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Կանանց ազատագրումը շատ բարդ գործընթաց է, բայց ես հավատում 
եմ, որ այն կդառնա անհրաժեշտ, առանցքային փուլ տղամարդկանց և 

կանանց ավելի լավ հասարակության անցնելու գործընթացում: 

Գ. Մարկուզե, Մարքսիզմ և ֆեմինիզմ,  
դասախոսություն, Սթենֆորդի համալսարան, 1974 թ․

Բանալի բառեր՝ պետական ֆեմինիզմ, առօրյա կյանք, բնիկացում, 
օրիենտալիզմ, ռեպրեզենտացիաներ, հետազոտության կենսագրական մեթոդ, 
ընտանեկան պատմություն։
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳԻՐ 

Ի՞նչ դիրքեր և կլաստերներ առաջարկեց Խորհրդային Միությունն «Արևելքի 
կնոջը», ինչպե՞ս նա ինքը դա ընկալեց, և ի՞նչ հետևանքներ ունեցան այս 
նորամուծությունները հասարակական հարաբերությունների փոխակերպման 
առումով: Բոլշևիկյան կառավարությունն օրիենտալիզացրեց իր 
հանրապետությունները, բայց կարելի է փաստել նաև այն, որ հսկայական ուժեր, 
ռեսուրսներ և միջոցներ ծախսվեցին կանանց էմանսիպացիայի սոցիալիստական 
առաջադեմ   նախագծերի վրա: Բանավեճի մեկ այլ նյութ է, թե սոցիալական այս 
նախագիծը հետագայում ինչպես ծառայեցվեց խորհրդային «արդիականացման» 
մեկ այլ նախագծին`ԽՍՀՄ ինդուստրացմանը:

Այս առումով, Լեռնային Ղարաբաղը և այնտեղ կատարված ամեն ինչ 
հետաքրքիր նախադեպ է: Կանանց համատարած առաջքաշման, նրանց 
մասնագիտացման գործընթացների կողքին (ինչպես քաղաքում, այնպես էլ 
գյուղում) կային կանանց քաղաքական քվոտաներ: Կոլեկտիվ և պետական   
տնտեսություններում կանայք վճարվում էին այնքան, որքան տղամարդիկ` 
կատարված նորմայի` ուրականի (օրական-ի բարբառայինը կամ աշխօր 
(աշխատանքային օր) հիման վրա: Սա կտրուկ փոխեց ընտանիքում կանանց 
կարգավիճակը՝ ձևավորելով նրա մեջ տնտեսական դերակատարի ինքնություն: 
Տարածաշրջանում խորհրդային ժամանակաշրջանի թեման արդիական է 
նաև այն պատճառով, որ պետական   ֆեմինիզմի և սեռերի համար հավասար 
հնարավորություններ ստեղծելու փորձն ունեցել է երկարատև հետևանքներ, 
մասնավորապես՝ կանանց քաղաքական քվոտաները, և, որպես արդյունք, 
կանանց ներգրավումն իշխանական կամակարգում (empowerment):

Խորհրդայինի նկատմամբ նոր վերաբերմունքի ձևավորման առումով 
առանձնակի արժեք ունեն ընտանեկան պատմության, մասնավորապես՝ 
տեղայնացված ստերեոսկոպիկ կենսագրական հարցազրույցի ժանրի տեքստերը: 
Խորհրդային անցյալը ստատիկ պատմություն չէ: Սոցիալական վերելքը, 
շարժունությունն ու ազատականացում-էմանսիպացիան ունեցան միանգամայն 
աննախադեպ դինամիզմ (և դրամատիզմ), հատկապես ԽՍՀՄ պատմության 
վաղ՝ «փորձարարական» շրջանում: Պետական   ֆեմինիզմի ուսմունքն 
այնուհետև զարգացրեց իր հիմնական գաղափարախոսությունները՝ նոր կնոջ 
գաղափարը, կենցաղի կոլեկտիվացումը, սովետական   կնոջ ազատումը ամեն 
տեսակի կախվածություններից, ինչն ի վերջո ենթադրում էր նահապետական   
կանացիության փլուզում: Այլ կերպ ասած՝ այդ ժամանակահատվածում 
գենդերային քաղաքացիության ռեժիմներն արմատապես փոխվեցին:
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ՄԵԹՈԴ

Թեև այս ակադեմիական մոտեցումը կոնցեպտուալացված է որպես 
ռեպրեզենտացիայի ճգնաժամ1, ես տվյալ հետազոտության մեթոդաբանական 
հիմք եմ ընտրել խորքային կենսագրական հարցազրույցը: Խորհրդային անցյալի 
վերաբերյալ նոր մոտեցման հետ կապված՝ առանձնակի արժեք ունեն անձնական 
հիշողության ժանրի՝ ընտանեկան կամ տոհմական պատմությունները, որոնք 
շարադրված են ինչպես արխիվային (Ստեփանակերտի արխիվը), այնպես էլ 
էպիստոլյար և այլ գրավոր աղբյուրների տեքստերում: Մկրտչյան Արփենիկի կամ 
Ափոյի պատմությունն իր համեմատաբար ամբողջական արտացոլումն է գտել 
խորհրդային կնոջ մշակույթի մասին պատմող «կնոջ գրառումներ»-ի նմուշներում: 
Հետազոտության ընթացքում ես հավաքել եմ ընդամենը շուրջ 35 հարցազրույց: 
Ղարաբաղցի կանանց կենսագրությունները և դրանց վերլուծությունը ոչ 
միայն մանրամասնում են ԽՍՀՄ առօրյայում կոնկրետ կանանց կյանքը, այլև 
կերպավորում են նրանց, տալիս մարդկային կերպ: Երկրորդական աղբյուրներ են 
հանդիսացել գործավարական գրանցամատյանների արխիվային սուղ տվյալները 
և հրատարակված սովետական   կենսագրությունները:

1 Մեթոդի մասին տե՛ս Grafteaux S. Meme Santerre. A French Woman of the People. Ed. by L. A. Tilly. 1985. Schocken 
Books. New York; Ardra L. Cole, G. Knowles Lives in Context. The Art of Life History Research. AltaMira Press 
2001; Gabriele Rosenthal Reconstruction of Life Stories. Principles of Selection in Generating Stories for Narrative 
Biographical Interviews / in: Narrative Study of Lives, Sage 1(1). 1993; Navailb F. The Soviet Model / in: A History of 
Women in the West. Toward a Cultural Identity in the Twentieth Century. Ed. F.Thebaud. Harvard University Press. 
Cambridge, Massachusetts. London, England 1994. 
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ԲՈԼՇԵՎԻԿՅԱՆ ՖԵՄԻՆԻԶՄԻ 
ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ԲԱՆԱՎԵՃԵՐ 
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԿԱՆԱՆՑ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ 
և ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Կանանց խնդրի վերաբերյալ հիմնական մոտեցումները շարադրված են 
Ֆրիդրիխ Էնգելսի «Ընտանիքի, մասնավոր սեփականության և պետության 
ծագումը» հայտնի աշխատության մեջ, որի գաղափարը նա հղացել է Կ. 
Մարքսի հետ: «Բոլշևիկները դարձան պատմության մեջ պետության, թերևս, 
առաջին ղեկավարները, որոնք ստեղծեցին իրենց համակարգը՝ վերաձևելով 
մարդկային հիմնական հարաբերությունները՝ սեռերի միջև սոցիալական 
հարաբերությունները: Ճիշտ է, կանոնագրերի ընդունման հետ մեկտեղ, 
որոնք լիովին և անվերապահորեն հավասարեցնում էին տղամարդկանց և 
կանանց իրավունքները, արգելվում էր կանանց բոլոր անկախ միավորումների 
գործունեությունը: Խորհրդային կառավարությունը ստանձնեց կանանց շահերի 
մենաշնորհային պաշտպանությունը: Այսպես որդեգրվեց բոլոր խորհրդային 
կանանց «էմանսիպացիայի» քաղաքական կուրս, որը հիմք դրեց սկզբունքորեն 
նոր երևույթի` «պետական   ֆեմինիզմին»: Այսպիսով, պետությունը, ի դեմս իշխող 
կուսակցության, այս քաղաքականությամբ իր պաշտպանության տակ վերցրեց 
իր իսկ կողմից կազմավորված «կանանց բաժինները», ապա նաև «կանանց 
խորհուրդները»: Կանանց իրավունքները և հավասարությունն առհասարակ 
հռչակվեցին հեղափոխությունից անմիջապես հետո: 1918 թ․ Մոսկվայում տեղի 
ունեցավ բանվոր և գյուղացի կանանց համառուսական առաջին համագումարը:

Կանանց նկատմամբ հատուկ պետական   քաղաքականության 
անհրաժեշտության հարցի բարձրացման գործում մեծ ներդրում ունի 
բոլշևիկյան ճանաչված տեսաբան Ալեքսանդրա Կոլոնտայը: 20-ականների 
իր աշխատություններում՝ «Կանանց ջանքը ժողովրդական տնտեսության 
զարգացման գործում» և «Ժրաջան մեղուների սերը» պատմվածքում (1924), 
Կոլոնտայը հեղափոխական պետությանն առաջարկում էր ապավինել կնոջը՝ 
որպես նոր կարգ ստեղծելու հարցում առավելություններ ունեցող գործընկերոջ, 
որովհետև նրա համար ակնհայտ էր տղամարդու՝ որպես նոր սոցիալական 
հարաբերություններն իրագործողի անվստահելի լինելը: «Էմանսիպացիայի», 
«ազատ սիրո» և «ազատ ընտանիքի» ազդարարված գաղափարները նպատակ 
ունեին խարխլելու մասնավոր կյանքի «բնազդներն» ու «վարժվածությունը»՝ 
որպես սոցիալիստական   հարաբերությունների հիմնական քայքայիչ գործոն: 
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Ըստ Կոլոնտայի՝ ամուսնությունը կլիներ «առանց կենցաղի» կամ նույնիսկ 
ընդհանրապես կվերանար: Կնոջ դերը տղամարդու դերից պետք է տարբերվեր 
միայն մայրական գործառույթով, որը կդառնար պատվաբեր և կխրախուսվեր 
պետության կողմից: Բայց արդեն 1920-ականների երկրորդ կեսին սկսեցին 
աստիճանաբար հրաժարվել «կենցաղի հեղափոխության» գործընթացից՝ 
պայմանավորված նոր ուղղությունների արդիական դառնալով՝ ագրարայինից 
արդյունաբերական փուլ անցնելով: Գալիս էր արդյունաբերության, 
կոլեկտիվացման, սոցիալիզմի «մեծ շինարարական նախագծերի» ժամանակը: 
Պետությունն էժան աշխատուժի խիստ կարիք ուներ, և կանայք շատ հարմար 
էին այդ դերին: Այսպիսով, կանանց խնդրի լուծման հասարակական պրակտիկան 
1920-1930-ական թթ․ հիմնվեց մարքսիզմի տեսական դրույթների վրա. 
սոցիալական արտադրությանը մասնակցելը որոշիչ պայման է, որով սահմանվում 
է կանանց սոցիալական կարգավիճակը: Այն պատկերացումը, որ կինը կարող է 
չաշխատել արտադրության ոլորտում, ամբողջովին անհետացավ խորհրդային 
հասարակական գիտակցությունից: Այդ պատճառով խորհրդային շրջանում 
գենդերային հարաբերությունների բնույթը որակվում է որպես «աշխատող մոր 
պայմանագիր»: Չկարգավորված կենցաղի պարագայում սա նշանակում էր 
կրկնակի բեռ2:

2 Здравомыслова Е., Темкина А. Советские гендерные контракты и их трансформация в современной России // 
Социс, 2002. № 11. С. 4-15.
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ԲՆԻԿԱՑՄԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 
ՕՐԻԵՆՏԱԼԻԶՄ - ՍՈՑԻԱԼԻԶՄ 
- ԳԵՆԴԵՐ

1925-1934 թթ․ խորհրդային իշխանությունները ազգային հանրապետո-
ւթյուններում, ինչպես նաև ամբողջ ԽՍՀՄ-ում իրականացրին այսպես կոչված 
բնիկացման քաղաքականություն: Այս տարիներին էր ազգային/տեղական 
կադրերի հավաքագրման ամենաակտիվ շրջանը, այսինքն՝ նպաստավոր 
պայմաններով ազգային ներկայացուցիչների (հիմնականում գյուղական 
ցածր խավերից) առաջադրման քաղաքականությունը: Բնիկացման 
քաղաքականությունը սկսեց արդյունքներ տալ միայն 1933-34 թթ․3: Ռուսերենը 
դեռ չէր դարձել lingua franca, նախապատվությունը տրվում էր ինչպես տեղական 
լեզուներին, այնպես էլ տեղի կադրերին4: Սակայն 50-ականների սկզբին լեզուների 
կարգավիճակի, ինչպես նաև ընդհանրապես կադրային քաղաքականության 
առումով դրությունը փոխվեց:

Կենտրոնականների կազմում գործող տեղական կուսակցական մարմիններում 
ստեղծվեցին կանանց բաժանմունքներ, որոնք գոյություն ունեցան մինչև 
1929 թ․: 20-30-ականներին, որպես կանանց շարժման հիմնական ձև, 
զարգացան պատվիրակային հավաքները, որոնք կազմակերպվում էին 
ձեռնարկություններում, իսկ տնային տնտեսուհիների համար՝ ըստ բնակության 
վայրի: 1924 թ․-ի դեկտեմբերին ընդունվեց ՀԱՄԿ(բ)Կ ԿԿ «Արևելքի բանվոր, 
գյուղացի և աշխատավոր կանանց շրջանում աշխատանքի հերթական 
առաջադրանքների մասին» բանաձևը, որի առաջնահերթ խնդիրն էր 
կանանց ներգրավել աշխատանքային գործունեության մեջ»5: Խորհրդային 
հանրապետություններ այցելած բրիտանական արհմիությունների կին 
պատվիրակներն իրենց տպավորությունները նկարագրում էին հետևյալ կերպ. 
«Բաքվում... տեղացիները մեզ տարան արևելյան կանանց կենտրոնական 
օրինակելի ակումբ, որի անդամների թիվը գերազանցում է 2000-ը: Ակումբն 
ունի մսուր, ամբուլատորիա և ամեն տեսակի հմտությունների ուսուցման 
արհեստանոցներ՝ կազմարարության, կար ու ձևի, ասեղնագործության, 
կոշկակարության և այլն: Բացի այդ, կան դասընթացներ, որոնք 

3 Terry M. The Affirmative Action Empire. Nation and nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. University of 
Chicago.

4 Տե՛ս ԼՂԻՄ-ի տարբեր գյուղերի, մասնավորապես Դահրազ գյուղի գործավարական գրանցամատյանների 
փաստաթղթերը․ 1925 թ․ գրառումները կատարվել են արաբական գրով, հայերենով և ռուսերենով։ 
Ստեփանակերտի արխիվ։

5 Кирилина А.В. Гендерные аспекты массовой коммуникации // Гендер как интрига познания. Сб. ст. Изд. “Рудо-
мино” М. 2000. С. 48.
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նախապատրաստում են կանանց՝ ընդունվելու աշխատանքային ֆակուլտետ, 
ուսուցչական դպրոց և խորհրդային կուսակցական դպրոց: Կան նաև 
երաժշտական   և դերասանական խմբակներ: Կանանց համար հատուկ 
ակումբները բացառություն են: Դրանք կազմակերպվում են միայն Արևելքի 
կանանց համար, քանի որ անհնար կլիներ կանանց ներգրավել այնպիսի 
ակումբներում, որտեղ կան տղամարդիկ»6:

Ի՞նչ դիրքեր և կլաստերներ առաջարկեց Խորհրդային Միությունն «Արևելքի 
կնոջը», ինչպե՞ս նա ինքը դա ընկալեց, և ի՞նչ հետևանքներ ունեցան այս 
նորամուծությունները հասարակական հարաբերությունների փոխակերպման 
առումով: Իհարկե, կարող ենք ասել, որ բոլշևիկյան կառավարությունն 
օրիենտալիզացրեց իր հանրապետություններն ու մյուս քաղաքական 
ինքնավարությունները: Բոլշևիկյան առաջնորդները նկարագրության 
մեջ իսկապես օգտագործում էին արևելյան արտահայտություններ, 
հակառելյատիվիստական   տերմինաբանություն, որում Խորհուրդները 
նկարագրվում էին որպես մոդեռնիստական, խորհրդային Արևելքը՝ որպես 
պարզունակ: Դրանով իսկ նրանք 1) կարծրատիպային էին դարձնում խորհրդային   
Արևելքը, 2) մեծահոգաբար ընդհանրացնում էին, չէին տարանջատում 
այսպես կոչված Արևելքի հեռավոր և մշակութային առումով անհամասեռ 
հանրապետությունները (այս շարքում, Միջին (Կենտրոնական) Ասիայի 
հանրապետությունների կողքին, ներառված էին Վրաստանը, Հայաստանը 
և Ադրբեջանը): Օգտագործելով նորաստեղծ դոկտրինալ կլիշեներ՝ բոլշևիզմի 
գաղափարախոսները «Արևելքի» պրիմիտիվիզմը կառուցեցին «Արևելքի 
կանանց» կարգավիճակի միջոցով. կանանց նկատմամբ խտրականությունը, 
նրանց մեկուսացած կյանքը, դեմքերը փարանջայով ծածկելը, (Ղարաբաղի 
դեպքում՝ իրեսծասկան, գլխաշորի մի հատված, որը ծածկում էր բերանը, 
ինչպես Ստեփանակերտի մուտքի մոտ գտնվող «Մենք ենք մեր սարերը» 
հուշարձանի կինը), վաղ ամուսնությունները, բազմակնությունը կամ 
հարսնացուի համար վճարվող գինը: Այս ամենից եզրակացնում էին, որ 
փոխակերպելով արևելյան կնոջը՝ կհաջողվի ինքնաբերաբար վերափոխել 
Արևելքը: Այսպիսով, հավասարեցնելով Արևելքը Արևելքի կանանց հետ՝ 
բոլշևիկյան բառապաշարն ակնհայտորեն տեղի կանանց ենթարկեց ինչպես 
էրոտիզացման, այնպես էլ էկզոտիզացման, որի համար հետագայում 
Խորհրդային Միությունը, որպես առաջադեմ նախագիծ, քննադատվեց7: 
Տարբերությունները, ի թիվս այլ հանգամանքների, պայմանավորված էին ոչ 
միայն յուրաքանչյուր հանրապետության կամ ինքնավար շրջանի տեղական 
առանձնահատկություններով, այլև յուրաքանչյուր շրջանի և նույնիսկ գյուղի 
հասարակական կառուցվածքով:

6 Женщина-работница и крестьянка в СССР. Отчет женской делегации британских тред-юнионов. М., Изд-во 
ВЦСПС, 1925. С. 39.

