա նանց և 3 
տղա մարդ կանց հետ, որոնք այդ ժա մա նակ եղել են 2030 տա րե կան: Խո րին 
հար ցազ րույց ներն անց կաց վել են Երև ա նում 2015 թ. հու լիսսեպ տեմ բեր ամիս
նե րին: Տեքս տում բա նա սաց նե րի անուն նե րը փոխ ված են:
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«Ֆաբ րիչ նի» հա գուստ
197080ական թվա կան նե րին հա գուս տի խորհր դա յին պրակ տի կա

նե րում կա րե լի է առանձ նաց նել «իմ պըրտ նի» (импортный–ներ մուծ ված) և 
«ֆաբ րիչ նի» (фабричный–գոր ծա րա նա յին) հա գուստ նե րի տե սակ ներ: Զրու
ցա կից նե րիս վկա յու թյամբ գոր ծա րա նա յին հա գուս տը չէր հա մա պա տաս խա
նում մարդ կանց գե ղա գի տա կան պատ կե րա ցում ե րին և ան հա տա կան ճա
շա կին, ին չի պատ ճա ռով էլ մար դիկ հա ճախ հրա ժար վում էին նման հա գուստ 
կրե լուց և փոր ձում էին գտնել այ լընտ րանք ներ: Ահա թե ինչ պի սի գնա հա տա
կան ներ ու մեկ նա բա նու թյուն ներ կա րե լի է լսել այդ շրջա նն ապ րած կա նանց 
կող մից: Ներ կա յաց նեմ մի քա նի օրի նակ . 

«Ֆաբ րիչ նի ար տադ րան քին բա նի տեղ չէ ինք դնում էդ ժա մա նակ: Մե
րոնք էդ քան ճա շա կով չէ ին, չթից կամ այլ կտոր նե րից էին ու որա կով չէ
ին, չի թը մի հատ լվա նում էիր, նե ղա նում էր» (Սե դա, 62տ., միջն. կրթու
թյուն/տնա յին տնտե սու հի): 

«Ահա վոր մի ա պա ղաղ էին, ան հե տաքր քիր, ոնց 
որ զին վո րա կան հա գուս տ», «մո դա յիկ չէ ին, շաբ
լոն էին, մի ա տիպ, գույ նե րը գորշ էին, սե ռիի մեջ 
ու մե ծա կան էի ն» (Անա հիտ, 50տ., լրագ րող/ռե ժի
սոր):

«…մի խոս քով, մենք ու նի վեր մա գից [հան րա խա
նու թից] ոչ մի բան էլ չէ ինք կա րո ղա նում առ նել: Ես 
չգի տեմ, թե դի ֆի ցիտ էր, թե մենք լա յեղ [իրեն վա
յել հա մա րել] չէ ինք անում, թե լա վը չէր...» (Մե լա
նյա, 65տ., ու սուց չու հի):

«Խա նութ նե րում մի տե սա կից լի քը կախ ված էր, էն 
որ հագ նում էին, ասում էին շաբ լոն ա, տե ղա կան 
ապ րան քը չէր գրա վում, որով հե տև պլա նի գա ղա
փար կար, պլան կա տա րե լու » (Էլյա, 68տ, ման կա
վարժ) (նկար 1):

Նկա րագ րու թյուն նե րը վե րա բե րում են 
խորհր դա յին պե տա կան գոր ծա րա նա յին հա
գուս տին, որը պլա նա յին տնտե սու թյան ու պե
տա կան մե նաշ նոր հի պայ ման նե րում մարդ կանց 
հագն վե լու պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու 

գլխա վոր աղ բյու րն էր: Մարդ կանց բա նա վոր հի շո ղու թյուն ներն ու դրան ցից 
բխող հար ցադ րում ե րը, գնա հա տա կան նե րն իրենց պա տաս խանն ու հիմ ա
վո րում են գտնում այդ շրջա նին վե րա բե րող պատ մա կան և մար դա բա նա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րում (Chernishova 2013; Лебина 2014), որ տեղ հան գա մա

Նկար 1.  
Տե ղա կան/գոր ծա րա նա յին  
հա գուստ, «Ոզ նի», 22, 1973:
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նա լից ներ կա յաց վում են այն խո ցե լի կող մե րը, որ առ կա էին պե տա կա նո րեն 
վե րահսկ վող, ստեղծ վող ու ար տադր վող հա գուս տի ոլոր տում: Ինչ պես ներ
կա յաց վում է այդ հե ղի նակ նե րի մոտ, հա գուս տի ձևը, գույ նը, կա րը, որա կը 
և այլ առանձ նա հատ կու թյուն ներ որոշ վում էին պե տա կան վե րահս կո ղու թյան 
տակ գտնվող մո դե լյորնկա րիչ նե րի մի ջո ցով, որոնք աշ խա տում էին բո լոր 
մի ու թե նա կան հան րա պե տու թյուն նե րում ստեղծ ված նո րա ձև ու թյան տնե
րում՝ որ պես կենտ րոն ու նե նա լով հա մա մի ու թե նա կան նո րա ձև ու թյուն նե րի 
տու նը Մոսկ վա յում: Այն տե ղի նկա րիչ նե րը մշա կում էին ձևը, գույ նը, որը հե
տո հաս տատ վում էր թե թև ար դյու նա բե րու թյան նա խա րա րու թյա նը պատ կա
նող մարմ ի՝ գեղ խորհր դի կող մից: Մի այն այդ հաս տա տու մից հե տո տվյալ 
մո դե լը կա րող էր գոր ծա րա նում դառ նալ զանգ վա ծա յին ար տադ րանք, ապա 
թո ղարկ վեր հան րա խա նութ ներ (Chernishova 2013: 3141): Չնա յած բրեժ նև յան 
շրջա նում թե թև ար դյու նա բե րու թյան (այդ թվում՝ նաև հա գուս տի) զար գաց մա
նը, և ընդ հան րա պես մարդ կանց սպա ռո ղա կան պա հանջ մունք նե րին սկսեցին 
ավե լի մեծ ու շադ րու թյուն դարձնել, քան նա խորդ շրջա նում, այ նո ւա մե նայ նիվ, 
կա պի տա լիս տա կան և նույ նիսկ արև ե լա եվ րո պա կան սո ցի ա լիս տա կան երկր
նե րի հա մե մատ, խորհր դա յին պե տու թյու նը հետ էր մում հա գուս տի ոլոր
տում մարդ կանց պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու հար ցում՝ մի դեպ քում 
ար տադ րե լով մո դել ներ, որոնք արևմ տյան կա պի տա լիս տա կան երկր նե րում 
ար տադր վող մո դել նե րի համեմատ նո րա ձև չէ ին հա մար վում, իսկ եթե այդ պի
սին հա մար վում էին, ապա ոչ կա տա րե լա գործ ված տեխ նի կա յի և հա մա պա
տաս խան կտո րի, նյու թի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով տա լիս էին ոչ որա կյալ, 
մարդ կանց գե ղա գի տա կան պա հանջ մունք նե րին չհա մա պա տաս խա նող ար
տադ րանք (նկար 2): Նման պայ ման ներն էին, որ ստեղ ծե ցին զանգ վա ծա յին 
ար տադ րան քի դե ֆի ցիտ (Иванова 2011), որն առ կա էր ոչ մի այն ար տադ րան քի 
քա նա կի՝ այլև տե սա կա նու և որա կի հար ցում: 

«Իմ պոր տա ցա վ». «Իմպըր տ նի» հա գուստ  
ձեռք բե րե լու պրակ տի կա նե րը

«Մեզ բժիշկ նե րը հա ճախ հարց նում են. «Բու ժե լի՞ է ար դյոք իմ պոր տա ցա
վը»: Այո՛, բու ժե լի է: Հանձ նա րա րում ենք եր կու դե ղա մի ջոց: Առա ջին՝ ար
տա սահ մա նյան ձեռ նար կու թյուն նե րը պետք է իջեց նեն իրենց ապ րանք
նե րի որա կը: Երկ րորդ՝ մե րոնք պետք է իրենց որա կը բարձ րաց նեն: Եվ 
իմ պոր տա ցա վը կվե րա նա» («Ոզ նի» 1987, 1), (նկար 3):

«Ոզ նի» ամ սագ րում նկա րագր ված «իմ պոր տա ցա վի» «դե ղա տոմ սը», այն 
է՝ սե փա կան ապ րան քի ար տադ րու թյու նը մե ծաց նե լը և որա կը բարձ րաց նե լը, 
խորհր դա յին պե տու թյու նն այդ պես էլ ի վի ճա կի չե ղավ կի րա ռելու և տե ղա
կան հա գուս տի դե ֆի ցի տը լու ծե լու մի ջո ցը գտավ ոչ թե սե փա կան ար տադ րու
թյու նը զար գաց նե լու, այլ ար տա սահ մա նյան ար տադ րան քը ներ մու ծե լու մեջ 
(Chernisheva 2013: 3135): Ժո ղովր դա կան ար տա հայ տու թյամբ «իմ պըրտ նի» 
(ներ մուծ ված) հա գուս տը տար բեր ծա գում ու ներ. դրանք նե րա ռում էին ինչ պես 
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Նկար 2. «Սխալ վել՝ տե ղա կան շոր է հա գե լ», «Ոզ նի», 10, 1987:

Նկար 3. «Ասում են՝ պար կի մեջ իմ պորտ նի նվեր ներ կա ն», Ոզ նի, 2, 1975:

արև ե լա եվ րո պա կան սո ցի ա լիս տա կան երկր նե րից, այն պես էլ արևմ տա եվ րո
պա կան երկր նե րից և ԱՄՆից բեր ված հա գուստ նե րը, որոնք մուտք էին գոր
ծում Խորհր դա յին Մի ու թյուն, նաև Խորհր դա յին Հա յաս տան և պե տա կա նո
րեն կազ մա կերպ ված ներ մուծ մամբ և առան ձին ան հատ նե րի մի ջո ցով: Թե որ 
երկ րից ինչ քա նա կու թյամբ հա գուստ կներ մուծ վեր Խորհր դա յին Մի ու թյուն, 
ևս որոշ վում էր պե տա կա նո րեն՝ առևտ րի նա խա րա րու թյան մի ջո ցով: Մոսկ
վա յում ներ մուծ ված ապ րան քը բա ժան վում էր մի ու թե նա կան հան րա պե տու
թյուն նե րի հան րա խա նութ նե րի մի ջև, և են թադր վում էր, որ պի տի հայտն վեր 
բո լոր քա ղաք նե րում ու գյու ղե րում, որ տեղ պե տա կան խա նութ ներ էին գոր
ծում: Սա կայն, լի նե լով սահ մա նա փակ, այդ ապ րանք նե րը մի ան գա մից չէ ին 
հայտն վում խա նութ նե րի ցու ցա փեղ կե րին: Մին չև խա նու թում ցու ցադր վե լը 
ար տա սահ մա նյան հա գուս տն ու ղարկ վում էր, ինչ պես մար դիկ են ան վա նում, 
«սպեց բա զա նե ր» (հա տուկ պա հեստ ներ), որ տե ղից պի տի առաք վեր խա
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նութ ներ: Ահա այս տեղ է, որ հա ջո ղում էր նա, ով ու ներ անձ նա կան կա պեր, 
որի մի ջո ցով մուտք կու նե նար պա հեստ և կկա րո ղա նար «առա ջին ձեռ քի ց» 
գնել «իմ պըրտ նի» ապ րանք: 58ամյա զրու ցա կիցս՝ Կի ման, այս պես էր հի շում 
այդ ժա մա նա կաշր ջա նը. «Դե էն տե ղի աշ խա տող ներն էին օգտ վում իրենց կա
նանց, աղ ջիկ նե րի, իրենց հա մար: Ով որ իմա նում էր ինչոր լավ բա նի մա սին, 
դա ար դեն ծա նո թու թյան մի ջո ցով էր. ասում էին բա զա յից ենք առել, բա զա յից 
ենք կա րո ղա ցել դուրս բե րե լ»:

Նկար 4. «Տա կից առ նե լո ւ» կա րև ո րու թյու նը, «Ոզ նի», 3, 1980:

Նկար 4.1. «Տա կից ապ րան քը իր գինն ու նի», «Ոզ նի», 16, 1973:
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«Իմ պըրտ նի» ապ րան քի հա ջորդ հանգր վա նը խա նութն էր՝ այս ան գամ 
ևս հայտն վե լով ոչ թե ցու ցա փեղ կի վրա, այլ տա կը, այ սինքն՝ տե սա նե լի ու 
հա սա նե լի էր դառ նում գրե թե մի այն վա ճա ռող նե րի ու նրանց ծա նոթ նե րի 
հա մար, ու այդ պես տա րած վում էր «տա կից առ նե լո ւ» պրակ տի կան. 65ամյա 
ման կա վարժ Էլյան վկա յում է, «Ծա նոթ նե րի մի ջո ցով մտնում էինք խա նութ, 
ասում էին սպա սեք, ռե վի զիա ա եկել [ստու գող հանձ նա խումբ], գա լիս ստու
գում էին, իրանց ցույց չէ ին տա լիս, որ իմ պըրտ նի ապ րանք ու նեն, իրանց գնա
լուց հե տո մտնում, մեր ու զած ապ րան քը տա կից առ նում էին ք» (նկար 4., 4.1):

Ի վեր ջո, որոշ ապ րանք ներ հայտն վում էին նաև հան րա խա նու թում՝ բո լո
րի հա մար: Այս տեղ է, որ սկսվում էր «հերթ կանգ նե լու» պրակ տի կան (Николаев 
2005): Մինչև «իմ պըրտ նի» հա գուս տը կանց ներ նման փոր ձու թյուն նե րի մի ջով 
և նոր կհաս ներ սպա ռո ղին, հայտն վում էին այդ ապ րան քի ավե լի արագ գոր
ծող մա տա կա րար նե րը, որոնք ապօ րի նի առևտ րով զբաղ վող մար դիկ էին և 
առօ րյա խո սակ ցա կան լեզ վում հայտ նի էին «սպե կու լյան տ» և «ֆար ցով չի կ» 
անուն նե րով (Лебина 2014: 233239): Դրանք «սև շու կա յու մ» գոր ծող մարդ կանց 
առևտ րի պրակ տի կա ներն էին: Վեր ջին ներս գլխա վո րա պես Մոսկ վա յից, ինչ
պես նաև արև ե լա եվ րո պա կան սո ցի ա լիս տա կան երկր նե րից Հա յաս տան 
հա գուստ ներ մու ծող ներն էին, որոնք, օգտ վե լով ար տա սահ մա նյան ապ րան
քի դե ֆի ցի տից, այն վա ճա ռում էին ավե լի թանկ, քան հան րա խա նութ նե րում՝ 
բազ մաթիվ մարդ կանց ազա տե լով հերթ կանգ նե լու պար տադ րան քից: 

Նկար 5. «Տնա յին ու նի վեր մա գ», «Ոզ նի», 8, 1973:

Սա առօ րյա խո սակ ցա կա նում հայտ նի՝ «ձե ռի վրա յի ց» ար վող առև
տուրն էր (նկար 5): «Ձե ռի վրա յի ց» ար վող առևտ րի տե ղե րից մե կը «տու րիս տի 
տունն» էր: «Տու րիս տի տու նը» տար բեր ըն կա լում եր ու ներ. որոշ դեպ քերում 
զրու ցա կից ներս նկա տի ու նե ին այն մարդ կանց, որոնք, որ պես զբո սաշր ջիկ, 
մեկ նում էին Արև մուտք՝ գլխա վո րա պես սո ցի ա լիս տա կան Եվ րո պա յի երկր ներ, 
և կա րո ղա նում էին որոշ ապ րանք ներ, այդ թվում և հա գուստ բե րել ու վա ճա ռել: 
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Նմա նա տիպ մար դիկ, իհար կե, քիչ էին, քա նի որ կար սահ մա նա փակ չա փով 
ռուբ լի փո խա նա կե լու հնա րա վո րու թյուն: Ահա այս տեղ է, որ յու րա քան չյուր 
զբո սաշր ջիկ կա րող էր դառ նալ նաև գաղտ նի առևտ րա կան իր այ ցե լած երկ
րում, ինչ պես հի շում է 66ամյա Սու սան նան. «1973 թ. առա ջին ան գամ գնա ցի 
Ռու մի նիա, և մենք էս տե ղից սուրճ տա րանք, փո շե կուլ, բայկ վի գի շե րա նոց ներ, 
էն տեղ շու կա յում վա ճա ռում էինք, ու փո խա րե նը բե րում էինք յու գաս լավս կի 
կոմ բի նա ցի ա նե ր»:

Որոշ դեպ քե րում «տու րիս տի տու ն» ասե լով մար դիկ նկա տի էին ու նե
նում Երև ա նում բնա կու թյուն հաս տա տած հայ րե նա դարձ սփյուռ քա հա յե
րի բա րե կամ ե րին, որոնք կամ ծան րոց ներ էին ու ղար կում, կամ իրենք էին 
գա լիս Լի բա նա նից, Սի րի ա յից, Ֆրան սի ա յից, ԱՄՆից և այլ հայ կա կան հա
մայնք նե րից.

«Իմ ըն կե րու հու հո րեղ բայ րը Ֆրան սի ա յից եկավ, մենք բաժ նի աղ ջիկ
նե րով գնա ցինք իրա հո րեղ բոր բե րած նե րից առանք: Էդ նշա նա կում էր, 
տու րիս տի տնից ապ րանք էինք առ նում: Իրա պա պան ախ պար էր, հո
րեղ բայրն էլ Ֆրան սի ա յում էր ապ րում: Ես տու րիս տի տնից առել եմ յու
գաս լավս կի պե նու ար, խա լաթ ներ օժի տի հա մա ր» (Սե դա, 62 տա րե կան, 
տնա յին տնտե սու հի):

«Իմ պըրտ նի» հա գուս տը հայտն վում էր ոչ մի այն հան րա խա նութ նե րում, 
այլ նաև հա տուկ խա նութ նե րում, որ հի շա տակ վում էին որ պես «չե կի խա նու թ», 
«դո լա րի խա նու թ», «կո մի սի ո ն» անուն նե րով: Լի նե լով պե տա կա նո րեն օրի նա
կան խա նութ ներ՝ վեր ջին ներս նա խա տես ված չէ ին բո լո րի հա մար. «Չե կի խա
նու թի» տա րածք մուտք ու նե ին այլ սո ցի ա լիս տա կան կամ ԽՍՀՄ հո վա նա վո
րու թյան ներ քո գտնվող զար գա ցող երկր ներ աշ խա տան քի մեկ նած մար դիկ, 
որոնք, որ պես աշ խա տա վարձ ստա նա լով կտրոնչեկ, գա լիս էին Հա յաս տան 
և օգտ վում «չե կի խա նու թի ց»: «Դո լա րի խա նու թի» տա րած քում հայտն վում 
էին մար դիկ, որոնք դո լար ու նե ին: Են թադր վում էր, որ դրանք պաշ տո նա կան 
այ ցով կամ որ պես զբո սաշր ջիկ Հա յաս տան եկած ար տա սահ մա նյան հյու րերն 
էին, որոնց, ի տար բե րու թյուն խորհր դա յին քա ղա քա ցու, թույլ էր տրված դո
լա րով առև տուր անել: «Կո մի սի ո ն» կա րող էին մուտք գոր ծել բո լո րը, բայց ոչ 
բո լո րը կա րող էին գնում եր կա տա րել, քա նի որ ապ րանք նե րը թանկ էին և 
ոչ հա սա նե լի բո լո րին: Սե դան, հի շե լով «կո մի սի ո ն» խա նութ նե րը, այս պես 
որա կեց. «Հի մա ոնց են բրեն դա յին խա նութ նե րը. թան գա նոց ու լավ, դե էն 
ժա մա նակ վա կո մի սի ոն նե րը տենց են եղե լ»: Զրու ցա կից ներս հա ճախ են հի
շում դեպ քեր, երբ ինչոր կերպ՝ կա պե րի ու ծա նո թու թյան մի ջո ցով, ձեռք էին 
բե րում այդ քան ցան կա լի դար ձած չե կը կամ դո լա րը և մուտք գոր ծում այդ խա
նութ ներ.

«Դե նկատ վում էր. ասում էին «սա չե կը վի ից ա հագն վու մ» կամ «էսի չե կը
վիի շոր ա», կամ ասում էին «չե կի ապ րանք ա»: Չե կի վա ճա ռող ներ կա
յին..., ասենք գնա ցինք, մի բան հա վա նե ցինք, ան մի ջա պես չե կը առ նում 
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էինք, վա զե լով գնում, հագ նում, որոշ բա ներ առ նում էինք ու րա խա ցած, 
որով հե տև մեր ճա շա կին էր, մեր ու զածն էր և որա կը ըն տիր. դե ար տա
սահ մա նյան երկր նե րից էին. շվե դա կան, եսիմ ինչ, այ տենց ապ րանք ներ 
էի ն» (Կի մա, 58տ., լա բո րանտ):

Բա նա սաց նե րի հի շո ղու թյուն նե րը ցան կա լի, գե րա դա սե լի հա գուս տի 
մա սին վե րա բե րում էին ոչ թե տե ղա կան, գոր ծա րա նա յին հա գուս տին, այլ 
Խորհր դա յին Մի ու թյու նից դուրս ար տադր ված ու ներ մուծ ված հա գուս տին: 
Պե տա կան և մաս նա վոր ճա նա պարհ նե րով ներ մուծ ված հա գուս տը բա վա
րար չէր այն քան, որ հա սա նե լի լի ներ մարդ կանց: Ար դյուն քում ձև ա վոր վե
ցին հա գուս տի ձեռքբեր ման բազ մա պի սի պրակ տի կա ներ, ինչ պի սիք էին 
«բա զա յի ց» (պա հես տից), «տա կի ց», «ձեռ քի վրա յի ց», «տու րիս տի տնի ց», 
«չե կի», «դո լա րի խա նութ նե րի ց» ու կո մի սի ոն նե րից ձեռք բե րե լը: Քա նի որ 
հա գուս տի ձեռք բեր ման այս խո ղո վակ նե րը հա սա նե լի էին ոչ բո լո րին և որոշ 
դեպ քե րում էլ հա կա օ րի նա կան, ապա հե տա զո տա կան առու մով ինք նին հե
տաքրք րա կան է նկա րագ րել վե րոն շյալ պրակ տի կա նե րը, որոն ցով մար դիկ 
հաս նում էին իրենց նպա տա կին՝ ձեռք բե րե լով այդ քան ցան կա լի «իմ պըրտ
նի» հա գուստ նե րը:

Ստեղ ծա գոր ծա բար նմա նա կում ե րի ար տադ րու թյուն
Ի՞նչ էին անում մար դիկ, որոնք մի դեպ քում հնա րա վո րու թյուն չու նե ին օգտ

վե լու «բրեն դա յին կո մի սի ոն նե րի ց» և նմա նա տիպ այլ խա նութ նե րից, մյուս 
դեպ քում չէ ին հասց նում հան րա խա նու թից ձեռք բե րել ցան կա լի հա գուստ: 
Հե տաքրք րա կան է, որ սո ցի ա լա կան տար բեր շեր տե րի մեջ «իմ պըրտ նի» հա
գուստ ձեռք բե րե լու ճա նա պարհ նե րը շատ տար բե րակ ներ և նրբե րանգ ներ 
ու նե ին: Այն սո ցի ա լա կան խա վե րը, որոնց մատ չե լի չէր այդ հա գուս տը ձեռք 
բե րե լը, այն պար զա պես նմա նա կում էին: Նմա նա կում ե րն ար վում էին և՛ հա
գուս տի մո դե լի կամ նմու շի, և՛ հա գուս տի դե տալ նե րի մեջ, ինչ պի սին էին որևէ 
ֆիր մա յի պի տա կը կամ բրեն դը, կո ճա կը կամ «կնոպ կա ն»: Մարդ կանց պատ
մու թյուն նե րից կա րե լի է դուրս բե րել նմա նակ ման մի քա նի տա րա տե սակ .  
ա) ան հա տա կան մա կար դա կում, տնա յին պայ ման նե րում սե փա կան կա րի մե
քե նա յով կա րե լը կամ գոր ծելն էր, բ) դեր ձակ նե րին պատ վի րելն էր, գ) որևէ 
ֆիր մա յի մակ նի շով հա գուստ կա րող ընդ հա տա կյա ար տադ րա մա սե րից («ցե
խե րի ց») օգտ վելն էր:

Տնա յին պայ ման նե րում կա րելգոր ծե լու պրակ տի կան խրա խուս վում էր 
նաև ամ սագ րե րի մի ջո ցով, որոնք ու նե ին խոր հուրդ ներ տվող, ուղ ղոր դող բա
ժին՝ «կա րիր ինք դ» վեր նագ րով («Հա յաս տա նի աշ խա տա վո րու հի» 1970; 1975: 
5; «Советская женщина» 1970: 7, 8): Ձե ռա գործ հա գուս տը մի կող մից ուղ ղորդ
վում էր խորհր դա յին մո դա յի ամ սագ րե րում տրվող խոր հուրդ նե րի մի ջո ցով, 
իսկ մյուս կող մից ար դյունք էր ոչ խորհր դա յին ամ սագ րե րի ստան դարտ նե րի՝ 
որ պես աղ բյուր ու նե նա լով ար տա սահ մա նյան ֆիլ մե րը, երա ժիշտ նե րի հա
գուստ նե րը՝ մի ա խառն ված սե փա կան երև ա կա յու թյան, ստեղ ծա գոր ծա կան 
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կա րո ղու թյուն նե րի հետ: Ընդ որում, այդ ոլոր տի հմտու թյուն նե րը ոչ մի այն 
մաս նա գետ դեր ձակ նե րի «մե նաշ նորհ ն» էին դար ձել, այլ նաև այն մարդ կանց, 
ով քեր փոր ձում էին սե փա կան հմտու թյուն նե րով տնա յին պայ ման նե րում բա
վա րա րել հա գուստ ձեռք բե րե լու պա հանջ մուն քը: Ար դյուն քում հա գուստ կա
րե լու ու ղե ցույց գրքերն ու ամ սագ րե րը, կտոր ներն ու շյու ղե րը դար ձել էին 
տա րած ված առօ րյա իրեր՝ շատ հա ճախ հան դի սա նա լով հար գի նվեր ներ: 53
ամյա Նվար դը հի շում է.

«Բո լո րը իրար որ պես լավ նվեր ատ րեզ [ռուս. отрез–կտո րի/գործ ված քի 
հատ ված] էին տա լիս, այ սինքն դու իրան ար դեն թանկ բան ես նվի րում. 
ին քը կա րա ու նե նա շոր, որից ու րի շը չու նի, ին քը կա րել տա նենց, ոնց որ 
ինքն ա ու զում: Պատ րաս տի շոր իրար չէ ին նվի րում, պատ րաս տին ցածր 
տոն էր հա մար վում, ատ րեզ նվի րե լը ավե լի բարձր բան էր հա մար վու մ»:

56ամյա դաշ նա կա հար Անու շը ոգև ո րու թյամբ պատ մում էր, թե ինչ պես 
սկսեց ինք նու րույն գոր ծել ու կա րել.

«Մար տի 8ին նվեր ներ էին տա լիս, դաշ նա մու րի դա սեր էի տա լիս, իմ 
ծնող նե րից մե կը ինձ նվի րեց գոր ծե լու գիրք՝ «Азбука вязания» [Կար ու 
ձևի այ բու բեն], ու ես էդ գրքով որո շե ցի որ պի տի գոր ծեմ: Առա ջին բա նը 
որ պի տի գոր ծեի, գնա ցի խա լու կոշտ թե լեր առա, ասի սվիտր եմ գոր ծե
լու, թև ե րը հա նո վիդնո վի, ու էս քիզ ներ արի թե գույ նե րը ոնց պի տի գնա, 
թե լե րը ոնց պի տի գնա, բան, հե տո եղ բորս հա մար սվիտր գոր ծե ցի, ին քը 
էս քիզ արեց իր սվիտ րի հա մար,ար ծի վի գա ղա փար էր, սիմ վո լիկ սար
քեց, հե տո երե խե քիս հա մար կա րո ղա լի քը բա ներ անե ի»:

Դժգո հե լով գոր ծա րա նա յին մի ա տե սակ հա գուս տից՝ շա տերն էին ձգտում 
հագն վել «տար բեր վո ղ» ու «հե տաքր քիր ստի լո վ» ու «իմ պըրտ նիի տես քո վ»:

«Հի շում եմ, որ լավ ստեղ ծա գոր ծա կան մո տե ցում էինք դրսև ո րում. 
բախտ ներս բե րել էր, մա մաս լավ կա րում ու գոր ծում էր: Իրա շնոր հիվ 
մենք բա կում լրիվ տար բեր վում էինք մյուս երե խե քից, որ տև ին քը նենց 
լավ ստեղ ծա գոր ծա կան ջիղ ու ներ, ու բա ներ էր հնա րում իրա հա գուստ
նե րից, տա տի կի հա գուստ նե րից, ինչ քան հի շում եմ իմ ման կու թյու նը, 
մա ման ինչոր բա ներ ձև ա փո խում էր, ու հե տաքր քիր ստիլ էր մտնում 
մեր հա գուստ նե րի մեջ, կա րո ղա մի փոքր դե տալ ավե լաց նե ինք ու լրիվ 
իմպրտ նիի տեսք ու նե նա ր» (Անա հիտ, 50տ., լրագ րող/ռե ժի սոր):

«Իմպըրտ նի» հա գուստ ու նե նա լու հա մար անհ րա ժեշտ էր ոչ մի այն շո րի 
մո դե լը նմա նա կել, այլև գտնել հա մա պա տաս խան «իմ պըրտ նի» կտոր: Կտոր
նե րի որոշ տե սակ ներ ևս, տե ղա կան ար տադ րանք չլի նե լով, դժվա րու թյամբ 
էին ճար վում և հե տև ա բար՝ թանկ հա մար վում: Այդ պի սի կտոր էր հա մար վում 
«մառ լյա ն», որից կար ված հա գուստ նե րը հի շա տակ վում էին որ պես թան կար
ժեք ու ոչ բո լո րին հա սա նե լի: Ահա թե ինչ պի սի հնար նե րի էր դի մել 63ամյա 
Նի նան՝ այդ կտո րը ստա նա լու հա մար.



104 Լի լիթ Մա նու կյան

«Մո դա էին մառ լյա յից շո րե րը 80ական նե րի սկզբին. էդ կտո րը իր 
առանձ նա հա տուկ որա կը ու նի, էն մառ լյան չէ, որ դե ղատ նե րում ծա խում 
են: Քա ռա կու սի մեծ քար տեզ ներ առա մի քա նի հատ, տա րա դրե ցի ջու
րը, թրջե ցի, թղթի հատ վա ծը սաղ մաք րե ցի, լվա ցի, ին քը դա ռավ կտոր, 
էս կտո րը ժա վել դրե ցի, ին քը սպի տա կեց, նուրբ էր շատ: Ու դրա նով իմ 
ու զած սա րա ֆա նը կա րե ցի: Խա նութ նե րում թանկ էր. էն ինչ ձեռքս ընկ
նում էր, հնա րում էի, որ հագ նե մ»:

Այս պի սով, ստեղծ վում էր սե փա կան ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն
նե րը զար գաց նե լու ու իրաց նե լու մի յու րա հա տուկ ոլորտ: Այս պի սի պայ ման
նե րում հա գուստ կա րելն ու գոր ծե լը դառ նում էին մարդ կանց հա մար ոչ մի այն 
հագն վե լու պա հան ջը բա վա րա րե լու պրակ տի կա, այ լև ան հա տա կան ճա շա
կը, ազատ ընտ րե լու հնա րա վո րու թյու նն իրաց նե լու մի ջոց: 

«Ընտ րու թյուն չկար, ստիպ ված կա րում էինք, ով ֆան տա զիա ու հնա րա
վո րու թյուն ու ներ: Հի մա մտա ծում եմ, գոր ծեմ մի հե տաքր քիր բան, հե
տո մտա ծում եմ մի քա նի հա զար տե սակ բան ա վա ճառ վում, կգտնես 
ինչոր մի բան, որ գցես վրեդ, որ տև փա լա սա, որ պի տի մաշ վի, գնա, 
ար դեն սենց ես մտա ծում՝պրակ տիկ. իսկ էն ժա մա նակ քա նի որ չկար, 
դու ար դեն որ պես ստեղ ծա գոր ծու թյուն էիր նա յում, պի տի անես ու պլյուս 
ստեղ ծա գոր ծում ես: Չեմ ու զում մե ծա միտ բան ասել, բայց կու տյու րյեն 
[նկա րիչմո դե լյոր] ոնց ա ստեղ ծում, այ դու էլ ես տենց ստեղ ծու մ» (Անուշ, 
56տ., դաշ նա կա հար):

Անու շի այս խոս քե րի մեջ կա րե լի է նկա տել այն մի տու մը, որ հա գուս տը 
զուտ սպա ռո ղա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ապ րանք չէր խորհր դա յին շրջա
նում ապ րող մար դու հա մար: Մար դը էմո ցի ո նալ կապ ու ներ հա գուս տի հետ՝ 
հա մա րե լով այն իր ստեղ ծա գոր ծու թյան ար դյուն քը: Իսկ ներ կա յում նույն մար
դը հա գուս տն ար դեն ըն կա լում է արագ փո փո խե լի ապ րանք, որը կա րե լի է 
հեշ տու թյամբ ձեռք բե րել խա նութ նե րից ու նույն հեշ տու թյամբ էլ ազատ վել 
նրա նից: Ար դյուն քում հա գուս տի հան դեպ նկա րիչմո դե լյո րի վե րա բեր մուն քից 
ան ցում է կա տար վում սպա ռո ղի մո տեց ման, հետա զո տող նե րից Օլ գա Գու րո
վան է (2005: 4058) դի պուկ բնո րո շում սպա ռո ղա կան մի տու մը՝ «օт товарища 
к товару» (ըն կե րո ջից ապ րան քի: Ըն կե րն այս տեղ գոր ծած վել է մտե րիմ, ու ղե
կից իմաս տով):

Հա գուս տի նմա նա կող ներ էին դեր ձակ նե րը: Դեր ձակ նե րի ծա ռա յու
թյուն նե րից օգտ վող նե րը նկա րագ րում էին եր կու տե սակ՝ պե տա կան կա րի 
ար հես տա նոց նե րում՝ «ատե լյե նե րու մ» և տանն ինք նազ բաղ ված աշ խա տող 
դեր ձակ ներ: Շա տե րը գե րա դա սում էին հա գուստ կա րել տալ ինք նազ բաղ
ված դեր ձակ նե րի մոտ՝ նկա տե լով, որ վեր ջին ներս ավե լի շատ էին փոր ձում 
հաշ վի առ նել մար դու ան հա տա կան ճա շա կը: Մինչ դեռ պե տա կան ար հես տա
նո ցի դեր ձակ նե րն ավե լի հա ճախ հե տև ում էին պե տա կան գոր ծա րան նե րում 
ար տադր վող հա գուս տի մո դել նե րին: Ուս տի շա տե րի հա մար «պրիս տիժ նի ն» 
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մաս նա վոր կա րո ղի մոտ գնալն էր, որի ծա ռա յու թյու նը, ինչ պես հի շա տա կում 
են բա նա սաց նե րը, ավե լի թանկ ար ժեր: Ան հատ դեր ձակ նե րը դառ նում էին 
նաև խորհր դա յին քա ղա քա կան էլի տա յի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին սպա սար կող
ներ: Այդ շրջա նի բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րից մե կի կի նը՝ 70ամյա Ռի
տան, հի շում է. «Կար նաև լյուքս ատե լյե, բարձ րա կարգ, որը տե ղա վոր վում 
էր Սա րյա նի այ գու դի մաց. ով քեր ցան կա նում էին, հնա րա վո րու թյուն ու նե ին, 
կարող էին էդ տեղ կա րել. լավ վար պետ ներ էին: Նո րեկ նե րը. օրի նակ, իմ վար
պետ նե րը մեծ մա սամբ եղել են ախ պար նե ր»: Որ պես հմուտ կա րող ան հատ 
դեր ձակ ներ, հե տաքրք րա կան է, որ հա ճախ էին հի շա տակ վում հայ րե նա դարձ 
հա յե րը. «Ան հատ կա րող նե րը իրանք [հայ րե նա դարձ նե րը] էին, իսկ մենք սո
վոր էինք չէ, գնալ մտնել ատե լյե նե րում, սո վո րել պե տա կան, իսկ իրանք ձեռ
քի շնորհք ու նե ին, ար հեստ ու նե ին, իրանք դրսում ավե լի շատ բան էին տե սել, 
իրանք կապ ու նե ին դրսի հետ և ժուր նալ ներ էին ստա նում, երևի թե դրա հա
մա ր» (Նվարդ, 58տ., էքս կուր սա վար):

«Դրսի ժուռ նալ նե րը» դառ նում էին ոչ տա րած ված ու դժվա րու թյամբ ճար
վող նորաձևության ամ սագ րեր, որոնք «իմ պըրտ նի» հա գուս տի նմա նակ ման 
կա րև ո րա գույն աղ բյուր ներն էին: Արև մուտ քում տա րած վող հա գուս տը տես
նե լու հիմ ա կան մի ջոց էին նաև այդ տա րի նե րին հե ռուս տա տե սու թյամբ տա
րած վող երաժշ տա կան փա ռա տոնե րը, ռոք եր գիչ նե րի հա մերգ նե րը, որ տե ղից 
մար դիկ հատ կա պես նմա նա կում էին հա գուստ ներ, որոնք հա մընդ հա նուր 
տա րա ծում չու նե ին Խորհր դա յին Մի ու թյան տա րած քում: Դրան ցից էր, օրի
նակ, ջին սե տա բա տը, որը Հա յաս տա նում ևս 1970ական նե րից սկսեց դառ նալ 
ոչ մի այն տղա մարդ կանց, այլ նաև կա նանց հա մար ցան կա լի հա գուստ: Մար
դիկ նույ նիսկ առանձ նաց նում էին ջին սե տա բատ նե րի պրես տի ժայ նու թյան 
աս տի ճան ներ: «Օրի գի նալ» կամ «իս կա կան» ջին սն ամե րի կյանն էր՝ «Levis» 
և «Wrangler» ապ րան քա նի շե րով: Այլ երկր նե րում ար տադր ված ջին սե րը հա
մար վում էին «պա տեն տ»՝ իրա կա նին նմա նա կած:

«...իս կա կան ամե րի կյան ջինս հագ նող ներ շատ քիչ էին քա ղա քում: Դե 
ջոկն վում էր: Էն ժա մա նակ ջին սը մա շած չէր, ին քը լրիվ մուգ կա պույտ 
գույ նի էր: Ամե րի կա յից եկած ախ պար նե րի բա րե կամ երն էին բե րում էդ 
կոնկ րետ ֆիռ մա ջին սե րը.... ես մի ան գամ շալ վար առա, տենց 100 ռուբ լի 
տվե ցի, որը աշ խա տա վարձ էր էն ժա մա նակ, որով կա րե լի էր մի ամիս 
ապ րե լ» (Հա րու թյուն, 50տ., դի զայ ներ):

Շա տե րի հա մար ֆի նան սա պես ան հա սա նե լի ու դե ֆի ցիտ ջին սե տա
բատ ներն էին, որ նմա նակ վում էին դեր ձակ նե րի կող մից.

«Ես հի շում եմ, որ ԳՈՒՄի մոտ մի հատ Կա րեն կար, որ թույն կա րում էր 
օվեռլո կով, բա նով, նենց, որ ֆիր մա յից չէր տար բեր վում, բայց ին քը շատ 
թանկ էր կա րում. էն ժա մա նակ վա գնե րով. 4050 ռուբ լի էր կա րե լը ու իրա 
մոտ սար սա փե լի հերթ էր. ասում էր գո նե մի 25 օրից, որ տև [որով հե տև] եսիմ 
ինչ քան ցու ցակ ու ներ էլի» (Անա հիտ, 50տ., լրագ րող/ռե ժի սոր) (նկար 6.):
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Նկար 6. «Ջին սի մո լուց քը. սկզբուն քա յին վե ճ», «Ոզ նի», 21, 1980:

Նմա նակ ման կա րև ո րա գույն նա խա պայ մա նը որ քան հնա րա վոր է «իս
կա կա նի ց» կամ օրի գի նալ հա գուս տից չտար բեր վող հա գուստ ստեղ ծելն էր: 
Այդ հար ցում առա ջին հեր թին օգ նու թյան էին գա լիս պի տակ նե րը՝ հա մա պա
տաս խան ֆիր մա յի նշա նով կամ առանց դրա: Օրի նակ, ինչ պես պատ մում են 
զրու ցա կից նե րը, «իս կա կա ն» ամե րի կյան ջին սը «Levis» կամ «Wrangler» ֆիր
մա նե րինն էր, ապա ջին սե տա բատ կա րե լու դեպ քում ձգտում էին ճա րել այդ 
պի տակ նե րը և փակց նե լով կա րած ջին սին՝ ներ կա յաց նել այն որ պես «օրի
գի նալ ամե րի կյան ջին ս»: Բա ցի պի տակ նե րից, «իս կա կա ն» ջին սը պի տի ու
նե նար զա նա զան դե տալ ներ. «Ես ջինս եմ կա րել, դրա հետ զամշ վի գոր ծած 
ինչոր շնու րոկ ներ, գո տի ներ: Հենց էդ ժա մա նակ կնոպ կա խփում էին. դե եթե 
խփած չի, էդ ար դեն երև ում ա, որ կա րած ա, տա նում կնոպ կե քը խփում էիր 
վրեն, հե տո բիր կեն էիր կպցնում, մի հատ գրպա նի արան քը, մի հատ էլ մե ջը 
կկպցնե իր, եթե խելք ու նե իր, որ ապա ցու ցե իր, որ ֆիր մա յա: Իրար ցույց էինք 
տա լիս, որ ֆիր մա յա» (Անա հիտ, 50տ., լրագ րող/ռե ժի սոր): Իսկ եթե չէր հա
ջող վում հենց տվյալ ֆիր մա յի անու նը կրող պի տակ ներ ճա րել, մար դիկ պար
զա պես ստեղ ծում էին պի տակ ներ՝ փակց նե լով ոչ մի այն տա բատ նե րի, այ լև 
հա գուս տի այլ հատ ված նե րի վրա: 50ամյա Հա րու թյու նը, որն այժմ դի զայ ներ 
է, նկա տում է. «Ես հի շում եմ, լեյբլ [պի տակ] էի սար քում անգ լի ա կան դրո շից, 
որով հե տև անգ լի ա կան դրո շով ջին սեր կա յին, բայց ես էդ լեյբ լը կպցրե ցի սա
ռոշ կա յիս: Ըտենց չտես վի ճակ ներ կա յին: Դա պրիս տիժ նի էր, իմպըրտ նի»:
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Ընդ հան րա պես պի տա կով հա գուս տը շա տե րի համար ար դեն իսկ ար
տա սահ մա նյան հա գուս տի նշան էր, հե տև ա բար, ինչ պես բա նա սաց նե րից 
Անա հիտն է հի շում, տար բեր մի ջոց նե րի էին դի մում՝ հա գուստ նե րը «պի տա
կա վո րե լո ւ» հա մար:

«Եթե հան կարծ բախտդ բե րեր եր կա թի ինչոր բան գտնե իր, կամ կաշ վե, 
կամ ինչոր պա յու սա կի վրա յից, կամ ինչոր մի ան կող նու վրա յից, կա րև
որ չէ որ տե ղից, կա րև ո րը էդ դի զայնն էր, որ քո սար քած շո րի հետ սա զեր, 
էդ ֆիր մա յի քա ռա կու սի նշա նի տես քը ու նե նար: Դե ջին սե րի նը հե տևի 
մա սում էինք կպցնում, ու լավ էր, որ կա շուց ճա րե իր. Եթե կաշ վից չէ ին 
գտնում, գո նե կաշ վե երիզ էինք իրան անում, էդ քա ռա կու սին մտցնում 
էինք մե ջը, սո լիդ տեսք էր ստա նում: Իսկ եթե հա գուստ էր, թև ե րին կա շի 
էի ավե լաց նու մ»:

«Իմ պըրտ նի», «ֆիր մա» հա գուստ ձեռք բե րե լու պա հան ջը հա գուստ 
նմա նա կե լը հասց րեց մեկ այլ մա կար դա կի, երբ հայտն վե ցին մար դիկ, որոնք 
խո սակ ցա կան ար տա հայ տու թյամբ «պադ պոլ նի ցե խե ր»ում (подпол–ընդ
հա տա կյա, цех–ար տադ րա մաս) հա գուստ էին ար տադ րում այս կամ այն ֆիր
մա յի ան վան տակ՝ հա մա պա տաս խան պի տակ ներ և այլ դե տալ ներ փակց
նե լով:Այդ պի սի գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող նե րից էր 55ամյա Ար մե նը, որն իր 
ձեռ նե րե ցու թյան հմտու թյուն նե րը զար գաց րել էր դեռ 1980ական նե րին.

«Սկսե ցի ինքս ոչ թե իմ հա մար կա րել, այլ կա րել, վա ճա ռել: Ու րի շի կուրտ
կե քից, բա րե կամ ե րի կոս տյում ե րից, վեր նա շա պիկ նե րից, շատ սի րուն, 
ասե ղով քան դում հա նում էի, կամ մա մա յենք որ տու րիստ էին գնում ու բե
րում էին ինձ հա մար շոր, դրանց էտի կետ կե քը [ապ րան քա նիշ] հա նում էի 
շատ հան գիստ, կպցնում իմ կա րած կուրտ կա նե րի վրա ու վա ճա ռում, ու 
մար դիկ գի դե ին թե ֆիր մա յա, հերթ էր մոտս: Էդ ես մե նակ տունն էի կա
րում, էն ժա մա նակ դեռ ար տադ րու թյուն չկար: Էդ 1982–83 թթ. էր: Տենց 
բա ներ ես շատ շատ էի անում: Մար դիկ առա ջի նը նա յում էին դրանց «ցա
վոք սրտի, էդ էտի կետ կե քի ն»:

Ոչ միշտ հնա րա վորու թյուն ու նե նա լով «իմ պըրտ նի» պատ րաս տի հա
գուստ գնելու խա նութ նե րից՝ մար դիկ դի մե ցին սե փա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 
կա րո ղու թյուն նե րին՝ մի դեպ քում կա րե լով ու գոր ծե լով սե փա կան ձեռ քե րով, 
մյուս դեպ քում կա րել տա լով դեր ձակ նե րի մոտ: Այս տեղ նկա տե լի են դառ նում 
հա գուս տի այն բո լոր տար րե րը (ձևը, կտո րը, դե տալ նե րը), որոնք դառ նում 
էին նմա նակ ման են թա կա՝ մարդ կանց մեջ ստեղ ծե լով «իմ պըրտ նի» հա գուստ 
կրե լու զգա ցո ղու թյուն:

«Իմպըրտ նի ն» որ պես պրես տի ժի ցու ցիչ
Ֆրան սի ա ցի սո ցի ո լոգ Ժ. Բոդ րի ա րը, մշա կե լով «սպա ռո ղա կան հա սա

րա կու թյա ն» մո դե լը 1970ական նե րի ֆրան սի ա կան հան րու թյան օրի նա կով, 
քննար կում է այն պի սի հար ցեր, ինչ պի սիք են մարդ կանց պատ կե րա ցում ե րն 
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իրե րի հան դեպ: Քննար կում է սպա ռո ղա կան պրակ տի կա նե րը՝ որ պես ստա
տու սի (կար գա վի ճա կի), պրես տի ժի (հե ղի նա կու թյան) նշան ներ, իրե րին վե
րա բե րե լը՝ որ պես տար բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու, ստեղ ծե լու մի ջոց (Бодрийяр 
2006: 517):

Թվում է, թե Բոդ րի ա րի բնու թագ րած «սպա ռո ղա կան հա սա րա կու թյու ն» 
հաս կա ցու թյու նը տե ղին չի լի նի կի րա ռել խորհր դա յին հա սա րա կու թյան դեպ
քում, քա նի որ, հա մա ձայն խորհր դա յին կո մու նիս տա կան գա ղա փա րա խո սու
թյան, նյու թա կան իրե րը չպետք է իշ խե ին մար դու կյան քում և պետք է լի նե ին 
ոչ այլ ինչ, քան տար րա կան պա հանջ մուն քնե րը բա վա րա րե լու մի ջոց: Սա կայն, 
ինչ պես ցույց են տա լիս հե տա զո տու թյուն նե րը, ուշխորհր դա յին շրջա նում՝ 
սկսած 1960ական թվա կան նե րից, կապ ված կեն սա մա կար դա կի ու ապ րանք
նե րի ար տադ րան քի աճի, ինչ պես նաև կա պի տա լիս տա կան երկր նե րի հետ 
կա պե րի հա մե մա տա բար աշ խու ժաց ման հետ, խորհր դա յին հա սա րա կու թյու
նում ևս տա րած վե ցին սպա ռո ղա կան մշա կույ թին բնո րոշ հատ կա նիշ ներ, երբ 
մարդ կանց հա մար իրե րը և դրանց ձեռքբե րու մը դար ձան սո ցի ա լա կան կար
գա վի ճա կը ցու ցե լու կա րև որ մի ջոց ներ (Chernishova 2014): Խորհր դա յին առօ
րյա յում առ կա «իմպըրտ նի ապ րան քը» և այն ձեռք բե րե լու պրակ տի կա նե րը 
կա րե լի է դի տար կել այս հա մա տեքս տում: Ներ մուծ ված շատ հա գուստ ներ, մի 
կող մից կրե լով արևմ տյան կա պի տա լիս տա կան որևէ երկ րում ար տադր ված 
լի նե լու «ամե նա զո ր» պի տա կը, մյուս կող մից լի նե լով սահ մա նա փակ քա նա
կի և հե տև ա բար՝ հա սա նե լի ոչ բո լո րին, դառ նում էին պրես տի ժի և տար բե
րու թյուն ներ կա ռու ցե լու յու րա հա տուկ նշան ներ: Այն ձեռք բե րող նե րը կար ծես 
դառ նում էին առանձ նա հա տուկ. մի կող մից կրում էին ոչ տա րած ված «իմ
պըրտ նի» ապ րանք, մյուս կող մից դրա նով ցու ցում էին իրենց սո ցի ա լա կան 
կա պերն ու ստա տու սը: 

50ամյա Հա րու թյու նն այս պի սի հի շո ղու թյուն նե րով կիս վեց. 

«...ավե լի լուրջ բա ներ էին հո լան դա կան կոս տյում եր, ավստ րի ա կան կո
շիկ ներ, էդ վապ շե չէր հաս նում խա նութ, էդ բա զա յից էին տա նում: Օրի
նակ, Մոսկ վա յում դա խա նու թից կա րա յիր առ նե իր, բայց հերթ էր ըլ նում 
կի լո մետ րե րով: Մենք մի հատ ըն կեր ու նե ինք, ասում էր ախ պեր բա զա
յում եր կու հատ են ստա ցել. մե կը Տա ճա տիչն ա վե կա լել, մյու սը՝ հեր ս»:

Չնա յած խորհր դա յին պաշ տո նա կան գա ղա փա րա խո սու թյամբ սո ցի ա
լա կան տա րբե րու թյուն նե րը հա մա հար թեց ված էին, և նյու թա կան բա րիք նե րը 
(այս դեպ քում հա գուս տը) հա վա սա րա պես հա սա նե լի էր բո լո րին, բայց մարդ
կանց առօ րյա պրակ տի կա նե րը, ինչ պես տես նում ենք, այլ բան էին պատ մում: 
Բա նա սա ցի հի շա տա կած «Տա ճա տիչ նե րը» այ լա բա նո րեն նշում էին պե տա
կան հա մա կար գում ծա ռա յող նե րի (նո մենկ լա տու րա յի) այն ներ կա յա ցու ցիչ նե
րին, որոնք իրենց պաշ տո նա կան դիր քի ու կա պե րի շնոր հիվ առա ջինն էին 
օգտ վում պե տա կան պա հեստ ներ մուտք գոր ծող «իմ պըրտ նի բա րիք նե րի ց»: 
Իսկ նրանք, ով քեր հա ջո ղում էին ձեռք բե րել ու կրել վեր նա խա վին հա սա նե լի 
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հա գուս տը, դրա նով իսկ ասես մո տե նում էին վեր ջին նե րիս կար գա վի ճա կին: 
Ուշ խորհր դա յին շրջա նում ար տա սահ մա նյան հա գուս տը, որը գնա յին առու
մով բա վա կան թանկ էր, վեր էր ած վել մարդ կանց կար գա վի ճակ նշող ցու ցի
չի: Դրանց ձեռքբե րու մը ցու ցում էր ոչ մի այն մար դու սո ցի ա լա կան կար գա վի
ճակն ու նեց ված քա յին առու մով, այ լև նրա նո րա ձև ու առա ջա դեմ լի նե լը: 

Սե փա կան ձեռ քե րով կա րելն ու գոր ծե լը  
որ պես սե փա կան մար մի նը տնօ րի նե լու մի ջոց
Գոր ծա րա նա յին հաս տո ցով ար տադր ված հա գուս տի փո խա րեն ձեռ քով 

հա գուստ կա րե լու ցան կու թյուն նե րից մեկն էլ այն էր, որ մար դիկ ցան կա նում 
էին հա գուս տը հար մա րեց նել սե փա կան մարմ ի առանձ նա հատ կու թյուն նե
րին՝ ցու ցադ րե լով կամ, ընդ հա կա ռա կը, թաքց նե լով մարմ ի այս կամ այն մա
սե րը: Այս առու մով գոր ծա րա նա յին հա գուս տը չէր բա վա րա րում այդ պա հան
ջը. «մարմ ի վրա լավ չէր նստու մ», «լայն էի ն» գնա հա տա կան նե րը հա ճախ 
են հան դի պում զրույց նե րում: 

Այս տեղ տե ղին է խո սել հա գուս տի մի ջո ցով մար մի նը և նրա սեք սո ւա
լու թյու նը վե րահս կե լու երև ույ թի մա սին, որը քննարկ ման կենտ րո նա կան 
առար կա է դարձ նում ֆրան սի ա ցի փի լի սո փա Մի շել Ֆու կոն (Фуко 1999: 40; 
1996: 99100): Ֆու կոն նկա տում է, որ մար դուն են թարկ վող ու կա ռա վար վող 
սու բյեկտ դարձ նե լու առաջ նա յին մի ջոց նե րից մե կը նրա ներ քին մղում ե րի 
աղ բյուր հան դի սա ցող սեք սո ւա լու թյան ու ընդ հան րա պես մարմ ի վե րահս
կում է: Մար դու վար քը վե րահս կե լի դարձ նե լու հա մար անհ րա ժեշ տու թյուն է 
առա ջա նում վե րահս կել կամ կար գա բե րել (դիս ցիպ լի նա յի են թար կել) մար դու 
մար մի նը և սեք սո ւա լու թյու նը: Մար դու մարմ ի վե րահս կո ղու թյու նը ներ կա
յաց նե լով իբ րև քա ղա քա կան խնդիր՝ Ֆու կոն նկա տում է, որ մարմ ի կար գա
բե րու մը կամ են թար կե ցու մը տե ղի է ու նե նում ոչ այն քան պաշ տո նա կան գա
ղա փա րա խո սու թյան ուղ ղա կի ու բա ցա հատ ճնշմամբ, որ քան ավե լի անն կատ, 
ման րազ նին մտած ված ու կազ մա կերպ ված մի ջոց նե րով: Այս հա մա տեքս տում 
հա գուս տն ու հագն վե լու ձևը կա րե լի է դի տար կել որ պես մար դու մար մի նը և 
վար քը կար գա բե րող անն կատ թվա ցող մի ջոց նե րից մե կը: 

Անդ րա դառ նա լով խորհր դա յին իրա կա նու թյա նը՝ խորհր դա յին կար գե
րի հաս տա տու մից ի վեր պաշ տո նա կան գա ղա փա րա խո սու թյու նն առ կա էր 
նաև հա գուս տի հան դեպ մո տե ցում ե րում. հա գուս տը պետք է հա մա պա տաս
խա ներ «խորհր դա յին մար դո ւ» նոր կեր պար ստեղ ծե լուն: Վեր ջի նիս գլխա
վոր դե րը խմբին ծա ռա յելն էր և ան հա տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րով 
չտար բեր վե լը: Հե տև ա բար՝ հա մես տու թյու նը, ռա ցի ո նա լու թյու նը, ֆունկ ցի
ո նա լու թյունն այն կա րև ո րա գույն սկզբունք ներն էին, որոնց հա մա պա տաս
խան ար տադր վում էր պե տա կան գոր ծա րա նա յին հա գուս տը (Bartlett 2004: 
128; Гурова 2008: 3876:): Հա գուս տի մեջ կա րև ո րու թյու ն տա լով ֆունկ ցի ո նա
լին, ռա ցի ո նա լին և ոչ այն քան գե ղե ցի կին կամ նո րա ձև ին՝ իշ խա նու թյու նը 
փոր ձում էր ստեղ ծել մի ա տիպ տրա մա բա նու թյուն ու նե ցող մարդ, որը նախ 
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և առաջ սե փա կան մար մի նը կծա ռա յեց ներ կա ռա վա րող հա մա կար գի քա ղա
քա կա նու թյան, այլ ոչ թե ան հա տա կան գե ղա գի տա կան պա հանջ մունք նե րին: 
Փոր ձե լով բա ցատ րել պե տա կան գոր ծա րա նա յին հա գուստ նե րի գորշ, մի ա
գույն և ոչ բազ մա զան լի նե լը՝ 50ամյա լրագ րող Անա հի տն այս պես որա կեց. 
«ոնց որ զին վո րա կան հա գուստ, այ սինքն մար դու եսը էդ տեղ չէր երև ում, դու 
չէ իր կա րող դրա մեջ գտնե իր քո եսը, քո տե սա կը. էդ կար միր վզկապ նե րը, 
սպի տակ վեր նա շա պիկ նե րը, բո լորն իրար նման, բո լորն իրար նման պի տի 
մտա ծեն, դու քո կար ծի քը չու նես, ոչ մեկ չի էլ հե տաքրքր վում քո կար ծի քո վ»: 

«Զին վո րա կան հա գուս տը» կար գա պահ (դիս ցիպ լի նա վոր ված) մար մին 
ստեղ ծե լու պաշ տո նա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ար տա ցո լու մը կա րե լի է 
հա մա րել: Մար դուն մի ա տե սակ ու գորշ հա գուստ ներ հագց նե լով՝ իշ խա նու
թյու նը վեր ջի նիս զրկում էր ան հա տա կա նու թյու նը սե փա կան մարմ ի մի ջո
ցով ցու ցադ րե լուց ու դրա նով նրան դարձ նում վե րահս կե լի ու կա ռա վա րե լի 
մի ա տարր խմբի մի մաս նիկ: Հե տև ա բար, խո սե լով պե տա կան հա գուստ նե
րից տար բեր վող հա գուստ հագ նե լու մա սին, Անա հի տը պետք է նկա տեր. «էդ 
երևի ինչ որ ձև ով առանձ նա նա լու, ինչոր ձևի տե սակ ու նե նա լու պայ քար էր, 
ես շատ չէի հաս կա նում, բայց չէի ու զում բո լո րին նման լի նեի, ու զում էի իմ 
սե փա կան տե սա կը ու նե նա յի»: Ան հա տա կա նու թյու նը և տար բեր վող հա գուս
տը վեր ջի նիս հա մար ուղ ղա կի ո րեն կապ ված էին: Ձեռ քով կար ված ու գոր ծած 
հա գուստ նե րը, դուրս մա լով հա գուս տի հան դեպ պաշ տո նա կան մո տե ցում
նե րից ու պաշ տո նա կան գե ղա գի տու թյու նից, յու րօ րի նակ մի ջոց էին դառ նում՝ 
տնօ րի նե լու և ցու ցե լու սե փա կան մարմ ի գե ղեց կու թյունն ու սեք սո ւա լու թյու
նը, ին չը, սա կայն, հա ճախ էր քննա դա տու թյան ար ժա նա նում ոչ մի այն պաշ տո
նա կան վայ րե րում (աշ խա տա վայր, ու սում ա վայր), այլ նաև բա րե կա մա կան 
և հա րև ա նա կան մի ջա վայ րե րում, որոնք պաշ տո նա կան կամ իշ խա նա կան 
նոր մե րի ան խախտ վե րար տադ րու թյու նը հսկող ու ապա հո վող ար դյու նա վետ 
մի ջա վայ րեր էին: 56ամյա դաշ նա կա հա րու հի Անու շը, վեր հի շե լով սե փա կան 
փոր ձա ռու թյու նը, պատ մում էր. 

«Ես կա րած շո րեր ու նեի, որ որոշ բա րե կամ ե րի տուն գնա լիս մա ման չէր 
թող նում դրանք հագ նեի. կարճ էր, ու սը բաց էր. թե չէ վատ տպա վո րու
թյուն էիր թող նում կաս կա ծե լի բա րո յա կան կեր պա րի»: ...«պռոս տի նյա յի 
[սա վան] կտո րից շոր էի կա րել, ինձ թարս էին նա յում, դե պռոս տի նյա յի 
կտո րը ար դեն մար դու միտ քը ու րիշ տեղ ա տա նում. հե տո կո ճակ նե րը 
ներ քև ից քանդ ված էին, վե րևը ոչ, ես կար էի տվել, ուղ ղա կի նենց էր, որ 
յա նիմ հե սահե սա քանդ վում ա: Մի հատ բա րակ բա տիս տի կտոր տե
սա, ընենց դուրս եկավ, բռնե ցի շոր կա րե ցի: Ու զե ցի առանց պլե չիկ անել, 
բայց էն ժա մա նակ տենց բան չկար, որ պլե չիկ չլի ներ: Բայց քա նի որ 
ին քը նուրբ էր, պլեչ պի տի չլի ներ, ու րեմ լիֆ էլ պի տի չհագ նեի, էն ժա
մա նակ առանց պլե չիկ լիֆ չկար: Երբ որ դուրս էի գա լիս, տղա մար դիկ 
հա ճույ քով էին նա յում, կա նայք քիչ էր մում չա փա լա ղե ին…»:
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Ան փո փոխ սպա ռո՞ղ, թե՞ ստեղ ծա գոր ծա բար յու րաց նող
Ֆրան սի ա ցի փի լի սո փա Մի շել դե Սեր տո յի դի տարկ մամբ մար դիկ իրենց 

առօ րյա պրակ տի կա նե րում հան դես են գա լիս ոչ մի այն որ պես գե րա կա և ընդ
հա նուր մշա կու թա յին տար րե րի պա սիվ սպա ռող ներ, այլև այդ տար րե րը փո
փո խող և սե փա կան պա հանջ մունք նե րին հար մա րեց նող, հե տև ա բար ոչ մի այն 
սպա ռող, այ լև սպառ ման գոր ծըն թա ցում ար դեն իսկ ար տադ րող: Այս պի սի 
պրակ տի կա նե րի ար դյուն քը Սեր տոն ձև ա կեր պում է որ պես «չկան խամ տած
ված սո ցի ա լա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե ր» (Certeau 1998: 37): Չկան խամ
տած ված սո ցի ա լա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի դրսև ո րում եր հնա րա վոր էր 
տես նել նաև խորհր դա յին առօ րե ա կա նու թյան մեջ: Մաս նա վո րա պես պե տա
կան գոր ծա րա նա յին հա գուս տը շատերը վե րա ձև ում էին իրենց ան հա տա կան 
նա խընտ րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան, նոր մի այն այն կրում: Իսկ առա վել 
հա ճախ պե տա կա նից տար բեր հա գուստ: Այդ պի սի պրակ տի կա նե րով մար դիկ 
ոչ թե մի տում ա վոր կամ ուղ ղա կի ո րեն էին հա կադր վում իշ խա նու թյա նը և նրա 
պար տադ րած էս թե տիկ ֆոր մա նե րին (այս դեպ քում հա գուս տին), այլ անուղ
ղա կի. պար զա պես իշ խող մշա կու թա յին ձև ե րից դուրս այ լընտ րան քա յին ձև եր 
ստեղ ծե լու մի ջո ցով: Իշ խա նու թյա նը հա կադր վե լու անուղ ղա կի դրսև ո րում ե
րը Սեր տո յի բնո րոշ մամբ թույ լե րի տակ տի կա է՝ ընդ դեմ ու ժեղ նե րի: Այս պի սով, 
սե փա կա նը կամ ինք նու րույ նը ստեղ ծե լն ար դեն իսկ իշ խո ղին կամ ընդ հա նուր 
հա մար վո ղին հա կադր վե լու տակ տի կա կա րե լի է հա մա րել, որը տվյալ դեպ
քում դրսև որ վում էր հա գուստ ստեղ ծե լու և կրե լու մի ջո ցով:

Հա գուս տը որ պես «երև ա կա յա կան Արև մուտ քի» հետ  
հա ղոր դակց վե լու մի ջոց
Այ լընտ րան քա յին հա գուստ նե րով մար դիկ ասես ձգտում էին կապ վել, 

