
Ֆորմայի ճգնաժամ 

Գիտությունների ու մեքենաների  

առաջընթացն օգտակար միջոց է,  

սակայն քաղաքակրթության միակ  

նպատակը մարդու զարգացումն էֈ 

/Էնիո Ֆլայանո¹/ 

 

  

Բոլորս էլ գիտենք, որ 20-րդ դարն ինդուստրիալ և գիտական 

առաջընթացի աննախադեպ ժամանակաշրջան էրֈ Մարդկությունը, որը 

ձևավորվել էր միլիոնավոր տարիների բարդ և բազմաշերտ գործընթացի 

հետևանքով, սովոր էր դանդաղ և աննկատ փոփոխություններիֈ 

Հանկարծակի իրավիճակը կտրուկ փոխվում էֈ  

Մարդկության մի զգալի հատվածը կարծես չի հասցնում 

լիովին  ընտելանալ նոր տեխնոլոգիաներին և գաղափարներին, ու 

հանկարծ պարզվում է, որ սրանք արդեն հնաոճ ենֈ  

Մարդկության վազքն ու մրցակցությունը ոճի և նորաձևության հետևից 

մեկ 100 ամյակի ընթացքում տարբեր բնագավառներում հանգեցրին 

վերջինիս  իսպառ բացակայությանֈ  

Այսպիսով, եթե վերցնենք տեխնոլոգիական և ինդուստրիալ զարգացման 

ամենավառ օրինակներից մեկը՝ "մեքենաշինությունը", որն ամենաշատն 

է իմ ուշադրություն կենտրոնում հայտնվել 2 համոզիչ պատճառներով. 

նախ, տրանսպորտային միջոցը, ճանապարհների կրճատման 

հեղափոխական ամենակարևոր գյուտն էր, ինչի հետևանքով տարբեր 

հասարակարգերի շփումը և, բնականաբար, մշակութային 

փոխանակումը, հասցրեց աննախադեպ աճի, այլ կերպ 

ասած՝  "գլոբալացման" ֈ Երկրորդ՝ մեքենան բոլոր նորագույն 

տեխնոլոգիաներից ամենամոտն է մարդու օրգանիզմի կառուցվածքին: 

Այն գրեթե նույն ճշգրտությամբ կրկնում է իր ստեղծողինֈ Իսկ խոշոր 

կորպորացիաները և դիզայներները մտահոգվում էին, որ մեքենան 

ունենա իր դեմքը և անգամ իր բնավորությունը, ինչի հետևանքով ամեն 

մի մակնիշ հստակ ներկայացնում էր իր կորպորացիայի 

դեմքը  պարունակւոմ էին տեղական մշակույթի 

առանձնահատկությունները:  



Սակայն մեքենան, ինչպես և իր ստեղծողը, վերջին տասնամյակների 

ընթացքում աչքի ընկավ տեխնիկական հագեցվածությամբֈ Եվ 

աննկատորեն կորցրեց իր դեմքըֈ Մեքենան, իր՝ պլաստիկ վիրահատված 

և նորաձև տիրոջ նման, ստացավ օվալաձև ֆորմաներ, իսկ տարատեսակ 

գունային լուծումներրը փոխարինելու եկան <<պրակտիկ>> գույները, սև 

սպիտակ, մետալիկ և այլն (այդպես է պահանջում շուկան)ֈ   

Մեքենայի մակնիշն ընթերնելի է միայն լոգոյի առկայության դեպքումֈ 

Մեքենան և իր ստեղծողը, թվում է, թե գնում են դեպի ֆորմայի և 

բովանդակության ճգնաժամի իրար հետ ձեռք ձեռքի տվածֈ Տեխնիկապես 

հագեցված մարդը կորցնում է իր հոգինֈ Իսկ " պլաստիկ վիրահատված" 

մեքենան ձեռք է բերում հոգի, քանի որ այն վախեցնելու աստիճանի 

նմանվում է իր տիրոջըֈ Գուցե պատահական չէ, որ հին դպրոցի 

ներկայացուցիչները, նախքան մեքենայի շարժիչը գործի դնելը, խոսում 

էին վերջինիս հետ՝ տալով նրանց տարբեր մականուններ՝ ջեյրան, եղնիկ, 

մարալ և այլնֈ  Կարծես ինտուիտիվ հասկանալով, որ այդ օրգանիզմն 

այնքան մոտ է մեր օրգանիզմին,որ նրան պետք է հոգի տալ, զրուցելֈ Եվ 

նա կլսիֈ  Եվ այսպիսով ուրվագծում էին գլոբալիզացիոն ճգնաժամը՝ 

հարմարավետ և անալի: 

 

Սակայն ի՞նչ է իրենից ներկայացնում գլոբալիզացիանֈ Արդյո՞ք մենք ի 

վիճակի ենք առավել խորությամբ ընկալել նրա բովանդակությունն ու 

կառուցվածքըֈ Իսկ ամենակարևորը՝ հնարավո՞ր է գոնե մոտավոր 

գուշակել վերջինիս հետագա ընթացքն ու հետևանքները, քանի որ այն 

միատարր երևույթ չէ, այլ բաղկացած է մի շարք ասպեկտներիցֈ Դրանցից 

ամենակարևորները, որոնք ես կցանկանայի առանձնացնել, դրանք 

տնտեսականն են, մշակութայինը և սոցիալ-հոգեբանականը, որն, 

իհարկե, առաջին երկուսի հետևանքն էֈ Վաղ 80-ականներին 

վերլուծական հոդվածներ և գրքեր էին լույս տեսնում արևմտյան 

գիտնականների և մտավորականների կողմից հեղինակված, որտեղ 

կանխատեսվում և անգամ ուրվագծվում էր ապագայի աշխարհը և 

գլոբալացման խնդիրներըֈ Մասնավորապես ավստրիացի խոշորագույն 

գիտնական և մտածող՝ Կոնրադ Լորենցն² իր վերջին՝ "Մարդկության 8 

մահացու մեղքերը" գրքում հատուկ ուշադրություն է դարձնում 3 կարևոր 

հանգամանքների վրաֈ  



Դրանցից 1-ը ուրբանիզացիան է՝ միատեսակ շենքերի առկայությունը և 

մարդկային շփումների սահմանափակումը մեծ քաղաքներում, ինչի 

հետևանքն է հոգեկան հիվանդությունների շատացումըֈ 

2-րդը՝ բանկային համակարգի ագրեսիան, որը ժամանակի ընթացքում 

պետք է իր ձեռքում կնտրոնացներ հասարակության, անգամ 

ամբողջական պետությունների միջոցներըֈ Եվ այն պետք է կոչվեր 

համաշխարհային բանկֈ 

Եվ 3-րդը՝ իհարկե, մշակութային միանմանությունը, որը որ 

բազմահազար տարիների բարդ ձևավորման արդյունք էրֈ Եվ ահա այն 

գրեթե վերանում է, իսկ ավելի կոնկրետ, դառնում է միատարրֈ  

Գլոբալիզմի կողմնակիցների հիմնական պատճառաբանությունը, թե 

մշակութային միանմանությունը կբերի նացիզմի կամ ֆաշիզմի 

վերացման կամ գոնե թուլացման, այլևս չի համոզում, քանի որ 

գլոբալիզացիոն աշխարհում չի վերանում, այլ կերպարանափոխվում էֈ 

Այն արդեն կրում է ֆինանսա-տնտեսական բնույթֈ Իհարկե, մեզ չեն 

շղթայի և չեն վաճառի ստրուկների շուկայումֈ Դա կանենք մենք ինքներսֈ 

Ինչպե՞սֈ Շատ պարզ եղանակովֈ Մենք մշտապես կլինենք բանկային 

համակարգի պարտատերը, քանի որ մեր կենսակերպը ոչ ոք թույլ չի տա, 

որպեսզի այնքան բարելավվի, որ մենք ի վիճակի լինենք ինքնուրույն 

հոգալ մեր կեցությունըֈ Իսկ ամենասարսափելին այն է, որ մեզ մոտ 

վաղուց արդեն չի առաջանում հարց՝ թե ովքեր են այդ մարդիկ, ովքեր 

կառավարում են այդ բանկերը և որտեղից նրանց այդքան գումարֈ 

Ինչպես կասեր Սենեկան³․  "Չկա ավելի ամոթալի ստրկություն, քան 

կամավոր ստրկությունը"ֈ Հավերժ պարտատեր լինելու  ամենահզոր 

գործիքներից են գովազդն ու պրոպագանդանֈ Ունենալ նորաձև 

տեխնոլոգիաներ, որի օգտագործման անհրաժեշտությունը հաճախ մենք 

