Ջոան Սենգսթըր

Պատմելով մեր պատմությունները
Ֆեմինիստական քննարկումներ և
բանավոր պատմության կիրառումը

Ջոան Սենգսթըրի «Պատմելով մեր պատմությունները ֆեմինիստական
քննարկումներ և բանավոր պատմության կիրառումը» հոդվածը
վերցված է The Oral History Reader (1998) գրքից`
Sangster, Joan. 1998. “Telling Our Stories: Feminist Debates and the Use of
Oral History.” In The Oral History Reader, edited by Robert Perks and
Alistair Thomson, 87–100. Psychology Press.

Թարգմանությունը՝ Քրիստինե Գորոյանի
Խմբագրումը՝ Սոնա Բալդրյանի
Շապիկի դիզայնը՝ Նունե Խուդավերդյանի

Թարգմանությունը կատարվել է Հայաստանում կանանց հիմնադրամի
կողմից իրականացվող «Ֆեմպատում. ֆեմինիստական բանավոր
պատմությունների արխիվ» նախագծի շրջանակներում: Այն ունի
կրթական նպատակ և առևտրային շահ չի հետապնդում:

Երևան, 2022

ՊԱՏՄԵԼՈՎ ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
/

Ֆեմինիստական քննարկումներ և բանավոր
պատմության կիրառումը
Ջոան Սենգսթըր

Իրենց կյանքի մասին խոսելիս մարդիկ երբեմն
ստում են, որոշ բաներ մոռանում, չափազանցնում,
շփոթվում, սխալ են հասկանում: Բայց ամեն
դեպքում ճշմարտություններ են քողազերծում...
[Կյանքի
պատմությունների]
առաջնորդող
սկզբունքը կարող է լինել այն, որ ամբողջ
ինքնակենսագրական հիշողությունը ճշմարիտ է.
մեկնաբանողն է, որ պետք է պարզի, թե ինչ
իմաստով, որտեղ և ինչ նպատակով։

Մոտ երկու տասնամյակ ֆեմինիստ պատմաբանները
կարևոր դեր են խաղացել այս մասնագիտության
մեջ՝ խթանելով բանավոր պատմության նկատմամբ նոր
հետաքրքրություն և քննարկումներ: Բանավոր պատմության ֆեմինիստական ընկալումն առաջացել է այն
գիտակցումից, որ ավանդական աղբյուրները հաճախ
անտեսել են կանանց կյանքը, և որ բանավոր
պատմությունը միջոց է կանանց ընդգրկելու պատմական
գիտականության մեջ՝ նույնիսկ վիճարկելով կանանց
կյանքերը մթագնող սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական կարևորության տիրապետող սահմանումները։
Բանավոր պատմության միջոցով հնարավոր քննարկվող
թեմաները, կանանց ձայնը պատմության առանցքում
դիտարկելու
և
գենդերը
որպես
վերլուծության
կատեգորիա ընդգծելու հնարավորությունները, ու այն
հեռանկարը, որ հարցազրույցին մասնակցող կանայք
կձևավորեն հետազոտության օրակարգը՝ շարադրելով
այն, ինչն իրենց համար է կարևոր, խնդրականացնում
են գիտակարգի գերիշխող բարքերը (անգլ. ethos):
Ավելին, բանավոր պատմությունը ոչ միայն ուղղորդում է
մեր հայացքը դեպի անտեսված թեմաներ, այլև մեր հետա-
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զոտական նպատակների, հարցերի և հարցազրույցի
նյութի օգտագործման վերաբերյալ միջգիտակարգային
ֆեմինիստական քննարկումներից ուղղակիորեն սնվող
մեթոդաբանություն է։
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Թեև և՛ հանրամատչելի, և՛ գիտական պատմական
աշխատություններն ավելի ու ավելի են ընկալում
բանավոր պատմությունը՝ որպես մեթոդաբանություն,
որը կարող է վեր հանել անտեսված թեմաները և
ներկայացնել
անցյալի
բազմազան
տեսակետներ,
որոշակի առկախված կասկած է մնում, որ բանավոր
աղբյուրները կարող են անհարիր լինել այս գիտակարգին:
Վերջերս մի սոցիալական պատմաբան մատնանշել է, որ
այսօր աներևակայելի կլիներ կազմակերպել «Գրավոր
աղբյուրներ. ո ՞րն է դրանց կիրառությունը» թեմայով
համաժողով։ Բայց այդ հարցը դեռ առաջ է քաշվում
բանավոր պատմության համատեքստում։ Այն հարցը, թե
արդյոք բանավոր աղբյուրները «օբյեկտիվ» են, կարծես,
դեռ մտահոգում է մասնագետներին, նույնիսկ նրանց,
ովքեր բանավոր պատմությունը կիրառում են։
Թեև բանավոր պատմության կանխակալություններն ու խնդիրները, ինչպես նաև այլ աղբյուրների
սահմանափակումները պետք է ուսումնասիրվեն, իմ
նպատակն է ոչ թե հետամուտ լինել այս վաղեմի
քննարկումներին, այլ ավելի շուտ ուսումնասիրել որոշ
արդի տեսական դիլեմաներ, որոնց բախվում են բանավոր
պատմությունը կիրառող ֆեմինիստ պատմաբանները:
Բանավոր աղբյուրների ստեղծումը որպես կանխակալ
կամ խնդրահարույց երևույթ դիտարկելու փոխարեն, այս
ստեղծագործական գործընթացը կարող է դառնալ մեր
հետազոտության առանցքը. մենք պետք է ուսումնասիրենք կանանց պատմական հիշողության կառուցումը:
Հարցնելով, թե ինչու և ինչպես են կանայք բացատրում,
ռացիոնալացնում և իմաստավորում իրենց անցյալը՝ մենք
կարող ենք պատկերացում կազմել սոցիալական և
նյութական շրջանակների մասին, որոնցում նրանք
գործել են, ընկալվող ընտրությունների ու մշակութային