7 Northrop D. (2001) Nationalizing Backwardness: Gender, Empire, and Uzbek Identity. 
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ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԿԻՆԸ ԼԵՌՆԱՅԻՆ 
ՂԱՐԱԲԱՂՈՒՄ (ԼՂԻՄ)․ 
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 
ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ

ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԼԵԶՈՒՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

Ղարաբաղյան գյուղում նահապետական կարգի ակնհայտ վերապրուկներ 
էին մնացել: Այստեղ անհրաժեշտ է պարզաբանել Ղարաբաղի տեղական 
ենթամշակույթում ընտանիքի (տոհմի) ամենատարեց կնոջ կարգավիճակը, 
մասնավորապես` ազգակցականության հենքային տերմիններով նրան դիմելու 
հանգամանքը: Ընտանիքի բոլոր կին ազգականները տարեց կնոջը, որը 
սովորաբար սկեսուրն էր, անվանում էին մայրիկ8։ Տարիքի հետ կնոջ կշիռն 
ու հեղինակությունն անշեղորեն աճում էին, ինչը վառ արտահայտվում է 
ազգակցականություն նշող տերմիններում, որոնք մինչ այժմ էլ շրջանառվում 
են որոշ գյուղերում, իսկ մինչև 1950-1960-ական թթ․ Ղարաբաղում լայնորեն 
կիրառվում էին ամենուր: Հարսին՝ որդու կնոջը, որը երեխաներ ուներ, ինչպես 
նաև հենց ամուսնուն, բոլորը, նաև իրենց երեխաները, դիմում էին պարզապես 
անունով (կարգավիճակի իջեցում անվանման միջոցով)․ որդու մորը, որը 
միաժամանակ նրա կնոջ (հարսի) սկեսուրն է, ընտանիքի բոլոր անդամներն ասում 
էին «մայրիկ», թեև նա բոլորի կենսաբանական մայրը չէ (վերոնշյալի հակառակը՝ 
կարգավիճակի բարձրացում անվանման միջոցով): Սկեսրոջ սկեսրոջն անվանում 
էին «ավագ մայր» (մեծ մամա)․ «ավագ մոր» սկեսրոջը, եթե նա կենդանի էր, 
այա, որն ամենապատվավոր և հեղինակավոր տերմինն էր։ Այսպես, ընտանիքի 
ամենատարեց կինը տարիների ընթացքում ձեռք էր բերում ամենաբարձր 
կարգավիճակը մյուս կանանց և երիտասարդ տղամարդկանց նկատմամբ: 
Սակայն կշեռքի նժարը, այնուամենայնիվ, թեքվեց կանանց՝ տարածաշրջանային 
մասշտաբով քիչ թե շատ ձևակերպված իրավունքների կողմը: Սա հատկապես 
ակնհայտ դարձավ խորհրդային տարիներին, մասնավորապես՝ պատերազմի և 
հետպատերազմյան շրջանում (40-ականներ) և 90-ականների սկզբին:

8 Шахназарян Н. Язык как маркер отношений господства и подчинения (гендерный аспект) // Антропология, 
меньшинства, мультикультурализм. Бюллетень. 2003, ноябрь, № 4. Краснодар. С. 86-87.
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ԱՌԱՋԱԴԻՄԱԾ ԱՐԵՎԵԼՑԻ ԿԱՆԱՅՔ

Պետական   ֆեմինիզմ, նոր կին, նոր կնոջ գաղափար՝ սրանք սովետական   
նոր գենդերային դոկտրինի և քաղաքականության հիմնաբառերն են, որոնք 
ենթադրում և կանխատեսում էին նահապետական   կանացիության փլուզումը: 
Սոցիալականացման նոր, աննախադեպ սցենարները կանանց համար մասնավոր, 
անձնական դաշտից ճանապարհ բացեցին դեպի հանրայինը, հասարակականը: 
Որոշ կենսագրություններում նկարագրված են ղարաբաղցի այն կանանց 
պատմությունները, որոնք դժվարին ճանապարհ են անցել «բուրժուական 
տարրից»՝ պոտենցիալ կուլակից դեպի ակտիվիստներ, հանրակրթության և 
անգրագիտության վերացման կայանների ուսուցիչներ, գյուղխորհուրդների 
նախագահներ, աշխատանքի հարվածայիններ: Երբեմն նրանք Բաքվի և Շուշիի 
ձեռնարկատերերի, նավթային մագնատների կամ պարզապես հարուստ 
մարդկանց ազգականներ կամ մերձավորներ են, բայց հիմնականում հասարակ 
գյուղացի կանայք են:

1920-ականների կեսերին Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր գյուղերում բացվեցին 
լիկկայաններ՝ անգրագիտության վերացման կենտրոններ: Այսպիսով, 
1925-1928 թթ. դարձան մշակութային հեղափոխության իրականացման 
բարձրակետը, որը ոչ միայն առնչվեց կանանց, այլև երբեմն իրականացվեց 
նրանց կողմից: Խորհրդային տարբեր հաստատությունների շրջանակներում 
ամենուր բացվեցին անգրագիտության վերացման կենտրոններ կամ, այսպես 
կոչված, համակրթարաններ, որոնց գործունեությունն ապահովվեց երկու 
սեռերի ամենաակտիվ և կրթված քաղաքացիների միջոցով: Խորհրդային 
հանրապետությունների կանայք արագ սովորեցին գրել և կարդալ և շուտով 
իրենք դարձան համակրթարանների ուսուցիչներ: Դադամյան Մարգոն 
վկայում է այդ ժամանակների մասին. «Իմ հարևանը՝ Ս.-ն, գրագետ էր և դեռ 
հեղափոխությունից առաջ հայկական կրթություն էր ստացել գիմնազիայում՝ 
Շուշիում: Նրա երկրորդ ամուսինը նույնպես այդ ժամանակվա չափանիշներով 
շատ կրթված էր. լավ գիտեր ռուսերեն, նրան էլ էր սովորեցրել, և նրանք միասին 
դասավանդում էին լիկկայանում»:

ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ   ՍԵՔՍՈՒԱԼՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ՀԱԿԱԲԵՂՄՆԱՎՈՐԻՉՆԵՐԻ 
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ. ԱԲՈՐՏԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ

Խորհրդային շրջանում մայրության քաղաքականությունը և գաղափարախո-
սությունները ենթարկվեցին բարդ, բազմաշերտ փոփոխությունների՝ ակտիվորեն 
շահարկվելով խորհրդային գաղափարախոսների և պրոպագանդիստների 
կողմից: «Ընտանիքի՝ որպես քաղքենիա-բուրժուական ինստիտուտի 
մահանալը» հռչակելուց հետո մեկնարկեց հսկա նախագիծ՝ արմատապես 
փոխելու գենդերային համակարգը, սեռերի միջև հարաբերությունները: 
Սովետական   հասարակական-քաղաքական համատեքստում ծնողական 
կարգավիճակի, մայրության և մանկության մասին դիսկուրսներն անցում 
կատարեցին ագրարային և արդյունաբերական փուլեր: ԽՍՀՄ-ում մայրության 
մասին դիսկուրսների, ինչպես նաև հենց մայրերի պատրաստման մասին 
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պատկերացում կարելի է կազմել ըստ երեխաների խնամքի վերաբերյալ 
այդ ժամանակաշրջանի դասագրքերի տոնայնության և բարոյական 
շեշտադրումների9: Բեղմնավորումը, հղիությունը, ծննդաբերությունը, երեխայի 
խնամքն անձնական ոլորտից անցնում են պետական   կարգավորման ոլորտ: 
Ֆեմինիստական   ուղղվածության մի շարք պատմաբանների, մշակութաբանների 
և մարդաբանների ուսումնասիրություններն ապացուցել են խորհրդային   
քաղաքական իշխանության ազդեցության աննախադեպ բարձր մակարդակն 
առհասարակ սեռական կյանքի և, մասնավորապես վերարտադրողական ոլորտի 
ու մայրության պրակտիկայի վրա10 (հարկ է նշել, որ դա բնորոշ էր աշխարհի 
արդյունաբերական երկրներից շատերին): Սկսած 1930-ականների կեսերից՝ 
հասարակությունն, ընդհակառակը, ապավինում է ընտանիքի ինստիտուտին՝ 
խստացնելով ամուսնության և ամուսնալուծության մասին օրենսդրությունը: 1936 
թ․ ստալինյան իշխանությունն արգելում է աբորտը:

Զգայուն թեմա է մանկասպանությունը: Այն անմիջականորեն առնչվում է 
առաջին հերթին մարդկության էքզիստենցիալ հիմնախնդիրների տարբեր 
կողմերին, հակաբեղմնավորման և թերսնման կամ սովի, այսինքն՝ ռեսուրսների 
սղության խնդիրներին: Նախահեղափոխական շրջանում ղարաբաղյան 
գյուղերում այդ երևույթը նկարագրում էին էվֆեմիստիկորեն՝ երեխային 
թողնել տաշտի տակ (տաշտեն տակ են թողել): Ազատվում էին թե՛ տղա, թե՛ 
աղջիկ երեխաներից, նրանց խեղդում էին, չէին կերակրում, թողնում էին 
ցրտին սառչելու: Այնուամենայնիվ, առավել հաճախ այդպիսի ճակատագրի էին 
արժանանում նորածին աղջիկները: Խորհրդային տարիներին այդ պրակտիկան 
գրեթե վերացավ: Այնուամենայնիվ, կոլտնտեսություններում չափազանց մեծ 
ծանրաբեռնվածությունը, մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղում մանկական 
և մայրության համար նպաստավոր ենթակառուցվածքներ ապահովելու 
խորհրդային պետության չկատարած խոստումները հանգեցրին նրան, որ ավագ 
երեխաներն էին խնամում փոքրերին, մինչ մայրը գրեթե ամբողջ օրը բացակայում 
էր: Վարդան անունով մի կին, որը Բերդաշեն գյուղի երկարամյա բնակիչ էր, 
հիշում է. «Ինքս դեռ երեխա էի և այնքան հաճախ էի գցում նորածին եղբորս, որ 
նա մահացավ»։ Միևնույն ժամանակ այս ամենի ֆոնին աբորտները դարձան 
հակաբեղմնավորման գրեթե միակ միջոցը:

1920-ական թթ․ Խորհրդային Միությունը պետական   ֆեմինիզմի 
բոլշևիկյան նախագծով դարձավ աշխարհում առաջին պետությունը, որն 
օրինականացրեց աբորտը: Իհարկե, աբորտների օրինականացումը բարդ թեմա 
է, որն ունի բազմաթիվ շերտեր: Փաստացի ԽՍՀՄ-ն, հակաբեղմնավորիչների 
մշակույթի, վերարտադրողականության վարքի իմաստով ի վերջո ինքնին 
ստեղծեց աբորտի մշակույթ: Միևնույն ժամանակ, ըստ ղարաբաղցի կանանց 
գնահատականների, դա հոգեբանորեն ավելի պակաս «ռեսուրսատար» և 
«աշխատատար» էր, քան մանկասպանությունը: Հարցված կանանց մեծ 
մասը, որոնց կյանքի վերարտադրողական շրջանն անցել էր Խորհրդային 
Միության տարիներին, չեն կարողացել հիշել, թե քանի աբորտ են արել իրենց 

9 Черняева Н. Производство матерей в Советской России: учебники по уходу за детьми эпохи индустриализа-
ции. ГИ № 12, 2004. Харьковский центр гендерных исследований.с. 120-138. 

10 Goldman W. Women, the State and the Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917-1936. NY: Cambridge 
University Press, 1993; Stites R. The Women’s Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism, Bolshevism. 
Princeton 1978.
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կյանքում: Աբորտները միանգամայն աղետալի ազդեցություն ունեցան կնոջ 
վերարտադրողական առողջության վրա: Այնուամենայնիվ, ըստ ֆեմինիստական   
ուսումնասիրությունների արդյունքների, հղիությունը դադարեցնելու իրավունքը 
կանանց ազատության, գործունեության, սուբյեկտիվության անքակտելի, 
կարևոր, անբաժանելի մասն է: Այս իմաստով, աբորտների ազատականացումը 
կանանց կողմից դիտվում է որպես միանգամայն առաջադեմ նախագիծ: 
Խնդիրը, սակայն, պատմության ողջ ընթացքում հաճախ եղել է այն, որ 
սոցիալական ցանկացած նմանատիպ փորձերը, նաև հետագայում` 60-ականների 
համաշխարհային սեքսուալ հեղափոխության տարիներին, ցույց են տվել, որ բոլոր 
տեսակի էմանսիպացիաների, հատկապես սեքսուալ ազատականացման համար 
միշտ վճարել է կինը՝ առողջությամբ, միջոցներով, հույզերով: Եվ ղարաբաղցի կինը 
դրա լավագույն օրինակն է:

ԱՐՓԵՆԻԿ ԿԱՄ ԱՓՈ11։ ՆԱԽԱԴԵՊԻ 
ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ (CASE STUDY)

ԼՂԻՄ-ի Դահրազ գյուղի բնակիչ, ընտանիքի երեք եղբայրներից մեկի՝Պավելի 
կնոջ՝ Արփենիկի/Ափոյի՝ խորհրդային կանացի/գենդերային պատմությունը 
խորհրդային շրջանի ղարաբաղցի կանանց կենսագրության նախադեպի 
քննություն է: Պավելի եղբայրները՝ Միքայելը և Ալեքսանդրը, լքեցին գյուղը՝ 
թողնելով Պավելին, որպեսզի նա խնամի ծնողներին՝ Արշակին և Հեղինեին և 
հետևի ընտանիքի տնտեսությանը: Արփենիկն ինքը ծնվել է Նախիջևանիկ 
գյուղում, ուր տեղափոխվել էր նրա մայրը՝ Թագուհին, երբ ամուսնացել էր 
Մուխանի հետ: Թագուհին տատմեր էր: Հարսանիքից որոշ ժամանակ անց լույս 
աշխարհ եկավ առաջնեկը: Դա լավ էր։ Բայց երեխան աղջիկ էր, ու դա արդեն վատ 
էր: Ընտանիքում բոլորը վրդովված էին: 1910 թվականն էր: Աղջկան անվանեցին 
Արֆենյա: <…> Երկու տարի անց Թագուհին ծնեց ևս մի աղջիկ: Ընտանիքն անասելի 
վրդովվեց։ Թագուհու կարգավիճակն ընտանիքում փոխվեց դեպի վատը: Նրան 
սկսեցին հալածել, հատկապես սկեսուրը, մանավանդ որ նա Մուխանի խորթ մայրն 
էր ու նաև նրա սիրուհիներից մեկը: Սկեսրայրը՝ Ավանեսը, տանը քիչ էր լինում, 
նա շատ էր աշխատում: Իսկ սկեսուրը տանջում էր հարսին, նույնիսկ ծեծում: Մի 
անգամ նա մազերը լվանալիս մետաղյա սափորով (դոլչա) այնպես հարվածեց 
հարսի գլխին, որ դրանից հետո նա սկսեց էպիլեպտիկ նոպաներ ունենալ: <…> 
Թագուհին երրորդ անգամ հղիացավ, նա հաստատ որոշել էր, որ եթե աղջիկ 
ծնվի, կխեղդի նրան: Այդ պատճառով, երբ ծննդաբերության ցավերը սկսվեցին, 
Թագուհին գնաց անասնագոմ՝ ծննդաբերելու (1914-ի ձմեռն էր)։ Տղա ծնվեց... 
Թագուհին տեսավ, որ երեխան տղա է, արեց անհրաժեշտ ամեն ինչ, երեխային 
դրեց գոգնոցի մեջ (գյուղում գոգնոցը կանանց հագուստի պարտադիր բաղադրիչ է), 
երեխային տուն բերեց և ասաց. - Ահա ձեզ տղա, ինչպես որ ուզում էիք: <…> 1916 
թվականին ընտանիքում ծնվեց ևս մեկ աղջիկ:

11 Հարցազրույցներից արված մեջբերումները նշվում են շեղատառով։ Տեքստում մեջբերվում են հատվածներ 
Ամալյա Մկրտչյանի՝ Արփենիկի եղբոր աղջկա նամակից, որն ապրում էր Թուրքմենիայում՝ Աշխաբադում։ 
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ՕՐՀՆՎԻ՜ ՍՈՎԵՏԸ։ ԿԵՑՑԵ՛Ն ՍՈՎԵՏՆԵՐԸ:

ԼՂԻՄ-ի հայ բնակչությունը խորհրդային   իշխանությունն ասոցացնում է pax 
Sovetica-ի, ազգամիջյան հարաբերություններում համեմատաբար հանգիստ 
ժամանակահատվածի հետ:

Պաշտոնական դիսկուրսը հաղթականորեն հայտարարում էր. «Բաքվի 
կոմունայի հաղթանակը (1918 թ․) ոգևորել էր Ղարաբաղի աշխատավորներին, 
սակայն դաշնակների և մուսավաթականների ժամանակավոր հաջողությունն 
առաջ բերեց արհեստական ազգամիջյան սրացումներ։ 1920 թ. մայիսի 12-ին 
XI բանակը Ս.Մ. Կիրովի և Սերգո Օրջոնիկիձեի ղեկավարությամբ մտավ Շուշի: 
Բնակիչներն ազատարարներին դիմավորեցին աղուհացով: Ղարաբաղը նույնպես 
կդառնա սովետական»12:

1920-ականների սկզբին, երբ իրավիճակը մի փոքր հանդարտվեց, Թագուհին 
իր երեխաների հետ վերադարձավ Դահրազ: Տունը դատարկ էր, նույնիսկ 
կիսախարխուլ: Ինչո՞վ ապրել: Թագուհին ինքը վատառողջ էր: Ավագ դուստրը՝ 
Արֆենյան, աշխատանքի էր անցել Շահնազարյանների տանը: Նա, իհարկե, ջանք 
չէր խնայում, չէ՞ որ ամբողջ ընտանիքն իրենից էր կախված: Տանտերերը տեսնում 
են՝ աղջիկը խելացի է, աշխատասեր, ազնիվ, առողջ: Նմանին չպետք է բաց թողնել, 
պետք է տանել ընտանիք: Ափոն (Արֆենյայի կրճատ տարբերակը) հատկապես 
շահեկան էր թվում տանտիրոջ ընտանիքի կանացի կեսի ֆոնին: Տանտիրուհին՝ 
Հեղինեն, շատ հիվանդ էր, <...> նա տառապում էր ոսկորների հիվանդությունից, 
ամբողջովին ծռմռված էր: Ըստ ամենայնի, նա ռևմատիզմ ուներ կամ գուցե 
պոլիարթրիտ: Նա լավ տատիկ էր: Նրա դեմքը շատ անսովոր, հազվագյուտ 
գեղեցկություն ուներ: Ավագ դուստրը՝ Երմոնյան, գեղեցիկ էր, բայց ծույլ: Կրտսեր 
դուստրը՝ Թամարան, բարի էր, սիրալիր, բայց անառողջ: Բանն այն է, որ հղիության 
ընթացքում Հեղինեն դեղնախտ էր տարել, և դա ազդել էր երեխայի առողջության 
վրա:

Արֆենյան հայտնվեց Շահնազարյանների ընտանիքում՝ որպես սպասուհի, 
որովհետև պետք է կերակրեր իրեն և իր ընտանիքին: Բայց շուտով 
Շահնազարյանները խոսեցին Թագուհու հետ, և փոքրիկ աղջիկը դարձավ ապագա 
հարսնացու: Մեր գյուղում Շահնազարյանների ընտանիքը ամենահարուստներից 
էր: Նրանք միշտ մեծ տնտեսություն են ունեցել, այդ պատճառով աշխատողներ էին 
վարձում նույնիսկ խորհրդային տարիներին (մինչև պատերազմը): Տարածաշրջանի՝ 
խորը ծայրամասային լինելու հանգամանքը, ԽՍՀՄ–ում դասակարգային պայքարը և 
դրա կոշտ բնույթը հնարավորություն տվեցին ապրել ազնվական բարքերով ընդհուպ 
մինչև կոլեկտիվացում:

1924 թ.-ին Շահնազարյաններն ամուսնացրին իրենց ավագ որդուն՝ Պավելին, 
Արֆենյայի հետ: Իսկ Թագուհու ընտանիքը կորցրեց իր կերակրողին: Այդ 
պատճառով հայրս (Սուրեն Մկրտչյան) աշխատանքի անցավ Շահնազարյանների 
մոտ որպես բատրակ: Այժմ նա դարձավ ընտանիքի հիմնական վաստակողը: 
Թագուհին էլ էր ինչ-որ բան վաստակում. նա հաց էր թխում մարդկանց համար, 
ծնունդ էր ընդունում, բուժում կանացի հիվանդություններ:

12 Гюль К.К., Гулиев А.Н., Надиров А.А. Нагорно-Карабахская автономная область // Советский Союз. Азербайд-
жан. М. 1971. С. 253.
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Ափոյի նախապատերազմական կյանքից այսպիսի մի դեպք պատմեցին։ 
Տոնական օրերին բոլորը հավաքվում էին շենամաչում (գյուղի կենտրոն), խաղեր 
էին խաղում, ճոճվում էին, տղամարդիկ գոտեմարտում էին: Ափոն պատմում էր, 
որ իր ամուսինն էլ էր կռվել ու պարտվել: Ափոն դա թույլ տալ չէր կարող և որոշում 
է վրեժ լուծել: Որպես իր ամուսնու պարկեշտ կին՝ նա նրանից թույլտվություն է 
խնդրում նրա մրցակցի հետ մենամարտելու համար: Պավելը, իմանալով իր կնոջ 
կարողությունները, թույլ է տալիս. Ափոն գոտեմարտի մեջ է մտնում ու հաղթում: 
Ըստ իս՝ հզոր է, եթե ժամանակակից լեզվով խոսենք: <…> Ափոն բնությունից 
շռայլորեն օժտված էր: Մարդիկ ավարտում են թատերական բուհեր, մասնավոր 
դասերի են գնում, կաշվից դուրս են գալիս, բայց չեն կարողանում նույնիսկ ինչ-
որ միջին դեր խաղալ: Իսկ Ափոն, առանց որևէ կրթության, կարողանում էր մտնել 
ցանկացած կերպարի մեջ: Ընդ որում, նրա ձայնն էլ էր փոխվում, և արտաքուստ 
էլ նա կերպարանափոխվում էր: Նա նույնիսկ ուներ պատրաստի համերգային 
համարներ, որոնք հանդիսատեսը հիացմունքով էր ընդունում: Իսկ ինչպե՜ս էր 
նա պարում: Որքան ուրախություն ու հաճույք էր պարգևում Ափոն մարդկանց իր 
արվեստով: Ես նրան ասում եմ «մեր գյուղի ժողովրդական արտիստ»:

<…> Նաև հիշում եմ, որ 30-ականներին Ստեփանակերտում մրցույթ 
կազմակերպվեց, թե ով ունի ամենաերկար հյուսը: Ափոն զբաղեցրեց 1-ին կամ 
2-րդ տեղը, բայց դրանից հետո նա սկսեց շատ ուժեղ գլխացավեր ունենալ: Նա 
բուժման էր գնում Բաքու: Մնում էր եղբոր՝ Սուրենի մոտ, որն այդ ժամանակ 
արդեն տեղափոխվել էր Բաքու: Արֆենյան, անխոս, առաջնորդի որակներ ուներ: 
Ափոյի լեզուն սուր էր: Նա միշտ հպարտ և արժանապատիվ կեցվածք ուներ: Ինչո՞ւ 
էր նրա անունը Ափո: Երիտասարդ տարիքում նա վիճել էր ինչ-որ մեկի հետ և 
ասել, թե այնքան համոզված է իր կարծիքում, որ եթե սխալ դուրս գա, կփոխի իր 
անունը (թեժ բանավեճի ընթացքում ասվող սովորական լեզվական կլիշե՝ անումս 
կփոխիմ): Նա վեճը տանուլ է տալիս և, որպես իր խոսքի տեր, (տղամարդու 
պատվի վարքականոնի նմանակում) փոխում իր անունը:

1930-ականներին ԽՍՀՄ-ում կանանց խնդրի շուրջ իրարանցումը հասավ իր 
գագաթնակետին, և դրա «լուծումը» զգալի առաջընթաց գրանցեց: «Հետագայում, 
երբ արդյունաբերականացման մեկնարկը տրվեց, աշխատանքային ռեսուրսների 
պահանջարկը կտրուկ աճեց, և կանանց ներգրավվածությունն աշխատանքում 
է՛լ ավելի ինտենսիվ դարձավ13: 1936 թ․ Մոսկվայում լույս տեսավ «Կինը ԽՍՀՄ-
ում» գիրքը, որը պատրաստվել էր ԽՍՀՄ պետական   պլանավորման կոմիտեի 
Ժողտնտեսական հաշվառման կենտրոնական վարչությունում14 և ներառում էր 
վիճակագրական տվյալներ, որոնք նկարագրում էին կանանց կարգավիճակը 
Խորհրդային Միությունում առաջին և երկրորդ հնգամյա ծրագրերի ընթացքում: 
Համեմատության համար ներկայացվում են նախահեղափոխական 
Ռուսաստանին և Արևմուտքի կապիտալիստական   երկրներին առնչվող տվյալներ: 
Այս աշխատանքում նշվում է, որ «արտադրության մեջ կին աշխատուժի 
ներդրումը ամենից շատ հետ է մնում Ադրբեջանի և Կենտրոնական Ասիայի 
հանրապետությունների բնիկ ժողովուրդների շրջանում»15: Խորհրդային երկրի 
մնացած հատվածներում պետության կոչին կանայք անմիջապես արձագանքում 

13 Кирилина А.В. Гендерные аспекты массовой коммуникации // Гендер как интрига познания. Сб. ст. Изд. “Рудо-
мино” М. 2000. С.

14 Центральное управление народно-хозяйственного учета Госплана СССР․

15 Центральное управление народно-хозяйственного учета Госплана СССР 1936, с. 11.
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են երբեմն ոչ միայն խանդավառությամբ, այլև որոշակի մոլեռանդությամբ: 
Կանանց աշխատանքային ոգևորության օրինակներ են այնպիսի հայտնի 
երևույթներ, ինչպիսիք են ստախանովյան շարժումը, խետագուրովկա 
նորաբանությունը, որը ի հայտ եկավ Վալենտինա Խետագուրովայի բաց նամակի 
հրապարակումից հետո, որով նա աղջիկներին կոչ էր անում մասնակցել Հեռավոր 
Արևելքի տարածաշրջանի զարգացմանը (արձագանքել է 250 հազար աղջիկ), 
տրակտորիստ Պաշա Անգելինայի «100 հազար ընկերուհի դեպի տրակտոր» 
նախաձեռնությունը (արձագանքել է 200 հազարը)16։

Արդյունաբերականացման, կոլեկտիվացման և սոցիալիզմի լայնամասշտաբ 
կառուցման դարաշրջանի մեկնարկի հետ երիտասարդ խորհրդային   պետությանը 
անհրաժեշտ էր էժան աշխատուժ: ԽՍՀՄ մյուս շրջանների պես գաղափարական 
ֆանատիզմի ալիքը հասավ նաև Ղարաբաղ: Զուգահեռաբար Ղարաբաղի 
գյուղերում ինտենսիվորեն ընդլայնվում է ենթակառուցվածքային ցանցը՝ 
արդյունաբերական և գյուղատնտեսական զբաղվածություն ապահովելու 
նպատակով: Հերոսական աշխատանքի գաղափարի արմատավորումը հանուն 
երկրի դառնում է դարաշրջանի շրջանառվող գաղափար: Եվ կինը, գրեթե 
տղամարդուն հավասար, ներգրավվում է արտադրական գործունեության 
մեջ17: Կոլտնտեսության նույն աշխօրերը վճարվում էին ըստ աշխատանքի՝ 
անկախ սեռից, և երբեմն կինը ավելի շատ եկամուտ էր բերում տուն, քան 
տղամարդը՝ դրանով իսկ կոտրելով ընտանիքում կերակրողի կերպարը՝ որպես 
նահապետական   իշխանության հիմք:

1928 - 1930 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐ․ ԿՈԼԵԿՏԻՎԱՑՈՒՄ

Չնայած բոլոր ուղեկցող տարակարծություններին՝ Լեռնային Ղարաբաղում 
ընդհանուր առմամբ կոլեկտիվացման մասին շատ դրական են արտահայտվում. 
Դահրազում այս դիսկուրսները դասակարգային չափումներ ունեին: Ղարաբաղի 
շատ բնակիչներ բռնաճնշումների ենթարկվեցին, քանի որ հրաժարվել էին 
կոլտնտեսությանը միանալուց` դառնալով կուլակաթափման զոհ (կուլակաթաֆ):