չունենքֈ Իսկ որոշ դեպքերում մենք անգամ չգիտենք ինչպես այն 

օգտագործել․  մենք տալիս ենք ոսկին "խաղալիքի" դիմաց, ինչպես դա 

անում էին լատինաամերիկյան հնդկացիներն իսպանական 

գաղութացման շրջանումֈ Ավելի մասշտաբային դա անում են 

համեմատաբար ավելի աղքատ պետությունները՝ նվիրաբերելով 

պետական հանքերը իշխանության լեգիտիմություն ստանալու կամ այլ 



խոստումների դիմացֈ Այսպիսով, փաստացի ստրկության վաճառելով 

ամբողջական հասարակարգեր և ժողովուրդներ, որոնք հաճախ տեղյակ 

չեն, որ հանդիսանում են պետական հարստության և բնական 

պաշարների լիիրավ սեփականատերերըֈ Սակայն ինչպես բոլոր 

ստրկատիրական համակարգերը, սա էլ ի վիճակի չէ երկար 

իշխանություն պահել միայն տնտեսական էքսպանսիայի շնորհիվ, քանի 

որ առանց մշակութային գերիշխանության այն հարատև չի լինիֈ 

Նմանօրինակ սայթաքումներ պատմությունը շատ գիտիֈ Վառ 

օրինակներից մեկը Օսմանյան կայսրությունն էր, որը գրավում էր 

մշակութապես ավելի զարգացած ազգերին և մշտապես բախվում էր 

խռովություններիֈ Ինչի հետևանքն էր վերջինիս փլուզումըֈ 

Ժամանակակից աշխարհում այդ դերն է կարծես ստանձնել իր վրա 

Ռուսաստանի Դաշնությունը Խորհրդային Միությունը վերականգնելու և 

ամեն գնով հարևան պետությունները սուվերեն կետից զրկելու իր 

տեսլականովֈ Նա կարծես ցանկանում է կրկնել արևմտյան գլոբալացման 

օրինակը, բայց խիստ գավառական եղանակով, քանի որ Խորհրդային 

իշխանությունները, այնուամենայնիվ, կարողանում էին պահպանել 

որոշակի մշակութային առավելություն և ունեին հստակ առաջարկ այլ 

ազգերին և հանրապետություններին, այլապես այն չէր կայանաֈ Բայց 

պարադոքսն այն էր, որ առաջարկվող պետությունը կամ ուժը ինչ-ինչ 

պատճառներով վերածվեց սահմանափակողիֈ Չխորանալով 

պատմական էքսկուրսի լաբիրինթոսում՝ կցանկանայի առանձնացնել 

տվյալ պահին ամենակարևոը՝ մաշակութայինըֈ Ի՞նչ էր ԽՄ-ն, եթե ոչ 

"ֆորմայի ճգնաժամ"ֈ  Արդյո՞ք միանման հագուստի, 

ճարտարապետության և մեքենաշինության չափանիշները բերում էին 

հավասարությանֈ Կարծում եմ, որ ոչ, ճիշտ հակառակըֈ Այն բերեց 

ճգնաժամի, և Արևմուտքի զարգացած պետություններին բավական էր 

ինչ-որ կերպ ցույց տալ այդ կողմում գտնվող բազմազանությունը, և 

համակարգը ստանում էր փոքր, բայց անդառնալի ճաքերֈ Սակայն ի՞նչ է 

տեղի ունենում այսօրֈ Արևմտյան կապիտալիզմը, կամ ինչպես 

ընդունված է ասել, նեոլիբերալ շուկան, այլևս չունի հակառակորդֈ 

Հետևաբար ապրանքի բազմազանության անհրաժեշտությունը սկսում է 

մարելֈ Շուկան արտադրում է հեշտ արտադրվողը և արագ սպառվողըֈ 

Այն դեռ բացահայտ տեսանելի չէ, քանի որ նոր է սկսվում իր "անկեղծ 



ընթացքը"ֈ Սակայն հագուստի և մեքենաշինության ոլորտում այն սկսում 

է հաստատվելֈ Տպավորություն է ստեղծվում, որ Արևմուտքը կրկնում է 

ԽՄ ուղին՝ պրոգրեսից դեպի միանմանությունֈ Բազմազանությունը 

այսուհետ միայն սեռական կողմնորոշմանը վերաբերվող տերմին է՝ 

գրեթե մոնոպոլացվածֈ Այս ամենն ինձ հիշեցնում է Արցախյան 2-րդ 

պատերազմից մի քանի դիտարկում․  նախ՝ մարդու իրավունքներով 

զբաղվող կազմակերպությունների բացահայտ անտարբերությունը 

կատարվեիքի հանդեպֈ Հետո ֆեմինիստական կազմակերպությունների 

լռությունը, որոնց, պարզվում է, որդեկորույս, առավել ևս միայնակ կնոջ 

խնդիրն արդիական չէր թվում, քանի որ նա ծեծված չէ ամուսնու կողմիցֈ 

Իսկ ամենաուշագրավ փաստը՝ ֆրանսիացի մտավորականների նամակն 

էր ի պաշտպանություն Արցախյան զոհերի, որտեղ քննադատվում էր 

թուրք-ադրբեջանական ագրեսիան և ֆաշիզմըֈ Այստեղ հետաքրքիրն այն 

էր, որ նամակի հեղինակները հին դպրոցի հեղինակներն էին, որոնց 

կարիերան չէր ձևավորվել գլոբալիզացիոն "ապահով" 

ժամանակաշրջանում, այլ լի է եղել տարատեսակ բարդություններովֈ 

Գուցե սա է կյանքը գնահատելու գրավականըֈ Միգուցե այոֈ Բայց 

այստեղ արդարամտության հարցը չէ ամենաէականը, այլ այն, որ 

ֆորմայի ճգնաժամը բովանդակային էֈ Հետևաբար էլ ավելի խորը 

վերլուծության կարիք զգացող գիտական չափանիշ, քանզի մենք գործ 

ունենք սոցիալ-հոգեբանական նոր մոդելի՝ անտարբեր մարդու հետֈ Եվ 

բացատրություննրը, որ ժամանակակից շուկային ձեռք չեն տալիս 

պատերազմները, քանի որ բարոյական արժեքը չէ, որ կզսպի 

արյունահեղությունը, այլ նրա ոչ ձեռնտու լինելը, մեղմ ասած, ազնիվ չենֈ 

Իսկ եթե անգամ ճիշտ էլ լիներ, ի՞նչ կլիներ, եթե շուկայական 

չափանիշները վերաձևավորվեն, քանի որ տնտեսությունը միշտ էլ 

անկանխատեսելի է, և պատերազմները դառնան ձեռնտուֈ Մենք պետք է 

վերաբերվենք նույն հանգստությա՞մբ և պետք է ընդունե՞նք, ինչպես 

հիմա է նորաձև կոչելը, "ռեալ պոլիտիկի" նորմատիվֈ 

Իհարկե ապագան գուշակելը մեզ տրված չէ, այն անշնորհակալ գործ էֈ 

Բայց մենք կարող ենք հետևել և ուսումնասիրել ներկանֈ Ու միգուցե 

որոշակիորեն նշմարենք ապագանֈ Մեր իրականության ամենավառ 

ապացույցները մեզ շրջապատող առարկաներն են, սպառման շուկան և 



վերջինիս փոփոխություններըֈ Այն, ինչ մենք տեսնում ենք ամեն օր և 

ամենուրֈ Ահա թե որտեղ է մեքենաշինական մշակույթը զրուցում մեզ 

հետ իր միանման գույներով, միատեսակ ֆորմաներով և անիմաստ 

տեխնոլոգիական հագեցվածությամբֈ Այն, իհարկե, դառնում է մատչելի, 

ինչպես հագուստը, էժան աշխատուժի հաշվին, ինչն էլ ժամանակակից 

աշխարհի թվացյալ ձեռքբերումների ցանկում էֈ Սակայն այս "նվերները" 

խիստ նմանվում են հնդկացիա-իսպանական հարաբերություններինֈ 
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