օրինաչափությունների մասին, որոնց նրանք բախվել են,
ինչպես նաև անհատական գիտակցության և մշակույթի
բարդ փոխհարաբերության մասին:
Ֆեմինիստ պատմաբանների համար երկու այլ հրատապ հարց կա. ի ն
՞ չ էթիկական խնդիրներ կան բանավոր
պատմության միջոցով այլ կանանց կյանքը մեկնաբանելու հարցում, և ո ր
՞ տեսական մոտեցումներն են
առավել արդյունավետ այս մեթոդաբանության մասին
գաղափար կազմելու համար: Վերջին հարցը հատկապես
արդիական է վերջերս բուն դրած հետկառուցվածքաբանական թերահավատության լույսի ներքո, ըստ որի
մենք չենք կարող գտնել և նկարագրել կանանց կոնկրետ
և սահմանելի փորձառություն՝ այդ փորձառությունը
կառուցող մշակութային խոսույթներից անջատ:
Ես ցանկանում եմ ուսումնասիրել այս երեք փոխկապակցված խնդիրները՝ օգտագործելով օրինակներ
Կանադայի Փիթերբորո քաղաքի խոշոր գործարաններում 1920 թվականից մինչև Երկրորդ համաշխարհային
պատերազմի ավարտն աշխատող կանանց վերաբերյալ
իմ սեփական բանավոր պատմության հետազոտությունից։ […]
Բանավոր պատմություն եվ կանանց
հիշողությունների կառուցումը
Եթե մենք ուզում ենք «հիշողությունն ինքնին ուսումնասիրության առարկա դարձնել», մեր հարցազրույցները
պետք է մեծ զգուշությամբ համատեքստի մեջ դիտել՝
ուշադրություն դարձնելով, թե ով է խոսում, որն է իրենց
անձնական և սոցիալական օրակարգը և ինչպիսի
իրադարձություն են նկարագրում: Մենք պետք է երևան
հանենք հարցազրույցի հիմքում ընկած ենթադրությունները կամ «խնդիրը» և վերլուծենք ենթատեքստերն ու
լռության
պահերը,
ինչպես
նաև
հարցազրույցի
անթաքույց նկարագրությունները:
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Մենք պետք է խուսափենք այն միտումից, որը դեռևս
ակներև է պատմական աշխատություններում, այն է՝
բանավոր պատմությանը վերաբերել միայն որպես բոլոր
հարցերին պատասխանող միջոցի, որը նախատեսված է
կանանց կամ ավանդական պատմության մեջ բացերը
լրացնելու, «ավելի շատ» պատմություն ապահովելու,
փոխհատուցելու այնտեղ, որտեղ մենք այլ աղբյուրներ
չունենք, կամ դրան վերաբերել որպես «ավելի լավ»
պատմություն, անցյալի «ավելի մաքուր» տարբերակ, որն
առանց կեղծվելու մեզ հասնում է հենց այն մարդկանցից,
ովքեր այն վերապրել են: Վերջին մոտեցումը սխալական
կերպով ներկայացնում է բանավոր պատմությունները
որպես էապես չմիջնորդավորված՝ անտեսելով այն
գործընթացը, որով հետազոտողն ու տեղեկություններ
հաղորդողը միասին ստեղծում են աղբյուրը։ Այն կարող է
նաև ավելի անորոշ դարձնել այնպիսի բարդ հարցեր,
ինչպիսիք են՝ ինչպե ՞ս է կառուցվում հիշողությունը,
որքանո վ
՞ բանավոր աղբյուրները կարող են երբևէ
երևան հանել մարդկանց օբյեկտիվ փորձառությունը, և
արդյոք բանավոր պատմությունները պետք է դիտվեն
որպես գաղափարախոսությունների արտահայտություններ (լինեն դրանք գերիշխող, քողարկված, թե ընդդիմադիր), որոնք մեզ ներկայացվում են անձնական
վկայությունների տեսքով:
Կարևոր է նաև, որ մենք հարցադրում անենք, թե
ինչպես են գենդերը, ռասան և դասակարգը, որպես
կառուցվածքային և գաղափարական հարաբերություններ,
ձևավորել
պատմական
հիշողության
կառուցումը: Բանավոր պատմության ուսումնասիրությունը պետք է ներառի գենդերը՝ որպես վերլուծության
որոշիչ կատեգորիա, քանի որ տղամարդկանց համեմատ
կանայք հաճախ տարբեր կերպ են հիշում անցյալը։ Գվեն
Էթեր-Լյուիսը նշում է, որ որոշ ուսումնասիրություններ
պարզել են, որ «կանանց պատմությունները» ավելի մեծ
հավանականությամբ են բնութագրվում «թերասացություններով, առաջին դեմքից տեսակետ հայտնելուց խուսափելով, անձնական ձեռքբերումների հազվադեպ հիշա-

տակմամբ և սեփականիշխանության մասին քողարկված
պնդումներով»: Նմանապես, մի ֆրանսիացի բանավոր
պատմության տեսաբան նշել է, որ կանայք, որոնց հետ
նա զրուցել է, տղամարդկանց համեմատ ավելի քիչ
էին իրենց հանրային իրադարձությունների կենտրոնում
տեսնում։ Նրանք նսեմացնում էին իրենց սեփական
գործունեությունը` իրենց հիշողություններում ընդգծելով ընտանիքի մյուս անդամների դերը: Ավելին,
կանանց «ներքաշվածությունը ընտանեկան կյանքում»
կարող է նաև ձևավորել նրանց աշխարհընկալումը և
նույնիսկ
պատմական
ժամանակի
գիտակցումը:
Օրինակ՝ իմ ուսումնասիրության մեջ շատ կանայք
վերակառուցում են անցյալը՝ օգտագործելով իրենց
ընտանիքի կյանքի ցիկլի չափորոշիչները, ինչպես որ
անում է ներքոնշյալ Ամելիան, որի հիշողությունները
տեքստիլ գործարանում մեծ գործադուլի մասին
հյուսված են իր հարսանիքի շուրջ և մեծապես ազդված են
դրանից։
Այլ գրողներ ցույց են տվել, որ դասակարգը, ռասան
և էթնիկ պատկանելությունը զգալի ազդեցություն են
ունենում այն բանի վրա, թե ինչպես ենք մենք հիշում և
պատմում մեր կյանքը։ Որոշ դեպքերում այս ազդեցությունները ստվերում են գենդերի դերը հիշողության
կառուցման մեջ: Մշակութային արժեքների ներգործության արդյունքում ենք մենք առաջնահերթություն
տալիս այս կամ այն իրադարձությանը, դրանք են ձևավորում մեր պատկերացումներն առ այն թե ինչ է միֆը,
պատմությունը, փաստը կամ հորինվածքը:
Իմ ուսումնասիրության մեջ դասակարգը ձևավորել
է մարդկանց հիշողությունները ինչպես բացարձակ, այնպես էլ ավելի անուղղակի իմաստով: Զարմանալի չէ, որ
ղեկավարները պատմությունն այլ կերպ են հիշում, քան
աշխատողները։ Գործարաններից մեկի կառավարիչը
նկարագրում էր ժամանակաշրջանը, երբ ավելի էժան
աշխատուժ փնտրելու նպատակով ընկերությունը
դիտարկում էր տեղափոխվել այլ քաղաքներ, որպես
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ճանապարհորդությունների
և
փորձարկումների
«հետաքրքիր» ժամանակներ, քանի որ նա գիտեր,
որ իր աշխատանքը երաշխավորված է: Սակայն
աշխատանքի հնարավոր կորստի առաջ կանգնած
գործարանի աշխատակիցները հիշում են այդ նույն
ժամանակահատվածը որպես «սթրեսային» և անորոշ:
Ավելի անուղղակի մակարդակում կարելի է նշմարել, որ
այս աշխատավայրում շատ կանանց զսպվածությունը
իրենց աշխատավայրի մասին քննադատաբար կամ
որպես մասնագետ խոսելու հարցում զգալիորեն
հակադրվում էր ղեկավարների՝ այս հարցերում
գերազանցություն ունենալու զգացողությանը։ Այս
հակադրությունները արտացոլում էին վստահությունը,
որը ձևավորել էր ինչպես դասակարգային, այնպես էլ
գենդերային անհավասարությունը:
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Անձի նախկին և ներկայիս քաղաքական գաղափարախոսությունները
ևս
ձևավորում
են
հիշողության կառուցումը: Կանայք, ովքեր ավելի լավ
էին գիտակցում դասակարգերի բաժանման խնդիրը,
պայքարատենչ արհմիութենականները չէին վարանում
քննադատել կառավարիչներին և աշխատավայրի
պայմանները ներկայացնում էին ավելի քննադատական լույսի ներքո, քան մյուս աշխատողները: Իմ
գաղափարական նախընտրությունների մասին զրուցակիցներիս
տեղեկացվածությունը,
զուգակցված
իրենց սեփական նախընտրությունների հետ, ևս կարող
են ազդած լինել հարցազրույցի վրա: Իմ զրուցակիցներից մեկը՝ արհմիության մի տղամարդ
պաշտոնյա, հակված էր հիշել իր կյանքի պատմությունը իր՝ որպես ավելի պահպանողական արհմիութականների դեմ պայքարող առաջադեմ սոցիալիստի
լույսի ներքո: Կասկածելով, որ ես ֆեմինիստ եմ՝ նա
հարցազրույցի ժամանակ ուռճացրեց իր դերը
միությունում կանանց իրավունքների պաշտպանության հարցում, ինչը չէր համապատասխանում իմ
նախապես կարդացած տեղեկատվությանը։
Դասակարգի, գենդերի, մշակույթի կամ քաղաքական

աշխարհայացքի
ազդեցությունը
հիշողության
վրա կարող է երևան գալ ինչպես հարցազրույցի
բովանդակության, այնպես էլ պատմողական ձևի
միջոցով: Թեև պատմողական ձևը և սուբյեկտիվության
ստեղծման եղանակը բացահայտելու հարցում բանավոր
պատմության վերաբերյալ ներկայիս գրվածքները
մեծապես հիմնվում են հետկառուցվածքաբանական
տեսության վրա, նմանատիպ թեմաները որոշ ժամանակ
զբաղեցրել են բանավոր պատմության տեսաբանների
ուշադրությունը: Գրեթե քսան տարի առաջ Ռոնալդ
Գրելը մեզ առաջարկեց վեր հանել այն թեման, որը լցնում
է կյանքի պատմությունը, այն «սցենարը», որի շուրջ
տեղեկատվություն հաղորդողը ձևավորում է իր կյանքի
ներկայացումը: Օրինակ՝ Ամելիան, թեև այժմ բարվոք
պայմաններում է ապրում, բայց 1930-ականներին
մեծացել է աղքատ հողագործների ընտանիքում։
Տասնհինգ տարեկանում նա ստիպված է եղել թողնել
դպրոցը, որպեսզի աշխատի տեքստիլ գործարանում:
Ամբողջ հարցազրույցի ընթացքում նա քննադատում էր
ներկայիս սոցիալական արժեքները՝ հաճախ հակադրելով
իր
երիտասարդությունը,
որը
բնութագրվում
է
քրտնաջան աշխատանքով և իր ընտանիքի հանդեպ
անձնուրաց նվիրումով, ներկայիս եսասեր, ապահովված
երիտասարդությանը: Անկախ նրանից, թե արդյոք
նրա վրա ազդեցություն է գործել պահպանողական
որը
թերահավատորեն
էր
փիլիսոփայությունը,
վերաբերում ժամանակակից միտումներին, թե նա
ցանկանում էր ըմբռնել իր քրտնաջան աշխատանքի
արդյունքում վաստակած հարաբերական հաջողությունը,
կամ թե արդյոք նրան վիրավորել էր իր ընտանիքի
կրտսեր անդամների կողմից կարծեցյալ անտեսված
լինելը, թե բոլորը միասին, գաղափարն այն է, որ այս
քննադատական
աշխարհայացքը
երանգավորել
է
տեքստիլ գործարանում աշխատանքային պայմանների
իր նկարագրությունը:
Բանավոր պատմությունը կարող է նաև լույս սփռել
տվյալ սոցիալական խմբի հավաքական սցենարների վրա՝
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վեր հանելով, օրինակ, թե ինչպես և ինչու են ստեղծվում
մարդկանց հիշողությունները իրենց աշխատավայրերի
կամ համայնքների մասին: Շատ աշխատողներ,
որոնց հետ հարցազրույցների շրջանակներում խոսել եմ,
աշխատում էին գործարանում, որն ընդունում
էր պատերնալիզմը1 որպես աշխատանքային հարաբերությունների ռազմավարություն, և շեշտում էին
գործարանում «ընտանեկան» մթնոլորտը և որ
ընկերության
հայրիշխանական
և
խարիզմատիկ
ղեկավարն իրեն տեսնում էր հոր դերի մեջ: Ընկերության
վերելքի և անկման մասին նրանց վերհուշերը
ներկայացվում էին վիպերգական ընտանեկան դրամայի
տեսքով՝ վերջում գործարանի տնտեսական անկումը
համեմատելով ընտանիքի քանդման հետ: Սա ցույց
է տալիս, որ ինչ-որ մակարդակում ընկերությունը
յուրացնում և օգտագործում է ընտանիքին առնչվող
փոխաբերություններ՝ իր պատերնալիզմը խթանելու
համար:
Պատմական ձևի այլ բաղադրիչները, ինչպիսիք են
արտահայտչականությունը, հնչերանգը և փոխաբերությունները, նույնպես պարունակում են հուշումներ
պատմական հիշողության կառուցման վերաբերյալ: Երբ
ես մի կնոջ հարցրի, թե ինչպես է իր ընտանիքը
գոյատևել այն ժամանակ, երբ նա և իր հայրը 1937
թվականին գործադուլի էին մասնակցում, նա չէր հիշում:
Նախ, հնարավոր է, որ ընտանիքը նպաստ է ստացել,
բայց նա մոռացել է, որովհետև դա նվաստացուցիչ
փորձառություն էր որոշ մարդկանց համար: Սակայն
հետո՝ հարցազրույցի ընթացքում, նա մի փոքր «շեղվեց»՝
նշելով, որ մայրը «հավելյալ գումարի համար կար է արել
տանը»:

1. հայրիշխանական ընտանիքի տիպարով ձևավորված
հարաբերությունների տեսակ

Հնարավոր է՝ նրա մայրը աջակցել է ընտանիքին
գործադուլի ժամանակ, բայց նրա աշխատանքը ոչ
ֆորմալ տնտեսությունում (ինչպես շատ կանանց
դեպքում) թերագնահատված էր, հիշվում էր ուշացած
մտքերի տեսքով, կարելի է ասել՝ գրեթե մոռացվել էր:
Բացահայտումներ կարելի է անել նաև կանանց
լռության
պահերի
և
բացպատմություններում
թողումների հիման վրա: Գիտակցումը, որ կրոնական
հիմքի վրա խտրականությունը սոցիալապես անցանկալի
երևույթ է, ստիպել է շատ կանանց, որոնց հետ ես զրուցել
եմ, սկզբում հերքել իրենց աշխատավայրում կրոնական
մրցակցության առկայությունը։ Այդուհանդերձ, երբ կանանցից մեկը նկարագրում էր մեկ այլ խնդիր, որը
վերաբերում
էր
վերակացուի՝
վիճաբանությանը
միջամտելուն, նա խոստովանեց, որ կաթոլիկների և
բողոքականների միջև կոպիտ ծաղրանքների պատճառով
էին տարաձայնությունները սկսվել: Լռության ամենախոսուն օրինակներից էր կանանց՝ բռնության թեմային
արձագանքելու եղանակը: Ի պատասխան աշխատավայրում սեռական ոտնձգությունների (հաճախ ես
խոսակցությունը չէի սկսում այդ ժամանակակից
եզրույթն օգտագործելով) կամ աշխատանքից հետո
փողոցում կանանց ազատության մասին հարցերին,
կանայք հազվադեպ էին խոսում բռնության նկատմամբ
կանանց խոցելիության մասին։ Մյուսները միտումնավոր
հակադրում
էին
իրենց
երիտասարդ
տարիքում
բռնության բացակայությունը արդի ժամանակների հետ։
Նրանք պնդում էին, որ իրենց երիտասարդ տարիներին
կանայք կարող էին գիշերը միայնակ քայլել տուն,
աշխատավայրում նրանց չէին անհանգստացնում, և
կանանց նկատմամբ բռնությունը հազվադեպ երևույթ էր:
Այնուամենայնիվ, ես տեղյակ էի այլ աղբյուրներից և
հետազոտություններից, որ փողոցներում և կանանց
տներում բռնությունը առօրյա կյանքի մաս էր կազմում:
Ես կանանց լռությունը բացատրող մի քանի մեկնաբանություն ունեի։ Մի կողմից, մի քանի կանանց քողարկված և անհարմար հիշատակումները ոտնձգությունների
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մասին ցույց էին տալիս, որ որոշ աշխատող կանայք,
հատկապես 1930-ականներին, ոտնձգությունները համարում էին աշխատավայրում ցավալի, բայց երբեմն
անխուսափելի երևույթ, որն իրենք չէին կարող փոխել ու
դրա մասին չէին էլ խոսում: Մյուս կողմից, կարևոր դեր
է խաղացել ոչ միայն այն փաստը, որ ֆեմինիզմը մեզ
ավելի տեղեկացված է դարձրել ոտնձգությունների
մասին և մեզ տրամադրել է բառապաշար դրանք
նկարագրելու համար, այլ նաև այն, որ նախկինում
նմանատիպ փորձառությունները տարբեր կերպ են
անվանվել՝ հաճախ օգտագործելով «ֆավորիտիզմ2»
եզրույթը: Բացի այդ, բռնության ժխտումը երբեմն եղել է
բռնության վերաբերյալ կանանց շարունակական ցավոտ
վախերի մարմնավորում, և ասպետական անցյալը
իդեալականացնելու մխիթարիչ միջոց՝ այն հակադրելով
մեր օրերի ավելի տեսանելի բռնությանը:
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Ի վերջո, բանավոր պատմությունները համատեքստի
մեջ դիտելու համար մենք նաև պետք է ուսումնասիրենք
կանանց աշխարհը ձևավորող գերիշխող գաղափարախոսությունները: Կանանց խոսքը լսելն իր հերթին կօգնի
մեզ տեսնել, թե ինչպես են կանայք ըմբռնել, քննարկել և
երբեմն մարտահրավեր նետել այս գերիշխող իդեալներին: Օրինակ, ի հայտ են գալիս պատկերացումներ այն
մասին, թե ինչն է ճիշտ աշխատանքը երիտասարդ
կանանց համար, երբ կանայք նկարագրում են
պատկերները, գաղափարները և օրինակները, որոնց
հիման վրա նրանք կառուցել են իրենց հավակնությունները և աշխատանքային ընտրությունները:
Կնոջ՝ ընտանեկան կյանքին նվիրվելու և մայրության
իդեալները, որոնք վերարտադրվել են մանկության տարիներին տանը, դպրոցում և աշխատավայրում, ինչպես
նաև բնածին ֆիզիկական տարբերությունների մասին
պատկերացումները,
երկուսն
էլ
գործոններ
են
եղել, որոնք ձևավորել են երիտասարդ կանանց`մասնա2. չարդարացված նախասիրության կամ արտոնության ցուցադրում
կամ ցուցաբերում

գիտական ընտրության սահմանափակ հնարավորություններ ունենալու զգացումը ինչպես «կապույտ օձիքավոր3», այնպես էլ «սպիտակ օձիքավոր4» աշխատողների
շրջանում (1930-ական թթ.)։ Հարցազրույցները կարող են
նաև ցույց տալ, թե երբ են կանայք կասկածի տակ դրել
այս գերիշխող իդեալները, քանի որ մի քանի նշանավոր
կանայք նկարագրել են, թե ինչպես և ինչու են նրանք
արտասովոր
որոշում
կայացրել
չամուսնանալ,
ամուսնությունից հետո աշխատել կամ ոչ ավանդական
աշխատանք փորձել:
Գաղափարախոսական համատեքստը հասկանալը
կարող է օգնել բացատրել գաղափարախոսության
և փորձառության ակնհայտ հակասական ազդեցությունները: Ինչո ւ՞ , օրինակ, երբ ես զրուցում եմ Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմի ժամանակ աշխատած
կանանց հետ, նրանք ենթադրում են, որ պատերազմն
ազատագրական ազդեցություն է ունեցել աշխատավայրում կանանց դերի վրա, նույնիսկ երբ շատ քիչ
կոնկրետ օրինակներ են բերում այդ պնդումը
հիմնավորելու համար: Ինչպես նշում է Ռութ Փիրսոնը,
սեռային տարանջատումը և գենդերային հիերարխիան
պահպանվել են Կանադայում պատերազմի ժամանակ
աշխատողների
շրջանում՝
չնայած
հակառակ
հռետորաբանությանը: Ինչո ւ՞ է ներկա այս հակադրությունը պատերազմի ժամանակ նոր հնարավորությունների վերաբերյալ կանանց դրական հիշողության և
շարունակական
խտրականության
իրականության
միջև: Պատասխաններից մեկը կարող է լինել
«ժողովրդական պատերազմի» հանրածանոթ և շփոթեցնող գաղափարախոսության մեծ և հեգեմոն ազդեցությունը (այն գաղափարը, որ կանայք կոտրում էին գենդերա
3. արտադրական ոլորտի աշխատողները, սպասարկման ոլորտի
աշխատակիցները և աղքատները, որոնք առավել հաճախ աշխատում են
կես դրույքային զբաղվածությամբ
4. զբաղվում են ցածր որակավորում ունեցող ոչ ֆիզիկական
աշխատանքով
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յին դերերը) կանանց հիշողության կառուցման վրա: Բացի
այդ, բանավոր պատմությունը կարող է վեր հանել
ազատագրման կանանց սեփական սահմանումները,
որոնք իրականում տարբերվում են պատմաբանների
կողմից օգտագործված սահմանումներից: Այս փոքրիկ
քաղաքում պատերազմի տարիներին տեղի գործարանների կողմից ամուսնացած լինելու հիմքով կանանց աշխատելու սահմանափակումներից հրաժարվելը կանայք
որպես փոքրիկ հեղափոխություն ընկալեցին աշխատող
կանանց համար: Մյուս կողմից, պատմաբանները
շարունակվող անհավասարության վերաբերյալ իրենց
գնահատականները հիմնել են պատերազմի ընթացքում և
դրանից հետո աշխատանքի գենդերային բաժանման
պահպանման վրա:
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Բանավոր
պատմությունը
որպես
հիշողության
կառուցման միջոց օգտագործելու դեպքում անհրաժեշտ
է մանրակրկիտ ուշադրություն դարձնել դասակարգի
և գենդերի կառուցման գործընթացներին, ինչպես նաև
անհրաժեշտ է կանանց գործողությունները ձևավորող
գաղափարական համատեքստի ըմբռնում: Կանանց գենդերացված գիտակցության և հիշողության ձևավորումը
հասկանալու համար, այնուամենայնիվ, մենք պետք է նաև
գիտակցենք մեր սեփական ազդեցությունը հարցազրույցի ձևի վրա:
Էթիկական դիլեմաներ՝
պատմաբանների համար եվս
Կարևոր է գիտակցել, թե ինչպես են մեր սեփական
մշակույթը, դասակարգային դիրքը և քաղաքական
աշխարհայացքը ձևավորում մեր հավաքած բանավոր
պատմությունները, քանի որ հարցազրույցը պատմական
փաստաթուղթ է, որը ստեղծվում է և՛ հարցազրուցավարի,
և՛ զրուցակցի գործորդությամբ: Մեզանից շատերն
ի սկզբանե դիմել են բանավոր պատմությանը՝ որպես
հասարակ մարդկանց պատմությունը վերականգնելու և

բանվոր դասակարգի և կանանց գիտակցությունը բարձրացնելու արմատական և ժողովրդավարական ներուժ
ունեցող մեթոդաբանություն: Որպես ֆեմինիստներ՝ մենք
հույս ունեինք բանավոր պատմությունն օգտագործել
կանանց
հզորացնելու
նպատակով՝
ստեղծելով
վերանայված պատմություն «կանանց համար», որը բխում
է կանանց իրական ապրած փորձառություններից:
Ֆեմինիստական բանավոր պատմությունը հաճախ
անուղղակիորեն որդեգրել է (թեև գուցե քննադաբար չի
տեսաբանել) ֆեմինիստական տեսանկյան տեսության
որոշ տարրեր՝ ենթադրելով, որ կնոջ առանձնահատուկ
նյութական և սոցիալական դիրքը ստեղծում է
յուրահատուկ իմացաբանական տեսլական, որը կարող է
դանդաղ քողազերծվել պատմողի ու պատմաբանի
կողմից։
«Աշխարհը կանանց տեսանկյունից ներկայացնելը»,
թեև
գովելի
ֆեմինիստական
նպատակ
է,
այնուամենայնիվ, կարող է բարդ լինել իրականացման
տեսանկյունից: Ի լրումն կանանց փորձառությունը
պատշաճ կերպով տեղորոշելու մեր կարողության
փշոտ տեսական հարցին (քննարկված է ստորև)՝ կա ևս
երկու մտահոգություն: Արդյո ք
՞ մենք չափազանցնում ենք
բանավոր
պատմության
արմատական
ներուժը,
հատկապես հավանականությունը, որ ակադեմիական
աշխատանքը կփոխի հանրային դիրքորոշումները: Եվ որն
ամենակարևորն է՝ արդյո ք
՞
մենք անտեսում ենք
անհարմար էթիկական խնդիրները, որոնք կապված
են կենդանի մարդկանց՝ որպես մեր հետազոտության
աղբյուր օգտագործելու հետ:
Տարիներ առաջ ֆեմինիստ հասարակագետները
քննադատում էին հարցազրուցային հարաբերությունները՝ հիմնված ենթադրյալ վերացարկման և
օբյեկտիվության վրա, իսկ իրականում՝ անհավասար
իշխանության և արդյունքի նկատմամբ վերահսկողության վրա: Որպես լուծում՝ սոցիոլոգները, ինչպես օրինակ՝
Էնն Օքլին, առաջարկել
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են
սահմանել
հարցազրույցը
ավելի
հավասար
պայմաններով իրականացնելու գովելի նպատակը՝ այն
դարձնելով ավելի համագործակցային ձեռնարկում:
Այնուամենայնիվ, փորձելով դա անել՝ մենք կարող ենք
պարզապես քողարկել մեր սեփական արտոնությունը:
Թեև վերացարկված օբյեկտիվությունը կարող է
անհնարին լինել, քույրության մասին կեղծ պնդումը
նույնպես իրատեսական չէ: Ինչպես պնդում է Ջանեթ
Ֆինչը, բանավոր պատմության հետազոտության
ռոմանտիկացումը, որն անտեսում է այն փաստը,
որ մենք հաճախ «որպես կին, պրոֆեսիոնալ` մեր
ինքնությունն օգտագործում ենք» տեղեկատվություն
ստանալու համար, անընդունելի է: Ջուդիթ Սթեյսին նաև
նշում է, որ ֆեմինիստական հետազոտությունները
անխուսափելիորեն ներքաշված են անհավասար,
ներխուժող
և
պոտենցիալ
շահագործող
հարաբերությունների մեջ՝ հենց միայն այն պատճառով,
որ մենք հետազոտող ենք, իսկ այլ կանայք`
ուսումնասիրության «առարկաներ», որոնք վերջնական
արտադրանքի
նկատմամբ
ավելի
սահմանափակ
վերահսկողություն ունեն։ Եվ ես համաձայն եմ։ Ոչ էլ այս
հարաբերությունների վերանվանումը իշխանության
բաշխում ենթադրող եզրույթներով ամբողջությամբ
կջնջի մեր արտոնությունը: Ի վերջո, մենք օգտագործում
ենք այս նյութը գրքեր գրելու նպատակով, որոնք
հաճախ, գոնե մասամբ, ուղղված են ակադեմիական կամ
կարիերայի նպատակներին: Ես հասանելիություն եմ
ձեռք բերել կանանց հիշողություններին ոչ թե որպես
ընկեր, այլ որպես պրոֆեսիոնալ պատմաբան:
Այս էթիկական խնդիրները տեսանելիորեն ընդգծված
են հակասական մեկնաբանությունների միջոցով, որոնք
կարող են ընդունվել իմ և ինձ տեղեկություն
հաղորդողների կողմից: Ելնելով անհրաժեշտությունից՝
պատմաբանները վերլուծում և դատում են, և այդ
գործընթացում մենք կարող ենք ենթադրել, որ
հասկանում ենք մեր զրուցակիցների գիտակցությունը:
Այդուհանդերձ, մեր վերլուծությունը կարող է հակասել

կանանց ինքնապատկերին, և մեր ֆեմինիստական
տեսակետը կարող է մերժվել մեր հարցազրույցի
մասնակիցների կողմից: Արդյո ք
՞ իմ ուսումնասիրած
պատերնալիստական գործարանում աշխատող կանայք
կհամաձայնվեին
հենց
պատերնալիզմ
բառի
օգտագործման հետ՝ որպես ղեկավարության հետ իրենց
հարաբերությունների նկարագրություն: Արդյո ք
՞ իրենց
կարգավիճակը ընտանիքում կամ աշխատավայրում
նկարագրելու համար տեքստիլ ոլորտում ցածր
վարձատրվող աշխատողները կընդունեին այնպիսի
բառապաշարի
օգտագործում,
ինչպիսին
է
ենթակայությունը կամ շահագործումը: Վերջին երկու
հարցերի պատասխանը կարող է լինել ոչ:
Թեև ես ունեի հստակ մտադրություն թույլ տալ
կանանց խոսել իրենց սեփական ընկալումների մասին,
եթե իմ և նրանց մեկնաբանությունները տարբերվեին,
իմը գերակայություն կունենար իմ գրվածքում: Մենք
կարող ենք հարգել ֆեմինիստական էթիկական
պարտավորությունները՝
մեր
նյութը
հասանելի
դարձնելու հարցված կանանց, երբեք չհանրայնացնելու
այն, ինչ ասվել է հարցազրույցից դուրս, երբեք
միտումնավոր չխեղաթյուրելու կամ ծաղրելու նրանց
կյանքը, բայց, ի վերջո, մեր արտոնությունն է, որ թույլ է
տալիս մեզ մեկնաբանել, և մեր՝ որպես պատմաբանների
պարտականությունն է փոխանցել իրենց պատկերացումները՝ օգտագործելով մեր սեփականը, ինչպես
նշված է այս հոդվածի սկզբի մեջբերման մեջ։ Նույնիսկ
այնպիսի ֆեմինիստներ, ինչպիսիք են Ջուդիթ Սթեյսին
և Դաֆնե Փաթայը, ովքեր հանդես են գալիս
հարցազրուցային անհավասար հարաբերությունների
կտրուկ քննադատությամբ, խորհուրդ չեն տալիս
հրաժարվել այս մեթոդաբանությունից։ Ի վերջո, նրանք
տեսնում են ֆեմինիստական իրազեկման և ըմբռնման
ներուժը, որը գերակա է այն խոնարհ ճանաչման
նկատմամբ, որ ներկայումս անհնար է ստեղծել
իդեալական ֆեմինիստական մեթոդաբանություն, որը
կժխտի իշխանություն ունենալու հիմքով
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տարբերությունները:
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Այս բանավեճերը սովորաբար տեղի են ունեցել
սոցիոլոգների և մարդաբանների միջև, ավելի հազվադեպ՝
պատմաբանների մասնակցությամբ: Ինչո ւ՞ ։ Արդյո ՞ք
դա կապված է այն փաստի հետ, որ, ինչպես պնդում է
Ռութ Փիրսոնը, մինչև վերջերս մենք բավականաչափ չենք
տեսաբանել մեր աշխատանքը: Արդյո ք
՞ հնարավոր է, որ
մեր
ավանդական
գիտակարգային
կրթությունը,
հատկապես էմպիրիկ մեթոդների շեշտադրումը և
մեր աղբյուրները օբյեկտիվացնելու միտումը, բայց
նաև կենդանի առարկաների հետ չաշխատելու մեր
գիտակարգի նախապատվությունը, թաքցրել են այս
հարցերը մեր տեսադաշտից: Մենք կարող էինք ավելի քիչ
մտահոգվել կանանց ձայնին մեր մեկնաբանությունները
պարտադրելու
փաստով,
եթե
գործ
ունենայինք
գրավոր աղբյուրի հետ։ Մենք հատկապես զգայուն ենք
կանանց դատելու հարցում՝ մեր և մեր զրուցակիցների
միջև հաստատված անձնական հարաբերությունների
պատճառով, որքան էլ որ դրանք կարճ են տևել։
Բայց պարտադիր չէ, որ սա դրական երևույթ լինի,
քանի որ կարող է հանգեցնել իրավիճակի, երբ մենք
կխուսափենք նրանց կյանքի վերաբերյալ քննադատական
եզրակացություններից:
Պատմաբանի կրթության այլ սահմանափակումները
նույնպես
կարող
են
անորոշություն
հաղորդել
այս էթիկական հարցերին: Արդյո ք
՞ տարբեր ժամանակաշրջաններում ապրող, մշակույթների և դասակարգերի
պատկանող մարդկանց ուսումնա-սիրությանն այնքան
անվերապահորեն ենք հավատում, որ կասկածի տակ չենք
դրել այս սահմանների տարբեր կողմերից գրելու
ներհատուկ իշխանությունը: Ինչպես նշում է Փիրսոնը
արդի մտահոգիչ հարցի վերաբերյալ, թե ով ում
պատմությունը գրելու «իրավունք» ունի, եթե պատմաբանները չեն կարողանում ուսումնասիրել տարբեր
նախապատմություններ ունեցող կանանց, ովքեր ավելի
քիչ իշխանություն ունեն, ապա կարող է ստացվել, որ
մենք ուղղակի ինքնակենսագրություն ենք գրում:

Թերևս պատմական ժամանակի փաստը միայն, որը
դարձյալ բնորոշ է գիտակարգին, օգնում է մեզ հեռանալ
անհավասար հարաբերությունների խնդրից՝ թեկուզ
պատրանքի մակարդակում: Երբ ես աշխատող կանանց
հետ զրուցում եմ 1930-ականների իրենց փորձառության
մասին, տարիքային անդունդը երկուսիս էլ թույլ է տալիս
մեզ վերացարկվել քննարկվող թեմայից, ինչն էլ հետո
թույլ է տալիս մեկնաբանել և դատել։
Ի վերջո, ինձ հետաքրքիր է, թե որքանո վ
՞ է օգտակար
անվերջ բանավեճը
«հոգի» փնտրելը։ Արդյո ք
՞
շարժվում է իր ցանկություններով՝ երբեմն լինելով մեր
աշխատանքի ex post facto արդարացում, և արդյո ք
՞ այլ
նախապատմություններ ունեցող կանանց հետ զրուցելու
մեր շահագրգռությունը երբեմն հովանավորական երանգ
է ստանում: Թերևս կարևոր է այս հարցերին միանշանակ
պատասխան չտալ, այլ ավելի շուտ դրանք մտքում պահել։
Մենք պետք է շարունակաբար վերլուծենք հարցազրույցը
որպես ինտերակտիվ գործընթաց, ուսումնասիրենք
հարցազրույցի համատեքստը, հատկապես իշխանություն
ունենալու
հարցում
ներհատուկ
անհավասարակշռությունը, և որպես ֆեմինիստներ՝ մշտապես
գնահատենք մեր սեփական էթիկական պարտավորությունները այն կանանց հանդեպ, ում հետ զրուցում ենք:
Տեսական դիլեմաներ
Թեև կարևոր է ուսումնասիրել հարցազրույցը որպես
միջնորդավորված աղբյուր, որը ձևավորվում է հեղինակի
և առարկայի քաղաքական և սոցիալական աշխարհայացքի հիման վրա, կարծում եմ, որ մենք պետք է
զգուշանանք վերջին միտումներից՝ տեսնելու բանավոր
պատմությունը որպես անթիվ հնարավոր տարբերակներ
և մեկնաբանություններ մարմնավորող մեթոդ: Երբ ավելի
ավանդական պատմաբանները կասկածի տակ էին դնում
բանավոր աղբյուրների հավաստիությունը՝ ենթադրելով,
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որ հարցազրույցներն ավելի շատ հորինվածք են, քան
փաստ, նրանք միգուցե չէին գիտակցում, որ կրկնում են
որոշ հետկառուցվածքաբանական վերլուծությունների
դրույթները,
որոնք
ուսումնասիրում
են
լեզվի,
սուբյեկտիվության և մշակութային իմաստների ու
սոցիալական կազմակերպման կառուցման միջև կապը:
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Թեև լեզվաբանական տեսությունները նոր չեն
բանավոր պատմության միջգիտակարգային ոլորտում,
վերջերս կատարվող շրջադարձը դեպի հետկառուցվածքաբանություն ենթադրում է ավելի մեծ ուշադրություն
թե՛ լեզվական կառուցվածքի, թե՛ բանավոր նարատիվները
սահմանող
մշակութային
խոսույթների
նկատմամբ,
ինչպես
նաև
թերահավատություն
փորձառության և ներկայացման միջև որևէ ուղղակի
կապի նկատմամբ: Այս տեսաբանումը հարստացրել է
բանավոր պատմության մեր ըմբռնումը, սակայն այն
կարող է նաև բանավոր պատմությունների պատահական, փոփոխական և «հորինվածք» լինելը գերագնահատելու,
ինչպես
նաև
կանանց
«իրական
և իմանալի» անցյալը տեղորոշելու համար դրանք
օգտագործելու անհնարինության ռիսկ պարունակել։
1980-ականների կեսերից բանավոր պատմաբաններն
ավելի ու ավելի շատ են լեզուն ուսումնասիրում «որպես
անտեսանելի ուժ, որը ձևավորում է բանավոր տեքստերը
և իմաստավորում պատմական իրադարձությունները»։
Այս մոտեցումն ակնհայտ է Women’s Words («Կանանց
խոսքը») հավաքածուի վերջին հրապարակումներում,
որտեղ խմբագիրները մեզ հորդորում են դիտարկել
«հարցազրույցը
որպես
լեզվական,
ինչպես
նաև
սոցիալական և հոգեբանական իրադարձություն»:
Թեև
գրքում
տեղ
գտած
հրապարակումները
տարբեր տեսանկյուններ են ներկայացնում, զգալի
ուշադրություն է դարձվում պատմողական ձևին և լեզվին։
Հեղինակներից մեկը կոչ է անում որդեգրել տեքստը
ավելի
շատ
«ապակառուցելու»,
քան
զուտ
«մեկնաբանելու» մոտեցումը: Այլ աշխատություններում

լեզվի վրա շեշտադրումը բերել է ավելի ծայրահեղ
եզրահանգումների, ինչը հանգեցնում է պատմական
գործորդության նսեմացման։ Այդպիսի գրողներից մեկը
պնդում է, որ «մեր մշակույթում առկա պատմողական
խոսույթները…
կառուցում
են
ընկալական
փորձառությունը,
կազմակերպում
հիշողությունը…
և կոնկրետ նպատակով կառուցում են կյանքի
իրադարձությունները»: Մեր կյանքի պատմություններն
այնուհետև գալիս են «արտացոլելու մեզ հասանելի
մշակութային մոդելները», այնքան, որ մենք դառնում ենք
«մշակույթի կանոնական ձևերի տարբերակներ»։
Բանավոր
պատմության
տեսաբաններն
ավելի
տեսանելի կերպով կրել են մարդաբանության մեջ
հետկառուցվածքաբանական շրջադարձի և գրական
տեսության, քան նմանատիպ պատմական բանավեճերի
ազդեցությունը:
Մարդաբանության
մեջ
կյանքի
պատմությունները վերագնահատվում են, քանի որ
հետկառուցվածքաբանական ձայները շեշտում են
բանավոր նարատիվների կառուցման՝ իշխանությամբ
պայմանավորված, բարդ գործընթացը: Հեղինակներից
մեկն առաջարկում է, որ կյանքի պատմությունները
«մեզ
տալիս
են
սոցիալական
իրականության
վերաբերյալ պայմանականացված փայլ, որը… մենք չենք
կարող իմանալ… Միգուցե մենք քննարկում ենք
ոչ թե հասարակության դինամիկան, այլ շարադրման
դինամիկան»:
Նմանապես,
աշխատությունները,
ինչպիսիք են՝ «Գրելու մշակույթը» (Writing Culture),
ընդգծել են դիտարկվողի և դիտարկողի կողմից անորոշ
իրականության ստեղծումը, որը շատ լավ ամփոփված
է եզրահանգմամբ, որ մենք կարող ենք միայն ակնկալել
«կառուցված
պատմողի
կառուցված
տեսակետի
կառուցված ըմբռնում»:
Իհարկե,
հետկառուցվածքաբանությունը
նաև
բանավեճ է խթանել պատմաբաննեի շրջանում,
որտեղ
ֆեմինիստներն
ակնհայտորեն
համակրող
վերաբերմունք ունեն կամ առնվազն պառակտված
են, իսկ բանվոր դասակարգի որոշ պատմաբաններ
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ավելի քննադատաբար են տրամադրված: Ֆեմինիստ
պատմաբաններին
հասկանալի
պատճառներով
գրավել
է
այրակենտրոն
իմացաբանությունների
մարտահրավերը,
էսենցիալիզմի
քննադատությունը,
լեզվի
և
ներկայացման
շեշտադրումը
և
որոշ
հետկառուցվածքաբանական
աշխատություններում
առաջարկված
իշխանության
վերլուծությունը:
Այնուամենայնիվ, քննադատները նախազգուշացրել են
հետկառուցվածքաբանական տեսությանը ներհատուկ
իդեալիզմի և պատմության մեջ պատճառական կապ
և գործորդություն փնտրելուց հրաժարվելու մասին, էլ
չասած քաղաքական հուսահատության զգացումը, երբ
շահագործման և կեղեքման հասկացություններն իսկ
այնքան ամբողջությամբ են ապակառուցվում, որ ի վերջո
դրանցից հրաժարվում են:
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Այս
քննարկումները,
որոնք
հնարավոր
չէ
մանրամասնորեն ուսումնասիրել այստեղ, կարևոր
ներիմաստներ
ունեն
մեր
հարցազրույցները
մեկնաբանելու,
իշխանությամբ
պայմանավորված
հարցազրույցի էթիկական հարցերին առերեսվելու և
փորձառության գաղափարը դիտարկելու տեսանկյունից:
Լեզվի նկատմամբ վերաիմաստավորված ուշադրությունը
և այն, թե ինչպես է գենդերն ինքնին ձևավորվում
մեզ հասանելի խոսույթների միջոցով, կարող են մեր
հարցազրույցների հիմքում ընկած ձևն ու կառուցվածքը
վերլուծելու
ընթացքում
նոր
ներըմբռնումների
աղբյուր դառնալ: Մեր հարցազրույցները տարբեր
մակարդակներում գնահատելը մեզ կխրախուսի փնտրել
մեկից ավելի խոսութային թեմաներ և իշխանության վրա
հիմնված բազմազան հարաբերություններ՝ տարիքի,
դասակարգի, ռասայի և մշակույթի, ինչպես նաև գենդերի
հիմքով:
Այնուամենայնիվ,
հետկառուցվածքաբանական
աշխատություններն ավելի քիչ օգտակար են այս
մեթոդաբանությանը ներհատուկ անհավասարության
էթիկական հարցը քննարկելիս: Ինչպես համոզիչ կերպով
պնդում է Ջուդիթ Սթեյսին, ազգագրության մեջ էթիկա-

կան
հարցերին
առերեսվելու
հետարդիական
ռազմավարությունը համարժեք չէ, քանի որ այն
ընդգծում է իշխանություն ունենալու հարցում
անհավասարակշռությունը, որը մենք գիտեինք, որ
գոյություն ունի, բայց չի առաջարկում իրավիճակը
բարելավելու որևէ միջոց: Օրինակ, հետկառուցվածքաբանական տեսությամբ առաջնորդվող մարդաբաններ
առաջարկում են նարատիվները «արթնացնելու», այլ ոչ
թե նկարագրելու գործընթաց «համագործակցային»
երկխոսության,
հատվածական
կամ
բազմաձայն
խոսույթի միջոցով՝ որպես այլընտրանք հեղինակ
լինելուց բխող սեփական իշխանությանը: Այդուհանդերձ,
ինչպես նշում են քննադատները, այս մարտավարությունները կարող են նաև քողարկել և ժխտել
իշխանությունը.
դրանք
կարող
են
ներառել
«ինքնաանդրադարձ,
գուցե
սեփական
եսով
համակվածություն, բայց ոչ ինքնաքննադատություն»:
Հնարավոր չէ արտոնությունը ժխտել պարզապես
այլ ձայներ ընդգրկելով կամ մեր՝ հեղինակ լինելը և
գործընթացը վերահսկելը մերժելով: Լուծումները, որոնք
քողարկում են իշխանությունը, բարերար ազդեցություն
չեն ունենում հատկապես պատմության մասնագիտության վրա, որը դեռ պետք է առերեսվի
և
քննարկի
պատմական
գրվածքներին
բնորոշ
իշխանության հարցը:
Վերջապես, առկա է նաև «փորձառության» մտահոգիչ
և անլուծելի թվացող խնդիրը: Կանանց փորձառության
ուսումնասիրությունն ու վերագնահատումը եղել է
ֆեմինիստական բանավոր պատմության անկյունաքարը, սակայն կանանց միջև եղած տարբերությունների
ներկայիս շեշտադրումը (որը մասամբ խրախուսվում է
հետկառուցվածքաբանական
աշխատություններով)
դիլեմա է առաջացրել, թե արդյոք մենք կարող ենք գրել
այլ կանանց փորձառությունների, անցյալի կամ ներկայի
մասին ռասայական, դասակարգային և գենդերային
տարբերությունների առկայության համատեքստում:
Բանավոր պատմության դեպքում Ռութ Փիրսոնն
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ակնարկում է, որ մենք պետք է «որքան հնարավոր է մոտ»
լինենք ուսումնասիրվող կեղեքված խմբին, գերադասելի
է, որ լինենք այդ խմբի անդամը: Եթե այդպես չէ,
մենք պետք է կենտրոնանանք կանանց առնչվող
արտաքին համատեքստի վրա, բայց «էպիստիմալ
խոնարհությամբ» խուսափենք կանանց «ներքինը»
իմանալու ենթադրությունից: Սա ինձ համար մտահոգիչ
հարցեր է առաջացնում. որքանո վ
՞ պետք է մենք մոտ
լինենք մեր հարցազրույցի առարկաներին: Որտե ղ
՞ են
սահմանները և ի ն
՞ չ հանգամանքներում կարող են դրանք
փոխվել: Բացի այդ, արտաքին համատեքստը ներքին
կյանքից առանձնացնելը չափազանց դժվար է: Արդյո ք
՞
իմ
պնդումը,
որ
կանանց
հավակնությունները
սոցիալական
կառուցարկ
են,
չի
բխում
հենց
համատեքստի
և
ներքին
կյանքի
փոխհարաբերությունների վերաբերյալ այդ հանդուգն
ենթադրությունից: Արդյո ք
՞ մենք չենք աղքատացնի մեր
պատմական աշխատությունը, եթե խուսափենք կանանց
ներքին և արտաքին կյանքերը կարեկցաբար կապելու
փորձերից:
՞ փորձառությունն ինքնին մեր
Բացի այդ, արդյո ք
մշակույթում մեզ հասանելի նարատիվների կառուցումն
է: Փորձառության գաղափարը զերծ չէ խնդիրներից
պատմության և ֆեմինիստական տեսության մեջ։
Այն օգտագործվել է՝ արդարացնելու էսենցիալիզմը
և ստեղծելու միատարր «կին», որի գոյությունը
հանելուկային է: Բայց որո ՞նք են հետևանքները մի
գաղափարի անտեսման, որը թույլ է տալիս կանանց
«անվանել իրենց սեփական կյանքը» և պայքարը, և
այդպիսով ճանաչում է իրական, ապրած կեղեքման
հասկացությունը, որն ըմբռնել և զգացել են կանայք
անցյալում:
Նման մտահոգություններ հնչել են ավելի քան մեկ
տասնամյակ առաջ Լուիզ Թիլիի կողմից՝ գրականության
տեսության հիման վրա ձևավորված և սուբյեկտիվությունը ուսումնասիրելու համար օգտագործված բանավոր
պատմության քննադատության մեջ, և սոցիալական

հարաբերությունները ուսումնասիրելու համար օգտագործվող մատերիալիստական բանավոր պատմությանն
անվստահություն հայտնելիս: Բայց մի թ
՞ ե կարելի է այս
երկու նպատակներն այդքան հեշտությամբ տարանջատել։ Արդյո ք
՞ հնարավոր չէ հարցազրույցը մեկնաբանել
և՛ համատեքստի նկատմամբ մատերիալիստական և
ֆեմինիստական շեշտադրմամբ, և՛ միևնույն ժամանակ
հիմնվել լեզվի վերաբերյալ հետկառուցվածքաբանական
պատկերացումների վրա: Հիշողության մշակութային
կառուցումը դեռևս կմնա հարցադրման կենտրոնում՝
սոցիալական և տնտեսական հարաբերությունների և
հրամայականների շրջանակներում: Մինչդեռ կարևոր է
վերլուծել, թե ինչպես է անձը կառուցում իր կյանքի
բացատրությունը, ի վերջո կան այս կառուցման
գործընթացի օրինաչափություններ, կառուցվածքներ,
համակարգային
պատճառներ,
որոնք
պետք
է
նույնականացվեն՝ պատմական պատճառային կապը
հասկանալու համար: Բևեռականությունը սուբյեկտիվության և սոցիալական հարաբերությունների միջև կամ
բանավոր
պատմությամբ
զբաղվող
կանանց
«ավելի հին» սերնդի (ովքեր ենթադրաբար միամտորեն
ընդունել են իրենց հարցազրույցների մասնակիցների
նկարագրությունների
«թափանցիկությունը»)
և
տեսության ազդեցությունը կրած նոր «բարդ» մոտեցման
միջև կարող է արդարացված չլինել, և, որքան էլ
հեգնական է, ստեղծում է հենց այնպիսի «կոնցեպտուալ
հիերարխիա, որը հետկառուցվածքաբանությունը պետք է
ապակենտրոնացներ»: […]
Եզրակացություն
Իմ եզրակացությունների հիմքում ընկած են ինչպես
Դենիզ Ռայլիի այն պնդման բարոյական դիրքորոշումը,
որ, ելնելով ֆեմինիստական պրակտիկայի նպատակներից, մենք պետք է քաղաքական իրավասություն
հայտնենք կանանց կեղեքման փորձառությանը, և
երկրորդ՝ այն համոզմունքը, որ հետկառուցվածքաբանա-
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կան ներըմբռնումները պետք է դիտարկվեն ֆեմինիստական մատերիալիստական համատեքստում: Թեև լեզվի և
պատմողական ձևի շեշտադրումը ամրապնդել է
բանավոր
պատմության
մեր
ըմբռնումը,
ինձ
անհանգստացնում են ձևն ի վնաս համատեքստի, անհատական պատմվածքների ապակառուցումն ի վնաս
սոցիալական
օրինաչափությունների
վերլուծության
շեշտադրման, կանանց պատմությունները վերլուծելու և
մեկնաբանելու
մեր՝
որպես
պատմաբանների
պարտականությունից հրաժարվելու վտանգները։ Մենք
նաև չենք ցանկանում լիովին հրաժարվել փորձառության
գաղափարից՝ շարժվելով դեպի ապաքաղաքականացված
և «անճանաչելի» անցյալի հասկացություն։ Մենք չենք
ցանկանում վերադառնալ մի պատմության, որը կա՛մ
մթագնում է իշխանության վրա հիմնված հարաբերությունները, կա՛մ մեկուսացնում կանանց ձայնը:
Առանց բանավոր նարատիվների ամուր խարսխման
իրենց նյութական և սոցիալական համատեքստի մեջ և
երկուսի միջև փոխհարաբերությունների բազմակողմանի
վերլուծության, պատմողական ձևի և ներկայացման
վերաբերյալ պատկերացումները կարող են մեկուսած
մնալ կեղեքման և անհավասարության որևէ օգտակար
քննադատությունից: […]