մեր ձե նալ կամ նույ նա կա նաց վել այլ աշ խարհ նե րի կամ մշա կույթ նե րի հետ: 
«Այն դժվար էր ճա րե լ» հնչում էին պա տաս խան այն հար ցիս, թե ին չու էր 
այդ քան հար գի հա մար վում օրի նակ ամե րի կյան ջին սը: Հե տև ե լով ուշխորհր
դա յին շրջա նը մար դա բա նա կան տե սան կյու նից վեր լու ծած Ալեք սեյ Յուր չա
կի (Yurchak 2005: 183194) մտքե րին՝ արևմ տյան, հատ կա պես ամե րի կյան 
հա գուս տին գե րա պատ վու թյուն տա լը մի ջոց էր հա ղոր դակց վելու Արև մուտ
քի հետ: Արև մուտ քը, հատ կա պես ԱՄՆը, լի նե լով «եր կա թյա վա րա գույ րի ց» 
այն կողմ, ինք նին ան հա սա նե լի մի աշ խարհ էր խորհր դա յին երկ րում ապ րող 
մար դու հա մար: Հե տև ա բար, այն տե ղից ձեռք բեր ված իրե րը, այդ թվում նաև 
հա գուս տը, դառ նում էին մի ջոց խորհր դա յին երկ րում ապ րող երի տա սար դի 
հա մար՝ հա ղոր դակց վե լու այդ ան հա սա նե լի արևմ տյան աշ խար հի հետ, որը 
սե փա կան փոր ձա ռու թյամբ չճա նա չե լով՝ մար դիկ ստեղ ծում էին «երև ա կա յա
կան Արև մուտ ք» (imaginary West) կամ իրա կան Արև մուտ քի տե ղայ նաց ված 
ֆոր մա նե րը, որոնք արևմ տյան հա գուս տի ձևի, ար տա քին տես քի մա կար դա
կում ար ված նմա նա կում երն էին, որի մա սին ներ կա յաց վեց վե րև ում: Արև
մուտ քը խորհր դա յին մո դեռ նում ապ րող սո վե տա հայ երի տա սար դի հա մար 
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երև ա կայ վում էր նաև որ պես առա ջա դի մու թյան և իրա կան մո դեռ նի խորհր
դա նիշ: Լի նել նորաձև, նշա նա կում էր լի նել նման արևմ տյան մար դուն: Իսկ 
արևմ տյան մար դու կեր պա րը խորհր դա յին մար դու մեջ ձև ա վոր վում էր ոչ թե 
իրա կան շփում ե րի, այլ այդ երև ա կայ վող աշ խար հը ներ կա յաց նող ֆիլ մե րի, 
ամ սագ րե րի, հա մերգ նե րի ձայ նագ րու թյուն նե րի ու տե սագ րու թյուն նե րի և այլ 
մի ջոց նե րով: Դրան ցից մեկն էլ հա գուստն էր, որը, ինչ պես բա նա վոր պատ մու
թյուն ներն են ցույց տա լիս, հա ճախ Հա յաս տան էր ներ թա փան ցում Արև մուտ
քի հետ հա ղոր դակց ման միջ նորդ հան դի սա ցող տու րիստ նե րի, աշ խա տան
քա յին գոր ծու ղում ե րի մեկ նած նե րի կամ սփյուռ քա հա յե րի մի ջո ցով: Մար դիկ 
փոր ձում էին ըն դօ րի նա կել և կրել այն ամե նը, ինչ կա րող էր հան րա յին մի ջա
վայ րե րում ներ կա յաց նել իրենց որ պես այդ երև ա կայ վող մի ջա վայ րին մոտ մե
կը: Եվ այս առու մով կա րև ո րու թյուն էր ստա նում ոչ մի այն ար տա սահ մա նյան 
հա գուս տի որա կը, որին իրա կա նում զի ջում էր խորհր դա յին հա գուս տը, այ լև 
դրա նշա նա յին դե րա կա տա րու մը: Ար տա սահ մա նյան հա գուստ կրո ղը ինքն 
իրեն նշա նա յին առու մով մոտ էր պատ կե րաց նում իր կող մից երև ա կա յ ված 
ար տա սահ մա նյան առա ջա դի մու թյանն ու մո դեռ նին: Նման բնու թագ րա կան 
դրսև ո րում ե րից կա րե լի է հա մա րել նաև երի տա սար դու թյան մեջ տա րած
ված ջին սի մշա կույ թը և դրան ու ղեկ ցող ողջ ատ րի բու տի կան, սկսած եր կար 
մա զե րից, վեր ջաց րած հա գուստ նե րի գու նա յին ու ոճա յին առանձ նա հատ կու
թյուն նե րով, որոնք նաև հա ճախ դառ նում էին խորհր դա յին եր գի ծա կան հան
դես նե րի քննա դա տու թյան ու հու մո րի թի րախ: Այդ տա րի նե րին «Ոզ նի» ամ
սագ րում հա գուս տի թե ման, հատ կա պես երի տա սար դու թյան մեջ տա րած ված 
ար տա սահ մանյան նմա նօ րի նա կում ե րը, հիմ ա կան թե մա նե րից էր, որ տեղ 
ծաղր վում էր տղա նե րի տա բատ նե րի լայ նու թյու նը, մա զե րի եր կարությունը, 
աղ ջիկ նե րի տա բատ հագ նե լը, մար մինն ընդգ ծող հա գուստ նե րը, մա զե րի յու
րա հա տուկ սանր ված քը, կոս մե տի կան և այլն (նկար 7,8,9) Այս ամե նը ցույց է 
տա լիս, որ առօ րե ա կա նու թյան պրակ տի կա նե րում ուշխորհր դա յին երև ա նյան 
մի ջա վայ րում հա գուս տը դար ձել էր երև ա կայ վող Արև մուտ քը ներ կա յաց նող 
կա րև որ մի ջոց նե րից մե կը, ին չը մո տեց նում էր երի տա սար դին իր պատ կե
րաց րած առա ջա դի մա կան աշ խար հին, որից ամեն կերպ նրան փոր ձում էր 
տա րան ջա տել խորհր դա յին «եր կա թե վա րա գույ րը»:
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Նկար 8. «Ձեզ նից ո՞վ է Ալի սան, իսկ ով՝ Համ լե տը», «Ոզ նի», 1,1975:

Նկար 9. «Ժա մա նակ և բար քե ր», «Ոզ նի», 8, 1980:

Ամ փո փում
Ուշ խորհր դա յին տա րի նե րին Խորհր դա յին Մի ու թյու նում, այդ թվում և 

Խորհր դա յին Հա յաս տա նում հա գուս տի պրակ տի կա նե րը զգա լի փո փո խու
թյուն ներ էին կրում: Հատ կա պես լուրջ ճեղք վածք ներ էին առա ջա նում այդ 
ոլոր տում պե տա կան պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նու թյան ու առօ րե ա կա նու
թյան պրակ տի կա նե րի մի ջև: 

Խորհր դա յին պե տու թյու նը, հա մար վե լով մարդ կանց հա գուս տի պա
հանջ մունք նե րը բա վա րա րող ու այդ պրակ տի կա նե րը կար գա վո րող մի ակ 
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ինք նահռ չակ աղ բյու րը, ի վի ճա կի չե ղավ ար դի ու թյան թև ա կոխ ման ժա մա
նա կաշր ջա նում իր գոր ծա ռույ թը լի ո վին իրա կա նաց նել, այն է՝ մար դու ան հա
տա կան ճա շա կի հան դեպ զգա յուն լի նել, հա գուս տի ար տադ րու թյան հար ցում 
կա րև ո րել բազ մա զա նու թյու նը, չճնշել մարմ ի սեք սո ւա լու թյու նը այն քո ղար
կող ու չե զո քաց նող հա գուստ նե րի ձև ե րով, բա վա րա րել երի տա սար դու թյան 
ըմ բոս տու թյան ու նո րա մու ծու թյուն նե րի ձգտում ե րը: 

Այս պի սով, հա գուս տի հան դեպ քա ղա քա ցի նե րի աճող պա հանջ մունք նե
րը բա վա րա րե լու խնդի րը խորհր դա յին պե տու թյու նը փոր ձեց լու ծել ոչ թե սե
փա կան ար տադ րու թյու նը զար գաց նե լու և սե փա կան մո դան ու որա կը ստեղ
ծե լու մի ջո ցով, այլ արևմ տյան երկր նե րում ար դեն իսկ ստեղծ ված հա գուս տը 
ներ մու ծե լով: Ու քա նի որ այդ պես էլ լի ար ժեք լու ծում եր չգտնվե ցին, ան խու
սա փե լի ո րեն լու ծում ե րը գտնվում էին ան հա տա կան մա կար դա կում: Դե ֆի
ցի տի խնդի րը լու ծե լու ճա նա պար հին մար դիկ որոշ դեպ քե րում դի մում էին 
նույ նիսկ պե տա կա նո րեն ար գել ված քայ լե րի՝ հան դես գա լով հա կա օ րի նա
կան, խորհր դա յին գա ղա փա րա խո սա կան մո տե ցում ե րին հա կա սող պրակ
տի կա նե րով (առև տուր սև շու կա յում կամ «ձե ռի վրա յի ց», առև տուր «տա կի ց» 
և այլն): 

Դե ֆի ցի տի պայ ման նե րում հա գուս տը ձեռք բե րեց նաև պրես տի ժայ նու
թյան նշա նա կու թյուն, քա նի որ, ինչ պես նկա րագր վեց վե րև ում, ներ մուծ ված ոչ 
բո լոր հա գուստ ներն էին բո լո րին հա սա նե լի, հե տև ա բար՝ այն ձեռք բե րող նե
րը դառ նում էին քչե րից մե կը, ինչն էլ, ինք նին առանձ նա հա տուկ լի նե լու տարր 
էր պա րու նա կում: Մյուս կող մից՝ արևմ տյան կա պի տա լիս տա կան երկր նե րի, 
հատ կա պես ԱՄՆի հետ կա պե րի դե ֆի ցի տի հե տև ան քով էր, որ բազմաթիվ 
երի տա սարդ նե րի հա մար հա գուստն ասես միջ նորդ դար ձավ՝ այդ աշ խարհ
նե րի հետ հա ղոր դակց վե լու հա մար: Ի վեր ջո, խորհր դա յին պե տու թյու նում 
հա գուս տի դե ֆի ցի տի ամե նադ րա կան ար դյուն քը կա րե լի է հա մա րել մարդ
կանց սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ ու ստեղ ծա գոր ծա կան կա րո ղու թյուն նե
րով հա գուստ ստեղ ծե լու՝ կա րե լու ու գոր ծե լու պրակ տի կա նե րի ի հայտ գա լը: 
Այդ պի սի պրակ տի կա նե րում էին դրսև որ վում հա գուս տի հան դեպ պե տա կան
պաշ տո նա կան գե ղա գի տու թյու նից ու բա րո յա գի տու թյու նից տար բեր վող մո
տե ցում երը, որոնք նկա րագր վե ցին վե րև ում:

Այս պրակ տի կա նե րը մեկ նա բա նել որ պես մարդ կանց հա կա խորհր դա յին 
հա կա պե տա կան տրա մադ րու թյուն նե րի դրսև ո րում, կար ծում եմ, տե ղին չէ: 
Նույ նիսկ եթե ներ կա զրույց նե րում այդ շրջա նն ապ րած որոշ մար դիկ են այդ
պի սի մեկ նա բա նու թյուն ներ անում, քա նի որ դժվար է հաս կա նալ, թե տվյալ 
մեկ նա բա նու թյու նը հիմ ված է բա նա սա ցի ներ կա, հետ խորհր դա յին փոր ձա
ռու թյան ու դիր քի վրա՞, թե՞ հենց իր ապ րած ժա մա նա կահատվածում ու նե ցած 
մտքե րի: Սա կայն այն հան գա ման քը, որ խորհր դա յին մար դը, չբա վա րար վե լով 
պե տա կան պաշ տո նա կան եղա նա կով ար տադր ված հա գուս տով, հա մա րե լով 
դա ոչ հա մա պա տաս խան իր ճա շա կին ու նա խընտ րու թյուն նե րին, ձգտում էր 
այ լընտ րան քա յին եղա նակ նե րով այն ձեռք բե րել, ար դեն իսկ խո սում է այն 
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մա սին, որ խորհր դա յին պե տու թյու նում պաշ տո նա կան մո տե ցում երն այ լևս 
ի վի ճա կի չէ ին բա վա րա րե լու հան րա յին պա հանջ մունք նե րը: Դրա նով իսկ 
նա խա ձեռ նո ղա կան լայն դաշտ էր թողն վում մարդ կանց, ինչն առօ րե ա կա նու
թյան մա կար դա կում ան խու սա փե լի ո րեն թու լաց նում էր պե տա կան քա ղա քա
կա նու թյան ազ դե ցու թյու նը ու ինչոր առու մով նաև իշ խա նու թյու նը:
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