Խորհրդային   կարգերի նկատմամբ հասարակ մարդկանց դրական 
վերաբերմունքը խիստ տարբերվում էր նախկին «կուլակների» կամ 
բռնաճնշվածների, վիրավորվածների երեխաների վերաբերմունքից, որոնք 
վիրավորանքների մասին բարձրաձայնեցին միայն խորհրդային կարգերի 
փլուզումից հետո: Ափոյի սկեսրայրը՝ Արշակ Շահնազարյանը, իրեն համարում 
էր ազնվական ընտանիքի ներկայացուցիչ, ինչը հաստատվում է կորցրած 
ունեցվածքի մասին ընտանիքի անդամների հիշողությամբ՝ ընտանեկան հողեր, 
անասուններ, ագարակում բնակվող ծառաներ, այդ թվում ինքը՝ Արֆենյան, 
նախքան Պավելի հետ ամուսնանալը (ամուսնության մասին որոշումը կայացրել 
էր նրա մայրը ՝ Հեղինեն։ Արֆենյան քնում էր իր գործատու-տանտիրուհու հետ 
նույն անկողնում մինչև իր առաջին դաշտանը՝ մինչև 13 տարեկան): Արշակը 

16 Кирилина А.В. Гендерные аспекты массовой коммуникации // Гендер как интрига познания. Сб. ст. Изд. “Рудо-
мино” М. 2000. С. 51.

17 Женщина-работница и крестьянка в СССР. Отчет женской делегации британских тред-юнионов. М., Изд-во 
ВЦСПС, 1925. С. 39.
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շտապ վաճառել էր իր անասունները, իսկ մնացածը՝ ներառյալ վարելահողերն ու 
պտղատու այգիները (Շահնազարյանց տափեր), կամավոր, առաջին շարքերում, 
հանձնել էր կոլտնտեսությանը: Նորաստեղծ «Դահրազ» կոլտնտեսության 
նախագահ ընտրեցին Արտաշին՝ անասնապահին՝ Շահնազարյանների վարձու 
աշխատողին, որն ապրում էր իրենց տանը: Արտաշը, դառնալով կոլտնտեսության 
նախագահ, «չարացավ» (չըրացալա). նա վատ էր վարվում Արշակի անասունների 
հետ, որոնք այժմ կոլտնտեսության սեփականության մի մասն էին, ծեծելով 
«շահնազարանց» անասուններին ջրհորի մոտ՝ նա հրապարակավ «խիստ 
հայհոյանքներ էր տեղում»: Ծանր տանելով նախկին հասարակական 
աստիճանակարգերի փլուզումը՝ Արշակը կարող էր միայն դառնորեն հառաչել՝ 
անընդհատ կրկնելով. «Ի՜նչ օրեր են եկել, իմ ծառան ինձ տեր է դարձել»: 
«Անտագոնիստական հարաբերությունների» դոկտրինալ   խառնաշփոթը, աղքատ, 
միջին գյուղացիների և, այսպես կոչված, գյուղական շահագործողների և մանր 
կապիտալիստ-արտադրողների տարաբաժանելը, զբաղվածությունը որպես 
շահագործում բնութագրելը ամբողջ սպեկտրով արտացոլվեցին ղարաբաղյան 
գյուղի վրա: Արշակի պատմությունը վառ օրինակն է մի գործընթացի, որ կոչվում է 
ինքնաունեզրկում կամ միջինականացում 18:

Արշակը՝ մեծահարուստ հողատերը, որը լիովին համապատասխանում էր 
կուլակ սահմանմանը, մեկ տարի անց մահացավ այն բանից հետո, երբ ստիպված 
եղավ իր բոլոր անասուններն ու հողատարածքները տալ նոր կառավարությանը, 
կոլտնտեսությանը: Նա չտեսավ, թե ինչպես մայրս դարձավ բրիգադիր և սկսեց 
ձիով շրջել, Շաբո էր ձիու անունը: Նա չտեսավ նաև ստալինյան բռնաճնշումները. 
դա սարսափելի էր. մատնում էին, հանձնում էին, առանց պատճառի աքսորում էին 
տղամարդկանց՝ նրանց գեղեցիկ կանանց տիրանալու համար, - հիշում է Իրինա 
Պավլովնան իր մոր մասին:

Իրինա Առուստամյանի հուշերում բրիգադիրության (կնոջ պաշտոնական 
դիրք, ակտիվ սոցիալական և տնտեսական դեր) և Արևելքի նոր խորհրդային   
կնոջ համար շարժունակության նոր մոդելի կառուցման մասին մի հետաքրքիր 
դրվագ կա: Արֆենյան, աշխատելով կոլտնտեսությունում, սկսեց իր ձիու՝ 
Շաբոյի վրա նստած շրջել գյուղում․ սա, ըստ էության, ոչ միայն մեխանիկական 
շարժունակության փոխակերպում էր, այլև դարերով կամ հազարամյակներով 
գոյություն ունեցող սահմանների խախտում: Ձիավոր կինը ոչ մի կերպ չէր 
տեղավորվում սովորական ղարաբաղցի գյուղացու աշխարհընկալման մեջ: Այս 
իմաստով սա շարժունության խորհրդային   հեղափոխություն էր, տարածության 
հետ վարվելու և դրա յուրացման նոր գենդերային մեկնաբանություն: Կանայք 
այլևս փակված չէին տներում, բազմաշերտ հագուստի տակ, ընդ որում դա 
ոչ միայն չէր արգելվում, այլև հայտարարվեց կանանց սոցիալական վարքի 
օրինական և կամավոր-պարտադիր գիծ:

18 1927-29 թթ․ բազմաթիվ հաջողակ ֆերմերային տնտեսություններ խիստ թուլացան կամ ստիպված եղան 
դառնալ կոլտնտեսություններ։ Այս գործընթացները և մասնավորապես «կուլակների» վարքագիծը քիչ են 
ուսումնասիրված սոցիալական գիտություններում։ Տե՛ս Lewin Moshe The Making of the Soviet System: Essays 
in the Social History of Interwar Russia. 1985. Pantheon Books: NY. P. 140-141.
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ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ   ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ 
ՈՒ «ԻՐԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԸ»

ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄ.   ԱՅՐԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (ՆՊԱՍՏՆԵՐ 
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿ)

1941 թ․ կրտսեր որդին՝ Հրաչիկը, ընդամենը մեկ տարեկան էր, երբ Արֆենյան 
ամուսնուն ճանապարհեց պատերազմ: <…>… հենց այդ պատճառով էր Ափոն 
ամենից շատ սիրում Հրաչիկին: Երբ Հրաչիկը 5 տարեկան էր, «առաջադեմ» 
Բաքվից Դահրազում ամառն անցկացնելու եկավ ազգականուհին՝ քեռի Միշայի 
դուստ Շուշանիկը: Առանց երկմտելու՝ նա պատռեց Հրաչիկի ծննդյան վկայականը 
և, հայտարարելով, թե կորել է, նրա համար գրել տվեց նոր փաստաթուղթ` ավելի 
«ժամանակակից» անունով` Ռոբերտ Պավլովիչ Շահնազարյան: Նրա երեխաները 
կմեծանան, կդառնան մեծ մարդիկ, դոկտոր-պրոֆեսորներ, և իրենց հայրանունով 
նրանց կկոչեն Հրաչիկովնա: Կծիծաղեն նրանց վրա: Ոչ, դա չի կարելի թույլ տալ - 
բացատրեց «հովեկն» իր մեծ ընտանիքին:

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը բացեց խորհրդային գենդերային 
կարգի նոր վերափոխման նոր վարագույրները: Հայրենական մեծ պատերազմի 
ընթացքում պարզ դարձավ, որ կանաjք օժանդակ դեր ունեն: Կանայք, որոնք 
իրենց ուսերին էին վերցրել թիկունքում կյանքի կազմակերպման բոլոր 
դժվարությունները, ստիպված էին արագ զիջել դիրքերը, երբ տղամարդիկ 
վերադարձան ռազմաճակատից: Շահնազարյանների ընտանիքի երեք որդիները՝ 
Պավելը, Միշան և Սաշան մասնակցեցին Հայրենական մեծ պատերազմին: 
Պավելն անհետ կորավ, Միշան զոհվեց, իսկ Սաշան՝ մորս սիրելին, բարեհաջող 
վերադարձավ տուն՝ ավարով: Պատերազմի 4 տարիներին գյուղում բոլորն ապրում 
էին նույն աղքատության մեջ, բոլորն աշխատում էին: Շահնազարյանների 
ընտանիքից կոլտնտեսությունում աշխատում էին Արֆենյան, Նինան, Հրանտիկը: 
Հիմնական աշխատողն, իհարկե, Արֆենյան էր: Նա տանն էլ էր շատ աշխատում: 
Այսպիսով, Արֆենյան դարձավ այն տան լիիշխան տիրուհին, ուր եկել էր որպես 
սպասուհի:

1943 թ.-ին Ափոն ստացավ մի թուղթ, որով նրան տեղեկացնում էին, որ իր 
ամուսինը՝ Պավել Արշակովիչ Շահնազարյանը, անհետ կորել է: Գնալով ճակատ՝ 
Պավելը Արֆենյային պատգամել էր կրծքով կերակրել իր մեկ տարեկան որդուն՝ 
Հրաչիկին (Ռոբերտ) այնքան ժամանակ, մինչև ինքը տուն վերադառնա: Որպես 
նվիրված ու հնազանդ կին՝ Արֆենյան որդուն կերակրեց կրծքի կաթով մինչև 
պատերազմի ավարտը: Փաստորեն նա 29 տարեկանից մնաց առանց ամուսնու: 
Բայց մինչ նրա կյանքի վերջը, որն ընդհատվեց 1986 թ․-ի մայիսի 16-ին (Բաքվում, 
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իր ավագ որդու՝ Հրանտիկի տանը), ոչ ոք չհամարձակվեց ասել, որ նա գեթ մեկ 
անգամ նայել է որևէ այլ տղամարդու: Չհամարձակվեցին, որովհետև հիմքեր 
չկային: Այս թեմայի շուրջ նույնիսկ բամբասանքներ չեն եղել, չնայած սեռական 
թեման ամենասիրվածն է գյուղում: Պատերազմից հետո կոլտնտեսությունն Ափոյին 
ուղարկեց Ստեփանակերտ՝ մեղվաբուծության դասընթացների: Նա հաջողությամբ 
ավարտեց այս դասընթացները, դարձավ լավ մեղվաբույծ և ամբողջ կյանքում 
լավ վաստակեց դրանով: Նա ասում էր, որ ոչ բոլորն էին կարողանում սովորել, ու 
շատերը կիսատ թողեցին: Ես հիշում եմ, թե ինչպես էին Ափոյին հրավիրվում այլ 
գյուղեր որպես փորձագետ, որպես խորհրդատու տեղի մեղվանոցների առանձին 
դեպքերի համար, երբ իրենք չէին կարողանում գլուխ հանել: Խորհրդային 
համակարգը Արֆենյային առաջարկում էր միանգամայն աննախադեպ 
հնարավորություններ և սոցիալական վերելակներ: Նա կոլտնտեսությունում 
աշխատում էր չորս աշխատատեղերում՝ ղեկավարում էր անասնապահական 
հսկայական ֆերման, գյուղի վերստուգիչ հանձնաժողովի (ՎՀ) նախագահն էր, 
սեզոնին կալսում էր ցորենի բերքը (կալ թակել) և կոլտնտեսության մեղվաբույծն 
էր: Այս ամենից բացի՝ նա վճարվում էր ըստ աշխօրի, նաև ամսավճար էր 
ստանում «բնամթերքով»` կարագ, ցորեն, հացահատիկ, լոբազգիներ, մրգեր, 
բանջարեղեն, նաև մասնաբաժին կոլտնտեսությունում արտադրվող ամեն 
ինչից: Մասնագիտական   կոչումների թագի «ադամանդը» ՎՀ նախագահի շատ 
կարևոր պաշտոնն էր, քանի որ այն գերազանցում էր նույնիսկ կոլտնտեսության 
նախագահին: Խորհրդային կենսակերպն ամբողջովին փոխեց Արևելքի կնոջ 
կերպարը ոչ միայն արտաքին տեսքի, հագուստի առումով (գլուխն ու բերանը 
պարտադիր ծածկելն անցյալում էր), այլև մեխանիկական և սոցիալական 
շարժունության իմաստով: Արֆենյան կտրում-անցնում էր կոլտնտեսության 
ողջ տարածքը Շաբո անունով ձիով, նա մասնագիտություններ էր յուրացնում՝ 
ձեռք բերելով նոր կարգավիճակներ: Սակայն որպես զինվորի այրի՝ Ափոն 
պետությունից ոչ մի վճարում կամ նպաստ չէր ստանում: Բազմապրոֆիլ   
աշխատանքային կարիերայի ավարտին՝ 50 տարեկան հասակում, որպես չորս 
երեխաների մայր, նա թոշակի անցավ՝ ամսական ստանալով 12 սովետական   
ռուբլի չնչին գումար, ինչից անընդհատ բողոքում էր: 

Ագրարային Ղարաբաղի կանայք ստացան տնտեսական ակտիվություն 
դրսևորելու հարթակներ՝ դառնալով տնտեսական հարաբերությունների 
սուբյեկտ, ինչը ենթադրաբար նշանակում էր ընդգրկում ղեկավարման 
հարաբերություններում ինչպես գերդաստանի և/կամ ընտանիքի 
համատեքստում, այնպես էլ պետական-քաղաքական մակարդակում:

Այնուամենայնիվ, պետք չէ գերագնահատել ԽՍՀՄ-ում գենդերային 
հավասարության մակարդակը: Կանանց քաղաքական իրավունքներ և տեղում 
ներկայացվածություն տրամադրելու համակարգը լուրջ ծախսեր էր պահանջում 
ու մեծ թերություններ ուներ: Օրինակ՝ Ղարաբաղում, ինչպես նաև Հարավային 
Կովկասի բոլոր երեք հանրապետություններում, տղամարդիկ ակնհայտորեն 
գերակշռում էին իշխանության բարձրագույն օղակներում: Բացի այդ, նրանց 
վարձատրվում էին հինգ անգամ ավելի շատ, քան նույն աշխատանքը կատարող 
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կանայք19: Հանրապետական   մակարդակում նախարարական պորտֆելներ 
ունեցող կին չի եղել, գործադիր իշխանությունում ևս: Շատ հաճախ կանայք 
նշանակվում էին Կոմունիստական   կուսակցության տեղական կենտրոնական 
կոմիտեի երկրորդ տեղակալներ, և դա նրանց «ապակե առաստաղն» էր: Այս 
առումով պատահական չէ, որ կանայք սկսեցին զբաղեցնել բոլորովին այլ 
մարգինալ դիրքեր: 1980-ականներից կանայք արդեն դերակատարություն ունեին 
այլախոհության տիրույթում, բայց ոչ քաղաքականության մեջ:

Խորհրդային կանայք իշխանության գլուխ էին անցնում միայն ճգնաժամային 
իրավիճակներում, պատերազմի, քաոսի և ավերածությունների ժամանակ, 
և դա համընդհանուր երևույթ էր: Նման հասարակական-կարգավիճակային 
երևույթների համատարած լինելու փաստը խոսում է նման խտրականության՝ 
կառուցվածքային բնույթ ունենալու մասին: Որպես օրինակ կարելի է 
դիտարկել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, որի ընթացքում 
աշխատանքի ծանրությունը թիկունքում ընկավ կանանց ուսերին: Հենց այս 
ժամանակահատվածն է բարձր պաշտոններում կանանց նշանակումների 
բարձրակետը, թե՛ քաղաքում, թե՛ գյուղում: Կոլտնտեսությունների և 
խորհտնտեսությունների կին նախագահների ամենամեծ թիվը Հարավային 
Կովկասի հանրապետություններում և Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզում 
եղել է այդ ընթացքում, երբ ընդհանուր մոբիլիզացիան այլ տարբերակ չէր 
թողնում: Այլ կերպ ասած՝ չնայած հավասարության կարգախոսներին՝ կանայք 
ունեին օժանդակ դեր, իսկ հեղինակավոր պաշտոնների հասանելիությունն 
ապահովվում էր մնացորդային սկզբունքով:

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐ ԿԱՄ 
ԱԶԳԱԿՑԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԵԾ, ԸՆԴԼԱՅՆՎԱԾ 
ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐ: «ՀՈՎԵԿՆԵՐ»

Նահապետական   կարգն անընդհատ հայտնվում, «ծիկրակում» էր խորհրդային 
շրջանի վերաբերյալ հարցազրույցների տեքստերում, սովորաբար դիսկուրսների 
և կոնցեպտների միջոցով, որոնք երբեմն իրենց համարժեք էվֆեմիզմներ 
էին գտնում խորհրդային բյուրոկրատական   դիսկուրսիվ իրականությունից: 
Օրինակ՝ գերդաստան բառը, որը հաճախ օգտագործվում էր առօրյա կյանքում և 
ծիսական ելույթների, կենացների ժամանակ, փոխարինվեց «տան գրքույկ»-ով, 
թեև գերդաստանն ընդգրկում էր ընդլայնված ազգակցական կապի ավելի լայն 
շրջանակ, մինչդեռ տան գրքույկն առնչվում էր երկսերունդ փոքր ընտանիքին: 
Ուզում եմ ասել, որ Ափոն իր ամբողջ կյանքում ապրել է սկեսրոջ հետ: Հեղինեն 
մահացավ, կարծեմ, 70-ականներին, այսինքն՝ Ափոն 30 տարի, արդեն առանց 
ամուսնու, ապրել է սկեսրոջ հետ: Այսօրվա չափանիշներով դա հերոսություն է: 
Բայց այն ժամանակ դա սովորական բան էր:

1940-50-ական թթ․ Ղարաբաղում հայտնվեց մի հասկացություն՝ այսպես 

19 Dudwick, Nora. “Out of the Kitchen into the Crossfire: Women in Independent Armenia.” In Post-Soviet Women: 
From the Baltic to Central Asia, edited by Mary Buckley. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, p. 238; 
Ishkanian, Armine. “Gendered Transitions: The Impact of the Post-Soviet Transition on Women in Central Asia and 
the Caucasus.” Perspectives on Global Development and Technology, 2003: 475-496.
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կոչված «հովեկներ», որով անվանում էին այն գյուղացիներին, որոնք թողել էին 
իրենց հայրենի օջախն ու գնացել քաղաքներ, մայրաքաղաք: Նրանք տոներն ու 
արձակուրդներն անցկացնում էին իրենց պապերի ու հարազատների տներում՝ 
մնալով այնտեղ արձակուրդների ընթացքում: Այսպիսով, կապը հայրենի 
գյուղի հետ չէր ընդհատվում, և «հովեկները» նպաստում էին իրենց հայրենի 
գյուղերի զարգացմանը, թեև միաժամանակ, որպես քաղաքի բնակիչներ, նաև 
դժվարացնում էին գյուղի կնոջ կյանքը՝ ծանրաբեռնելով նրան խնամքի լրացուցիչ, 
«չերևացող», չվճարվող, հուզական աշխատանքներով: Ամռանը բոլորը բերում էին 
իրենց երեխաներին, լցնում նրա գլխին ու հեռանում: 7-8 երեխա միաժամանակ 
գալիս էին: Բայց չէ՞ որ երեխաներից բացի նրա վրա էր նաև տան հոգսը, 
տնտեսությունը և կոլտնտեսության աշխատանքը: Ամալյա Մկրտչյանի նամակից 
այս հատվածը բացահայտում է գենդերային-դասակարգային նոր երկփեղկումներ 
գյուղի կին – քաղաքի կին բեկման ուրվագծով:

Լճացման դարաշրջանն ընդհանուր առմամբ կայուն և հանգիստ էր: 
Ուշ խորհրդային շրջանն առանձնանում էր քաղաքական իշխանության 
կառույցներում կանանց ներգրավելու կայուն միտումներով: ԼՂԻՄ-ի մարզային և 
շրջանային վարչություններում ԽՄԿԿ Կենտկոմի և այլ իշխանական կառույցների 
երկրորդ քարտուղարներ նշանակվեցին կանայք (օրինակ՝ Մելանյա Ադամյանը 
Մարտունու շրջվարչությունում):

Մարտունու բնակիչ Ժենյան նկարագրում է իր սկեսրոջ` ժողովրդից դուրս 
եկած առաջադեմ կնոջ սոցիալական կերպարը: Մայրիկը մեր շրջանի առաջին 
կուսակցականն էր` մեր հարևան Նախշունի հետ միասին: 1982 թ․։ Կուսակցական 
աշխատանքի 50-ամյակին մեր շրջկոմի քարտուղարը պատվով հրավիրեց 
նրան շրջկոմ և հարցրեց, թե ինչ է ուզում նվեր ստանալ պետության կողմից 
իր կուսակցական և աշխատանքային վաստակի համար: Նա, առանց երկար 
մտածելու, խնդրեց ասֆալտել իր բակը: Հաջորդ օրն ամեն ինչ արվեց: Այլևս ցեխի 
մեջ չէինք չպչպացնում:

Կանանց մուտքը ԽՄԿԿ շարքեր և նրանց սոցիալական ակտիվիզմն 
ընդհանրապես այնքան էին խրախուսվում, որ հանգեցրեց կուսակցության 
անդամների և երկրի քաղաքական կյանքում ներգրավվածության հարաբերական 
գենդերային հավասարակշռության: Կենտրոնի այս հրահանգը պասիվ 
դիմադրության էր հանդիպում ընտանիքներում, հատկապես եռասերունդ 
և քառասերունդ ընտանիքներում, որտեղ ավագները կառավարելու ղեկը 
չէին հանձնում կրտսերներին: Երբ Լարիսա Պետրոսյանին զանգահարեցին 
իր աշխատավայրից և ասացին, որ իր թեկնածությունը ներկայացվել է 
ԽՄԿԿ անդամության համար, նրա սկեսուրը խլեց լսափողը և սառը ձայնով 
պաշտոնյային ասաց. «Լարիսան չի դառնա ԽՄԿԿ անդամ ավելի շուտ, քան 
իր ամուսինը: Այլևս չզանգեք այդ հարցով»: Ուշ խորհրդային շրջանի մեկ 
այլ կենսագրական հարցազրույցում 19-ամյա դիմորդի թեկնածությանը, 
որը հարսնացուի կարգավիճակում էր, Երևանում, հենց ծանոթության օրը 
անմիջապես առարկեց սիրահարված փեսացուի մայրը՝ ասելով․ «Ինձ հարս է 
պետք, ոչ թե Կլարա Ցետկին» (Փարամազյան Լարինա, ծնունդով Մարտունուց, 
ԼՂԻՄ)։ Պասիվ պայքարի և գաղտնի սաբոտաժի նման օրինակները բավականին 
ցայտուն կերպով են վկայում «դասական» նահապետականության և «պետական   
ֆեմինիզմի» հնարավորությունների զուգահեռ իրականությունների մասին: Այլ 
բան է, որ պաշտոնապես «ավանդական նահապետականության» պրակտիկան 
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համարվում էր մարգինալ և դատապարտելի, մինչդեռ բարձրաձայն ազդարարվող 
գենդերային «հավասարությունը», կյանքի նոր ձևը և ընտանիքում երկու 
կարիերայի մոդելը պաշտոնապես խրախուսվում էին:

Տարածաշրջանում խորհրդային   անցյալի թեման արդիական է մի քանի 
պատճառով. այն հաճախ են հիշատակում, կարոտում, ներկայացնում 
որպես ընդօրինակելի: Այն արդիական է նաև այն պատճառով, որ, չնայած 
նահապետական   բարքերի ընդհանուր համատեքստին, պետական   ֆեմինիզմի 
և սեռերի համար հավասար հնարավորությունների փորձը տարածաշրջանի 
համար ունեցան բավականին երկարատև հետևանքներ: Վերջին ժամանակներս 
Ղարաբաղում (ինչպես նաև Հայաստանում) կրկին ուժի մեջ է մտել կանանց 
քաղաքական քվոտան: Հետաքրքիր է, որ Լեռնային Ղարաբաղում դա   կոչվում 
է գենդերային քվոտա, որը արտահայտում է խնդրի նկատմամբ գենդերային 
առումով առավել զգայուն մոտեցում (գենդերային քվոտա նշանակում է, որ 
եթե խոսքը կանանց կազմակերպության, կուսակցության մասին է, ապա դրա 
կազմի առնվազն 20%-ը պետք է լինեն տղամարդիկ, ինչով լուծվում է գենդերային 
կարծրատիպերի խնդիրը):
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Որպես եզրակացություն` կցանկանայի կանգ առնել մի քանի կարևոր կետերի 
վրա: ԽՍՀՄ – ում որդեգրվեց մշակույթի և կենսակերպի հեղափոխության 
միջոցով խորհրդային   կանանց «էմանսիպացիայի» քաղաքական կուրս, որը 
սկիզբ դրեց սկզբունքորեն նոր՝ «պետական   ֆեմինիզմ» երևույթին: Իհարկե, 
կանանց էմանսիպացիայի փորձը զգալի ազդեցություն ունեցավ հետխորհրդային 
ազգային պետականաշինության վրա: Այս փորձն ուներ իր դինամիկան և 
բազմաթիվ հատկանիշներ, որոնք արժե ընդհանրացնել: Կանանց կարգավիճակի 
բարձրացումը և ԽՍՀՄ-ում նրանց քաղաքական մասնակցությունն ունեցել 
են իրենց փուլերն ու երկիմաստությունները: Կանոնագրերի ընդունմանը 
զուգահեռ, որոնք լիովին և անվերապահորեն հավասարեցնում էին կանանց 
և տղամարդկանց իրավունքները, արգելվում էր կանանց բոլոր անկախ 
միավորումների գործունեությունը: Ինչպես մյուս բոլոր ոլորտներում, կանանց 
շահերի պաշտպանության ոլորտում ևս մենաշնորհը պատկանում էր 
խորհրդային   ռեժիմին: Համայնքային նահապետ-հորը փոխարինեց մենաշնորհ 
ունեցող նահապետ-պետությունը (գենդերային պարադիգմայի փոփոխությունն 
առավել նկատելի դարձավ ստալինյան շրջանում):

Ինչ վերաբերում է գենդերային ինքնությանը, Ափոյի մասին ընտանեկան 
պատմություններն արտացոլում էին մեկ կնոջ կենսագրության պրիզմայով 
անցնող սոցիալական բուռն փոփոխությունները: Չնայած կանանց 
կարգավիճակի օրիենտալիզացման ընդհանուր միտմանը («Արևելքի 
կանայք» ընդհանուր կլիշեում ընդգրկված էին նաև Հարավային Կովկասի 
կանայք), Ղարաբաղի գյուղացի կանայք տարբեր սոցիալական վերելակների 
հասանելիության հնարավորություն ստացան, մասնավորապես` նոր 
մասնագիտությունների յուրացման և կոլտնտեսությունում ու այլ հեղինակավոր 
հաստատություններում դրանք կիրառելու միջոցով: Դրան զուգահեռ, 
համայնքային կոմունալ արժեքները երբեք չկորցրին իրենց ուժը, ինչն 
արտացոլում է մասնավորապես սովետական   համակարգին և առհասարակ 
մարդկային հասարակություններին բնորոշ ադապտացիոն մեխանիզմների 
դինամիկան և ճկունությունը:

Թեև խորհրդային   սոցիալականացումը, որն ապահովում էր ողջ երկրի 
մասշտաբով ընդհանուր «խաղի կանոնների» ընդունումը, ենթադրում էր 
ավանդական արժեքների փոխանցման մեխանիզմի ոչնչացում, այնուամենայնիվ, 
Ղարաբաղում, հատկապես գյուղերում, ավանդական դիսկուրսները կենցաղում 
շարունակում էին իշխող մնալ, չնայած մղվել էին զուտ անձնական ոլորտ: 
Ավելին, նրանք ովքեր գենդերային կարգի հարցում հավատարիմ էին ակնհայտ 
նահապետական   ավանդույթին, համարվում էին շվեյկովյան բնույթի պասիվ 
դիմադրության գործակալներ, պաշտոնական դոկտրինայի իդեալների դեմ 
պայքարողներ, որոնք ներսից խարխլում էին խորհրդային   ռեժիմը:




