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«Տարածքն ու փոխհարաբերությունները Երևանի հանրային
Հետագծելով ժամանակակից սոցիո‐մշակութային սովորույթները»

տրանսպորտում:

«Սիրելի ձմեռ պապիկ, կարաս մեր քաղաքին նորմալ քաղաքային տրանսպորտ նվիրես,
մետրո, նորմալ ավտոբուսներ, տրոլեյբուսներ, որ քաղաքի տեսք ստանանք: Քաղաքի պապից հույս
չունենք, նա մեկա տրանսպորտից չի օգտվում, իսկ մենք պայթած երթուղային տաքսիներ ենք նստում
ամեն օր...»:1

Խնդրի ձևակերպումը
Սա մի հետազոտական աշխատանք է, որտեղ նկարագրվում են Երևանի հանրային
տրանսպորտում

մարդկանց

փոխհարաբերություններն

ու

իրենց

իսկ

ընկալումները

այդ

փոխհարաբերությունների մասին: Աշխատանքում, նախ և առաջ, ներկայացվում են Երևանի
հանրային տրանսպորտի կառավարման և կազմակերպման առանձնահատկությունները, այդ
համակարգի մասին դաշտային աշխատանքների ընթացքում ստացված նյութի (փաստացի)
վերլուծությունը,

որում

առավելապես

շեշտադրվում

են

հանրային

տրանսպորտի

յուրահատկությունների արդյունքում Երևանի առօրյա մշակույթում ձևավորված երևույթները: Դրանք
հատկապես կապված են տրանսպորտի համակարգը վերահսկող քաղաքային իշխանությունների,
երթուղիները

շահագործող

«գծատերերի»,

սպասարկումն

իրականացնող

վարորդների,

տրանսպորտից օգտվող ուղևորների, ինչպես նաև մեքենաների՝ որպես որոշակի ֆիզիկական
սահմաններով առանձնացած և իրենց ձևով յուրատեսակ շարժվող տարածքի (սոցիալական
աշխարհում որպես սուբյեկտ հանդիսացող միավորի), միջև ձևավորված փոխհարաբերությունների և
ընկալումների հետ:
Հանրային

տրանսպորտում

մարդկանց

վարքը

պայմանավորվում

է

մշակութային,

անհատական, հոգեբանական գործոններով։ Դրանք ինչ-որ չափով արտացոլում են նաև տվյալ
հասարակությունում առկա սոցիալական նորմերն ու բարքերը, ինչը թույլ է տալիս խոսել
տրանսպորտային միջավայրի մասին` որպես հասարակության խտացված և փոքրացված մոդելի:
Մեզ նաև հետաքրքիր է տեսնել տարածքի չափերի և ձևի փոփոխության հետ կապված վարքագծային
տատանումները միկրոավտոբուսից ավտոբուս և ավտոբուսից տրոլեյբուս անցնելիս: Աշխատանքում
անդրադարձել ենք հանրային տրանսպորտի վերգետնյա տեսակներին։ Մասնավորապես, խոսելու
ենք երթուղային տաքսու մասին։ Իսկ ավտոբուսներին և տրոլեբուսներին վերաբերող նյութը
օգտագործվելու է համեմատության և լրացումների համար, քանի որ երթուղային տաքսիները
Երևանի հանրային տրանսպորտում գերակշիռ մասն են կազմում և իրենց ֆիզիկական չափերի
պատճառով այստեղ մշակութային տեքստերը առավել խտացված են:

1

Սերգեյ Դանիելյան, Քաղաքային տրանսպորտի վիճակը դառնում է «քաղաքի» փողոցներից մեկը[էլեկտրոնային աղբյուր]
// HayNews.am, <http://haynews.am/hy/1325276857> (05.12.2014):

3

Հավաքագրած դաշտային մարդաբանական նյութի վերլուծությունը այս առումով հաճախ
հիշեցնում է հոգեբանության և քրեագիտության մեջ հայտնի «Ստոքհոլմյան սինդրոմի» սկզբունքով
կառավարվող մի համակարգի մոդել2: Ուստի սա մի փորձ է նաև ներկայացնելու երևանյան
տրանսպորտային մշակույթը այս սինդրոմի տեսանկյունից, ինչպես նաև ցույց տալու, թե ինչպես է
սինդրոմի առկայությունը նպաստում տրանսպորտի ոլորտում զարգացման առաջընթացի
կանխարգելմանը: «Սինդրոմ»-ը արտահայտվում է ուղևոր-ուղևոր, ուղևոր-վարորդ, վարորդ-գծատեր,
գծատեր-քաղաքային
իշխանություններ,
ուղևոր-քաղաքային
իշխանություններ
փոխհարաբերություններում:
Գործ ենք ունենալու նաև իրերի մարդաբանության հետ, որտեղ նյութական օբյեկտը դառնում է
սուբյեկտ սոցիալական աշխարհում: Տրանսպորտային միջոցը դառնում է կոնկրետ կառուցվածքով
նյութեղեն շրջանակ, որն էլ հաճախ պայմանավորում է մարդկանց հարաբերությունները միմյանց
նկատմամբ: Սրան գումարվում են նաև Երևանի հանրային տրանսպոտի կազմակերպչական
առանձնահատկությունները. երթուղիների մեծամասնության պատկանելիությունը իշխանական
վերնախավի ներկայացուցիչներին, վարորդի մասնավոր սեփականություն հանդիսացող
տրանսպորտային միջոցի ներգրավումը հանրային տրանսպորտի համակարգ, գումարն անմիջապես
վարորդին վճարելը՝ որպես տոմս ևն:
Հետազոտությունը նպատակ ունի տարածքի և փոխհարաբերությունների տարբեր
մշակութային ասպեկտների նկարագրման և դրանց նկատմամբ սուբյեկտ հանդիսացող կողմերի
ընկալումների միջոցով վեր հանել հանրային տրանսպորտի համակարգում առկա այն իրավիճակը,
որը արգելակում է զարգացման հնարավոր տենդենցները: Ըստ այդմ կփորձենք պարզաբանել մի
շարք հարցեր կապված ուղևորների, վարորդների, «գծատերերի», շարժակազմի, ինչպես նաև այդ
կողմերի փոխգործակցման առանձնահատկությունների մասին, որոնք էլ ըստ մեզ բերում են
համակարգի լճացմանը:

Մեթոդաբանությունը
Աշխատանքի համար անհրաժեշտ նյութը հավաքագրել ենք անցած 6 ամիսների ընթացքում
(2014թ.-ի

մայիսից):

Դաշտում

աշխատել

ենք

տեղեկատվության

հավաքագրման

մի

շարք

մեթոդներով:
Ներգրավված դիտարկումներ ենք կատարել 144 հանրային տրանսպորտի միջոցներում, այդ
թվում 107 միկրոավտոբուսներում, 26 ավտոբուսներում և 11 տրոլեյբուսներում: Դիտարկումներ
կատարել ենք նաև կանգառներում: Դիտարկումները կատարել ենք պատահականության սկզբունքով
օրվա տարբեր ժամերին և կամայական մեքենա ընտրելով: Որոշակի ընտրանք չենք կատարել, քանի
որ պիլոտային դիտարկումները հատուկ տարբերություններ ցույց չտվեցին անընդմեջ մի քանի գծում
և կամայականորեն ընտրված մեքենաներ նստելու միջև: Դիտարկման ընթացքում հիմնականում
ուշադրություն ենք դարձրել մեքենայում տեղի ունեցող գործընթացներին՝ վարորդի վարքին, նրա
կերպարի առանձնահատկություններին, ուղևորների հետ նրա շփումներին, ուղևորների վարքը
մեքենայում, շփումը վարորդի հետ, տարբեր իրավիճակներում նրանց ցուցաբերած արձագանքներին,
2

Այս մասին տե՛ս ստորևէ՝ ««Ստոքհոլմյան սինդրոմը» Երևանի հանրային տրանսպորտում» բաժնում:

4

խոսակցություններին (հեռախոսային, միմյանց հետ), մեքենայի ներքին և արտաքին հարդարանքին
(ձևավորումը) ևն: Դիտարկումը կատարել ենք մեր իսկ կազմած հարցաշարով, որի 55 հարցերը և
ենթահարցերը ընդգրկում են այս բոլոր ասպեկտները: Տարածքի մասին հետազոտություններում շատ
կարևոր տեղեկություններ կարող են տալ նաև վիզուալ նյութերը, որոնք ևս մեր դաշտային
աշխատանքների կարևոր մասն էին կազմում: Այս ընթացքում ինքներս 500-ից ավելի լուսանկարներ
ենք արել, ինչպես նաև մի քանի կարճ տեսանյութեր: Այս առումով կարևոր են նաև ընկերների կողմից
տրամադրած լուսանկարները և համացանցում տարբեր աղբյուրներից ձեռք բերած պատմական,
ժամանակակից նկարները, դեմոտիվատորները և տեսանյութերը:
Դաշտային

հետազոտության

երկրորդ

կարևոր

մասը

անհատական

խորացված

հարցազրույցներն են: Եթե դիտարկման ընթացքում մենք ֆիքսում էինք իրավիճակները, ապա
հարցազրույցները հնարավորություն տվեցին ստանալ այդ իրավիճակների նկատմամբ մարդկանց
վերաբերմունքը և մեկնաբանությունները, ինչը դիտարկման ընթացքում այնքան էլ պարզ չէր:
Հարցազրույցներ ենք անցկացրել հանրային տրանսպորտից պարբերաբար օգտվող ուղևորների,
վարորդների,

ինչպես

իշխանությունների

հետ

նաև

դիսպետչերների

հարցազրույցներ

հետ։

ժամանակի

Ցավոք
սղության

գծատերերի
պատճառով

և

քաղաքային
չկարողացանք

իրականացնել, սակայն փորձել ենք այդ բացը լրացնել նրանց կողմից մամուլին տրված
հարցազրույցներով, հայտարարություններով, ինչպես նաև տրանսպորտի թեմայով պաշտոնական
տեղեկատվական նյութերով:
Հարցազրույցներ ենք վերցրել տարբեր սեռի և տարիքի 11 ուղևորներից (պահպանելով սեռային
հավասարակշռությունը) և 15 վարորդներից։ Հարցազրույցների մի մասը խմբային էին. վարորդների
հետ երեք անգամ զրույց-քննարկումներ ենք ունեցել, որոնց մասնակցեցին նաև դիսպետչերական
կետերի պատասխանատուները, ուստի վարորդների հետ արված հարցազրույցները, թեև թվով ավելի
են, բայց դրանց մի մասը, համեմատած ուղևորների հետ արված հարցազրույցների, ավելի կարճ են,
քանի որ այդ զրույց-քննարկումները հասցնում էինք անցկացնել երթուղիների վերջնակետերում
նրանց ընդմիջումների ժամանակ:
Նյութի երրորդ կարևորր աղբյուրը համացանցն էր՝ առավելապես «Facebook» սոցիալական
ցանցը, որտեղ հանրային տրանսպորտի հետ կապված տարբեր խնդիրների լուծմանը նվիրված
խմբերում և էջերում առկա հղումները, գրառումները, մեծ տեղեկատվական աղբյուր դարձան մեզ
համար: Օգտվել ենք «Մենք չենք կռանում երթուղայինում» խմբի3 և համանուն էջի4, «Ես ոչխար չեմ»5,
«Արժանապատիվ տրանսպորտ»6, «Հասարակական տրանսպորտը պետք է լինի ՊԵՏԱԿԱՆ»7,
«Վճարում ենք 100 դրամ»8, «Մենք Չենք Վճարելու 150 դրամ, ինչա թե վարչապետը նոր Բենթլի ա
ուզում»9 խմբերում տեղադրված տարբեր գրառումներից և հոդվածներից: Սոցիալական ցանցի

3

Տե՛ս՝ <https://www.facebook.com/groups/170986719620932/?ref=ts&fref=ts>:
Տե՛ս՝ <https://www.facebook.com/pages/Մենք-չենք-կռանում-երթուղայինում/223473424336440?ref=ts&fref=ts>:
5 Տե՛ս՝ <https://www.facebook.com/groups/209044459137511/?ref=ts&fref=ts>:
6 Տե՛ս՝ <https://www.facebook.com/groups/131312800281342/?ref=ts&fref=ts>:
7 Տե՛ս՝ <https://www.facebook.com/groups/131807360227782/?fref=ts>:
8 Տե՛ս՝ <https://www.facebook.com/groups/543225539077027/?ref=ts&fref=ts>:
9 Տե՛ս՝ <https://www.facebook.com/vatvarchapet?ref=ts&fref=ts>:
4
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նյութերի ընտրույթը կատարել ենք մասնակիորեն, այսինքն՝ խմբերից և էջերից, ինչպես նաև մեր
անձնական ֆեյսբուքյան ընթացիկ պատին հանդիպող գրառումներից, ընտրել ենք մեզ հետաքրքրող
խնդիրների դիտարկում կամ քննարկում պարունակող նյութերը։
Հետազոտության

ընթացքում

առավելապես

կարևորել

ենք

էթիկական

խնդիրները.

հարցազրույցների ընթացքում տեղակացրել ենք մեր զրուցակիցներին, որ խոսակցությունը
ձայնագրվում է և, որ նյութը օգտագործվելու է հետազոտական նպատակներով։ Լուսանկարելիս և
տեսագրելիս, առանձին դեպքերում, ստացել ենք թույլտվություն, ֆեյբուքյան գրառումներից ուղղակի
կերպով մեջբերել ենք միայն դրանց «հանրային» (public) լինելու պարագայում, մնացյալ դեպքերում
նյութը

օգտագործելու

համար

ստացել

ենք

օգտատերերի

թույլտվությունը:

Էլեկտրոնային

աղբյուրների որոշ հղումներ կարճված են www.cut.by կայքի միջոցով: Շարադրանքում չենք նշում մեր
զրուցակիցների անունները:

«Ձիաքարշ»‐ից՝ «երթուղային տաքսի»
Ճռճռացող արաբա,
ամեն բանդ խարաբա,
ճամփի կեսին կանգնել ես,
ոչ ճար կտաս, ոչ ճամփա:10

Նկար 1. Ձիաքարշը Աստաֆյան փողոցում (ներկայիս՝
Աբովյան) (տե՛ս՝ http://cut.by/w76MB (10.12.2014):

Հանրային

(հասարակական,

Նկար 2. Երթուղային տաքսին Երևանի փողոցներից
մեկում (տե՛ս՝ http://www.ilur.am/news/view/12348.html
(10.12.2014):

մասսայական,

ուղևորատար)

տրանսպորտը

քաղաքային

տրանսպորտի տարատեսակ է, որը բնորոշվում է հետևյալ պայմաններով. խմբային տրանսպորտի
որոշակի փոխադրամիջոցների համակարգ լինելը (ավտոբուս, գնացք), հանրության համար
նախատեսված լինելը, սահմանված երթուղով անցնելը,

10

քաղաքային տարածքում գործելը,

Երևան քաղաքի ամսագիր, Ձիաքարշ (երգիծաբան Փալանդուզ Մկոյի քառյակը «Երևանյան հայտարարություններ»
թերթում), #5(6) 2012, էջ 60, (տ՛ես՝ <http://imyerevan.com/pdf/hy/2012-04.pdf>):
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սահմանված ուղեվարձով աշխատելը և այլն11: Որպես այս սահմանմանը համապատասխանող
տրանսպորտային համակարգ` առաջինը Երևանի պատմության մեջ կարելի է նշել ձիաքարշը: Մինչ
այդ

քաղաքային առօրեայում գործող կառքերը կամ ֆայտոնները իրենց կազմակերպման այս

պայմաններով ավելի մոտ էին ներկայիս տաքսիներին, որոնք միջանկյալ տեղ են զբաղեցնում
մասնավոր

և

հանրային

տրանսպորտի

միջև,

քանի

համապատասխանում են, մյուս մասին՝ ոչ: Ձիաքարշ

որ

այս

պայմանների

մի

մասին

տրամվայը` «կոնկան», շահագործման է

հանձնվել 1906թ.: Այն ուներ երկու գիծ՝ առաջինը ներկայիս Շահումյան հրապարակի մոտից
բարձրանում էր մինչև Աբովյան փողոցի վերջը, իսկ մյուսը ներկայիս Խորենացի փողոցից գնում էր
մինչև երկաթուղային կայարան: Ձիաքարշը երկաթյա ռելսերով ընթացող մի ծածկակառք էր՝ հինգից
վեց շարք երկար նստարաններով: Մուտքը կողքից էր, առջևում նստում էր կառապանը, հետևի
մասում՝ տոմսավաճառը: Ձիաքարշի առջևից ու հետևից կախված էին լապտերները և զանգը:
Ուղևորների թիվը սահմանափակ էր (28 հոգուց ոչ ավելի), վագոնները փոքր էին ու անշուք:
Ձիաքարշը գործեց մինչև 1918 թվականը, իսկ նրա դեպոն և երկաթգծերը հարկավոր եղան մյուս
փոխադրամիջոցին՝ տրամվային, որը մայրաքաղաք մուտք գործեց 1933-ին12: Սկզբնական շրջանում
եղել է մեկ երթուղի՝ նախկին Աստաֆյան փողոցից մինչև Օրջոնիկիձեի պողոտա: 1937թ. նոյեմբերի 1ից քաղաքային տրանսպորտի շարքերը համալրեց ավտոբուսը, 1949-ի օգոստոսի 18-ից՝ տրոլեյբուսը,
իսկ 1972

թ.

սկսվեց

մետրոպոլիտենի

կառուցումը,

որը

բացվեց

1981

թ.

մարտի

7-ին։

Էլեկտրատրանսպորտի ամենամեծ քանակը եղել է 80-ական թվականներին, երբ գրանցվել է ավելի
քան 140 տրամվայ և 200 տրոլեյբուս13: 1988թ.-ից սկսած տրամվայների շահագործումը սկսեց անկում
ապրել անբարենպաստ պայմանների պատճառով. տարեցտարի քչանում էր ուղևորների թիվը: 2004թ.
տրամվայը

հանվեց

մայրաքաղաքից

աննպատակահարմարության

և

ծախսատար

լինելու

պատճառով14, թեև որոշ լրատվամիջոցներ նշում են, որ տրամվայի գծերը ապամոնտաժվեցին մի
խումբ

կոռումպացված

պաշտոնյաների

կողմից

և

որպես

մետաղի

ջարդոն

իրացվեցին՝

հարստացնելով իրենց գրպանները : Հանրային տրանսպորտի վերջին միջոցը՝ միկրոավտոբուսը,
15

թեև սկսել է գործել սովետական շրջանից, բայց այն ժամանակ ողջ տրանսպորտը պետական
համակարգում էր գործում: 1990-1992թթ. տրանսպորտ Երևանում գրեթե չի գործել. հատուկենտ
տրոլեյբուսներ և տրամվայներ կային, ինչպես նաև մետրո: 1993-ից սկսեց գործել երթուղայինների

11

Oxford Dictionaries, Buses, trains, and other forms of transport that are available to the public, charge set fares, and run on fixed
routes, <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/public-transport?q=public+transport> (10.11.2014): Encyclopaedia
Britannica, …the movement of people within urban areas using group travel technologies such as buses and trains…,
<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/368374/mass-transit> (10.11.2014):
12 Երևան քաղաքի ամսագիր, նույն տեղում:
13 ՍԻՎԻԼՆԵԹ, Hidden Yerevan: Just a memory / Երևանյան տրամվայը` միայն հիշողություն [էլեկտրոնային աղբյուր],
15.06.2013 // <http://cut.by/MQU9q> (09.11.2014):
14 ՍԻՎԻԼՆԵԹ, Hidden Yerevan: Just a memory / Երևանյան տրամվայը` միայն հիշողություն, նայի՛ր նույն տեղում:
15 Սյունէ Համաբարձումյան, Երևանում էլեկտրական տրանսպորտը «մեռնում» է [էլեկտրոնային աղբյուր], 26.06.2014 //
Ժողովուրդ օրաթերթ, <http://armlur.am/206570/> (09.11.2014):
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ներկայիս մասնավոր ձևը: Երթուղայինները սկզբից գործարկվում էին անհատ վարորդների կողմից,
իսկ 1995-1996թթ. ի հայտ եկավ «գծատերերի» ինստիտուտը16:

«Բազմազանությունը» Երևանի հանրային տրանսպորտում
Ներկայում Երևանում գործում է 82 միկրոավտոբուսային երթուղի (առկա է 1700 միավոր
շարժակազմ), ավտոբուսային հավաքակազմում շահագործվում է 46 երթուղի (առկա է 707 ավտոբուս)
և տրոլեյբուսային 5 երթուղի (հաշվեկշռում առկա է 79 տրոլեյբուս (1-ը` տեխօգնության)): Երևանի
հանրային տրանսպորտի կառավարումը իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանի
համակարգում պայմանագրային հիմունքներով գործող ուղևորատար տրանսպորտային
ընկերությունների և մասնավոր կազմակերպությունների կողմից: Այսպիսով՝ երթուղային
տաքսիների երթուղիները պայմանագրային հիմունքներով սպասարկում են մասնավոր 46
կազմակերպություններ, ավտոբուսային երթուղիները պայմանագրային հիմունքներով սպասարկում
են «Երևանի ավտոբուս» ՓԲԸ-ն և մասնավոր 19 կազմակերպություններ, իսկ վերգետնյա
էլեկտրատրանսպորտը (տրոլեյբուս) պատկանում է «Երևանի էլեկտրատրանսպորտ» ՓԲԸ-ը, որոնց
գործունեությունը համակարգում է Երևանի
քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչությունը17:
Երթուղային տաքսիներ

Երթուղային ավտոբուսներ

16

Տե՛ս՝ Աղասի Թադևոսյան, Երևանի քաղաքային մշակույթը, «Վէմ» համահայկական եռամսյա հանդես (էլեկտրոնային
աղբյուր), Գ(Թ) տարի, թիվ 1 (33) հունվար-մարտ, 2011, <http://vemjournal.org/?p=202> (09.11.2014):
17
Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչություն, Միկրոավտոբուսային փոխադրումներ [էլեկտրոնային
աղբյուր] // Երևանի քաղաքապետարան (պաշտոնական կայք),<http://www.yerevan.am/am/minibus/> (18.11.2014):
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Տրոլեյբուսներ

Նկար 3. Երևանի հանրային տրանսպորտում գործող վերգետնյա տրանսպորտային միջոցեները, որոնք ներկայացված
են տարբեր մակնիշներով և արտաքին տեսքով (ԴԱՆ, 2014):

Երևանի հանրային տրանսպորտի կառավարման բնույթը (երթուղիների պատկանելը տարբեր
կազմակերպությունների) արտացոլվում է նույնիսկ հանրային փոխադրամիջոցների վիզուալ
զանազանությամբ: Երևանի փողոցներում կարելի է հանդիպել տարբեր մակնիշների, գույների,
չափերի միկրոավտոբուսներ, ավտոբուսներ և տրոլեյբուսներ: Թեև այս կազմակերպություններին
երթուղին սպասարկելու լիազորություն մրցույթային հիմունքներով տալիս է քաղաքապետարանի
տրանսպորտի վարչությունը, այնուամենայնիվ ներքին կառավարումը ամեն մի երթուղում
իրականացնում է տվյալ կազմակերպությունը: Փաստորեն, երթուղային տաքսիները գործում են
միայն մասնավոր հատվածում, ավտոբուսները՝ մասամբ մասնավոր, մասամբ՝ պետական, իսկ
տրոլեյբուսները՝ բացառապես պետական հատվածում: Այստեղից էլ երթուղու շահագործման
աշխատանքների (տրանսպորտային միջոցի հետ կապված հարցեր, աշխատանքային ժամեր,
վարորդների աշխատանքային պայմանները ևն) զանազանությամբ առավելապես շեշտվում են
երթուղային տաքսիները: Դիտարկումների արդյունքում մեր հավաքագրած տվյալները քաղաքի
հանրային տրանսպորտի արտաքին տեսքի (մակնիշներ, գույներ) բազմազանության առումով ունեն
նման պատկեր. երթուղային տաքսիները ներկայացված են «Газель», «Ford» մակնիշներով (սպիտակ,
նարնջագույն, կարմիր, կանաչ, մուգ կապույտ), ավտոբուսները՝ «Богдан», «Higer», «Hyundai», «Honda»,
«Yutong», «ПАЗ» (դեղին, մանուշակագույն, բաց կանաչ, մուգ կանաչ, կապույտ, երկնագույն, սպիտակ,
կարմիր ևն), տրոլեյբուսները՝ «ЛиАЗ», «Skoda», «Renault» (մուգ կանաչ-բաց կանաչ, կարմիր-սպիտակ,
բաց կանաչ-սպիտակ ևն) (նկար 3): Իրենց տեսքով և ձևով տարբեր են նաև հասարակական
տրանսպորտի կանգառասրահները (նկար 4):

Նկար 4. Երևանի հանրային տրանսպորտի կանգառասրահները
(տե՛ս՝ <http://outdooreffect.am/razdeli.php?lang=eng&id=11>, <http://www.panorama.am/ru/all-photos/14/#ad-image-0>):
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Այս տրանսպորտային միջոցներից օգտվելու ուղեվարձը ևս տարբեր է. երթուղային տաքսի,
ավտոբուս՝ 100 դրամ, տրոլեյբուս՝ 50 դրամ:
Ի հակադրություն այս բազմազանությանը՝ օրինակ՝ ԼՂՀ-ում, որտեղ հանրային տրանսպորտը,
բայցառությամբ մեկ գծի, պատկանում է «Ստեփանակերտ-սերվիս» ՓԲԸ-ը (բաժնետոմսերը
պատկանում են Ստեփանակերտի քաղաքապետարանին), քաղաքում, բացի մի քանի «Газель»
մակնիշի միկրոավտոբուսների, կարելի է տեսնել բացառապես դեղին «Hyundai» մակնիշի միջին
չափի ավտոբուսներ (Նկար 5), որոնք քաղաքային կերպարի անբաժան մասն են դարձել:

Նկար 5. Դեղին «Hyundai» մակնիշի ավտոբուսները ԼՂՀ մայրաքաղաք Ստեփանակերտի
փողոցներում (ԴԱՆ, 2015):
Երևանի հանրային տրանսպորտից օգտվում են հասարակության ամենատարբեր
սոցիալական շերտեր ներկայացնող մարդիկ, բացառություն կարող են կազմել թերևս իրենց էլիտար
համարող շերտերը կամ մարդիկ, ովքեր երթևեկում են հիմնականում իրենց անձնական
մեքենաներով կամ տաքսիներով, այսինքն՝ կարելի է ասել, որ հանրային տրանսպորտից օգտվողները
հիմնականում կազմում են հասարակության այսպես կոչված միջին կամ աղքատ համարվող խավը:
Տրանսպորտային համակարգը սպասարկողները (քաղաքային իշխանություններ, գծատերեր,
վարորդներ) մարդիկ են, ովքեր մեր տվյալներով շատ դեպքերում չունեն տրանսպորտի ոլորտը
կառավարելու և սպասարկելու մասնագիտական կրթություն: Վերը նշվածները առանձին
քննարկման հարցեր են, որոնց չենք անդրադառնում խորությամբ, քանի որ այս բաժնում մեզ միայն
պետք է ցույց տալ հանրային տրանսպորտի կառավարման համակարգում գործող այն
բազմազանությունը, որի պատճառով էլ ստեղծվում են նույնքան բազմազան մշակութային
երևույթներ:

«Գծի տերերը»
/«գծատերեր»‐քաղաքային իշխանություններ և այլ պաշտոնյաններ/
Խորհրդային շրջանում պետական տրանսպորտային միջոցներին սովոր և այնուհետև՝ մոտ
երկու տարի (1991-92թթ) կանոնավոր փոխադրամիջոցներից գրեթե զուրկ քաղաքի փողոցներում ի
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հայտ եկած երթուղայիններն ու ավտոբուսները դիտվում էին այնպիսի մի տարածք, որտեղ տերն ու
տնօրենը նրա սեփականատերն էր: Սկզբնապես, շատ կարճ մի ժամանակահատվածում, նա
ինքնուրույն էր որոշում, թե ինչ գրաֆիկով ու ինչ երթուղով շարժվել, որքան ուղևոր վերցնել, մինչև ի
հայտ եկան «գիծ» և «գծի տեր» հասկացությունները: Սկզբնական շրջանում «գծերի» նկատմամբ
վերահսկողություն փորձեց հաստատել թաղային կրիմինալը, սակայն վերջիններիս դուրս մղեց
իշխող քաղաքական ուժի հովանավորությունը վայելող «Երկրապահը», իսկ ավելի ուշ արդեն «գծերն»
անցան իշխող քաղաքական ուժի և «օլիգարխիայի»18 առանձին ազդեցիկ ներկայացուցիչների (Ա.
Թադևոսյան, էջ 85): Բազում նյութերում կարելի է հանդիպել գրառումներ, որտեղ նշված են կոնկրետ
անձանց անուններ, որոնք միևնույն ժամանակ և՛ հայտնի գործարարներ են, և՛ քաղաքական
գործիչներ, և՛ հանրությանը քաջ ծանոթ «օլիգարխիայի» ցայտուն ներկայացուցիչներ։ Ըստ մեր
գրանցած հարցազրույցների տվյալների նույնպես նշվում են հանրահայտ անուններ . «…իսկ գծերի

տերերն են /հիմնականում/ Սաշիկ Սարգսյանենք, Սամվել Ալեքսանյանենք, Գալուստ Սահակյանենք
ու Գագիկ Ծառուկյանենք»19(նկար 6):20

Նկար 6. «Վճարում ենք 100 դրամ» ակցիայի պաստառներում ԱԺ նախագահի (ձախից) և
քաղաքապետի (աջից) նկարները, ովքեր ակցիայի օրերին ավելի հաճախ էին շեշտվում՝ որպես
գծատերեր (տե՛ս՝ http://www.epress.am/2013/07/19/233984.html (10.12.2014):
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«Օլիգարխիա» բառը օգտագործում ենք չակետներում, այսինքն՝ որոշակի վերապահությամբ, քանի որ այն
հայաստանյան խավը, որին մատնանշելու համար մեզանում կիրառվում է տվյալ հասկացությունը, իր հատկանիշներով
համարժեք չէ այլ երկրներում «օլիգարխիա» եզրույթով նշվող սոցիալական խմբին: Հայաստանում ընդունված է
«օլիգարխիա» անվանել այն ֆինանսատնտեսական վերնախավին, որը պետական իշխանության լծակները ծառայեցնում
է իր անձնական և հատվածական նպատակների համար հարստություն կուտակելուն: Ստվերային ու կոռուպցիոն
գործունեության ծավալման պատճառով, նման «օլիգարխիան» Հայաստանում հաճախ դիտվում է իբրև տնտեսական ու
քաղաքական գերիշխանություն ունեցող՝ քրեական բնույթի խմբավորում (Տե՛ս՝ Ա. Թադևոսյան, Աղասի Թադևոսյան,
Երևանի քաղաքային մշակույթը, 2011):
19
Հակոբ Արշակյան, մեկնաբանություն Վահան Թադևոսյանի գրառմանը «Մենք չենք կռանում երթուղայինում» խմբում
[էլեկտրոնային աղբյուր], 09.05.2011 // www.facebook.com, <https://www.facebook.com/groups/170986719620932/?fref=ts>
(10.10.2014):
20
Ըստ հասարակության մեջ տարածված կարծիքի այս ցանկը համալրումը է նաև Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն, ում մեր
զրուցակիցներից մեկը անվանեց «Ամենայն հայոց գծատեր»:
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Թեև երթուղային գծերի սպասարկումը մասնավոր ընկերությունների է պատկանում, բայց այդ
ընկերություններին լիազորությունը տրվում է Երևանի քաղաքապետի կազմած մրցութային
հանձնաժողովի անցկացրած մրցույթով: Եթե հաշվի առնենք, որ հանրային քննարկումներում հաճախ
խոսվում է այն մասին, որ քաղաքապետը, քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետը21
ևս համարվում են գծատերեր, ապա այստեղ ոչ ֆորմալ ձևով նույնանում են այս երկու կառույցները և
անցկացվող մրցույթը կարելի է համարել խիստ կամայական ու ձևական մի բան: Ստացվում է, որ
քաղաքային իշխանությունների համար մեծ տարբերություն չկա տրանսպորտային այս միջոցների
պետական կամ մասնավոր լինելը. երկու դեպքում էլ դրանք իրենց ենթակայության տակ են
(տրոլեյբուսի և մասամբ ավտոբուսի դեպքում՝ ուղղակիորեն, երթուղային տաքսիների և մասամբ
ավտոբուսների դեպքում՝ միջնորդավորված): Սա հավաստող փաստ կարող է լինել այն
հանգամանքը, որ ընտրությունների ժամանակ ընտրակեղծիքների մասին վկայող նյութերում հաճախ
կարելի է հանդիպել հաղորդումների, որտեղ հանրային տրանսպորտի միջոցները, մասնավորապես
գազելները, ընտրողներին տեղափոխում են ընտրատեղամաս. «Նորագյուղի 9/27, 9/28

ընտրատեղամասերում գազելներով ընտրողներ են բերում: Մեքենաների վրա բացակայում է, թե որ
համարի երթուղայինն է, սակայն մեքենաներից մեկի վրա գրված է Փեթակ եւ 7 թիվը»22: Ինչպես
մասնավոր երթուղայինները, այնպես էլ պետական համարվող տրոլեյբուսները ևս օգտագործվում են
ընտրակեղծիքների գործընթացում: Թեև դրանք հարմար չեն կոնկրետ ընտրատեղամաս
ընտրողներին տեղափոխելու համար, բայց դրանցում անվճար ուղևորափոխադրումների ամենաշատ
արտոնություններն են տրված, ուստի, ինչպես նշում է տրոլեյբուսի վարորդը, ընտրությունների
ժամանակ 5000 դրամ ընտրակաշառքի փոխարեն տրամադրում են անվճար երթևեկելու
վկայականներ. «…երևի
ժողովրդի կեսը Երևանում տրալեյբուսներն են տանում, բայց
մեծամասնությունը «մշտական» (ի նկատի ունի անվճար երթևեկության վկայականը, որը անժամկետ
է): Հիմա շատերն են հանում: Էն ընտրության պահերին ով հասցնում ա «մշտական» ա հանում: Ասենք
պիտի 5000 տան գնաս ծախսես, «մշտական» են տալի, սաղ կյանքդ «մշտական» ես» (ԴԱՆ,
տրոլեյբուսի վարորդ): Մյուս գծատերերը, ովքեր հավանաբար ուղղակիորեն քաղաքային
իշխանության կամ օլիգարխիկ վերնախավի ներկայացուցիչներ չեն, որոշակի «ճնշումների» են
ենթարկվում: Բանն այն է, որ քաղաքային իշխանությունները որդեգրել են քաղաքային երթուղային
ցանցում ավտոբուսների տեսակարար կշիռն ավելացնելու և, զուգահեռաբար, միկրոավտոբուսների
թիվը նվազեցնելու քաղաքականություն: Դիսպետչերներից մեկը մեզ պատմում էր, որ
քաղաքապետարանը ճնշումներ է գործադրում իրենց վրա՝ պահանջելով որոշակի ժամկետում իրենց
(գծատիրոջ) միջոցներով ավտոբուսներ ներկրել, հակառակ դեպքում «գիծը» կվերցնի իրենց ձեռքից, և
իր մտահոգությունն էր հայտնում, որ դրա համար հսկայական գումարներ են անհրաժեշտ, որը
միանգամից հնարավոր չէ ներդնել: Երթուղին սպասարկող մասնավոր կազմակերպություններին
ճնշելու մի օրինակ է նաև քաղաքապետարանի կողմից տոն օրերին (օրինակ՝ սեպտեմբերի 1-ին,

21

Գրիշա Բալասանյան, Երեւանի տրանսպորտի վարչության պետը գծատեր է [էլեկտրոնային աղբյուր], 23.06.2013/
«Հետք» հետաքննող լրագրողներ, www.hetq.am, <http://hetq.am/arm/news/28308/erevani-transporti-varchutyan-pety-gtsatere.html> (10.12.2014):
22 Նելլի Բաբայան, Նորագյուղում գազելներով ընտրողներ են բերում (տեսանյութ) [էլեկտրոնային աղբյուր], 18.02.2013 /
Առավոտ – Լուրեր Հայաստանից, www.aravot.am, <http://www.aravot.am/2013/02/18/200814/> (10.12.2014):
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Էրեբունի-Երևան) տրանսպորտային միջոցը փուչիկներով զարդարելը (նկար 7), որը վարորդների
պնդմամբ իրենց միջոցներով է իրականացվում:

Նկար 7. Էրեբունի-Երևան տոնակատարության ժամանակ փուչիկով զարդարված ավտոբուս
(ԴԱՆ):
Երթուղիների եկամուտները ոչ միայն պայմանավորված են ուղևորների թվով, այլև
ավտոբուների վրա և ներսում տեղադրված գովազդների քանակով:
Հանրային տրանսպորտում ներգրավված մեքենաների արտաքին և ներքին մակերեսին
գովազդ տեղադրող ամենահայտնի ընկերությունը «Մոշն թայմ» ՍՊԸ-ն է, որն ըստ լրատվամիջոցների
տարածած տեղեկությունների, պատկանում է քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ
Հենրիկ Նավասարդյանի որդուն23:
Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ հանրային տրանսպորտից ստացվող հնարավոր բոլոր
եկամուտները ուղղակի կամ անուղղակի ձևով տնօրինվում են գործող իշխանական վերնախավի
կողմից՝ այսպիսով համակարգը դարձելով երկրի կոռումպացված ոլորտներից մեկը:

«Չորսակնանի հրեշը»24
/«Գազել»25‐ը/
Ավտոբուսի այս տեսակը (միկրոավտոբուսը) քաղաքային մեր առօրեայում՝ որպես հանրային
տրանսպորտի միջոց («RAF» և «ԵրԱԶ» մակնիշներով (նկար 8, 9)) հայտնվել է դեռ խորհրդային
տարիներին: Ներկայում միկրոավտոբուսը (առավելապես «Գազել» (նկար 10) մակնիշի և քիչ թվով
«ֆորդ»

(նկար

11)

մակնիշի

մեքենաներով)

Երևանի

հանրային

տրանսպորտի

հիմնական

փոխադրամիջոցն է: 2013թ. դրանցով տեղափոխվել է մոտ 122.1 մլն ուղևոր, և այս ցուցանիշով

23

Հետք, Երևանի տրանսպորտի վարչության պետը գծատեր է, <23.05.2013, http://hetq.am/arm/news/28308/erevani-transportivarchutyan-pety-gtsater-e.html>:
24
Շատ հրապարակումներում կարելի է հանդիպել «Գազել»-ին բնորոշող արտահայտություններ «մեծ, չաղ, հայկական
“բեզռազմեր” “մառշռուտկեքը”», «ռուսական կանսեռվի բանկաներ» կամ «չորսակնանի “հրեշ”» (տե՛ս՝
<https://www.facebook.com/groups/131312800281342/permalink/389076674504952/> (08.12.2014) ևն:
25
ГАЗель մակնիշի մեքենան, կազմելով երթուղային տաքսիների գերակշիռ մասը, ժողովրդական խոսքում նույնանում է
երթուղային տաքսի հասկացության հետ, օրինակ՝ հաճախ հեռախոսազրույցներում կարելի է լսել «ես գազելի եմ
սպասում», կամ «ես գազելի մեջ եմ» արտահայտությունները:
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միկրոավտոբուսներով

ուղևորների

փոխադրումը

ընդհանուր

ներքաղաքային

ուղևարափոխադրումների ծավալում բաժին է ընկնում 56.5%-ը։

26

Նկար
8.
ԵրԱԶ-3218
մակնիշի
միկրոավտոբուսը, արտադրվել է Երեւանի
ավտոմոբիլային
գործարանում
(ԵրԱԶ)
1971թ.-ից), նստատեղերի քանակը` 10
(տե՛ս՝<http://yeraz.auto.am/3218-arm.html>
(16.11.14)):

Նկար 9. RAF-2203 մակնիշի միկրոավտոբուսը,
արտադրվել է Ռիգայի ավտոմոբիլային գործարանում
1976-1997թթ.-ին),
նստատեղերի
քանակը`
11
(տե՛ս՝<http://www.yerkirmedia.am/wap.php?act=news&la
n=hy&id=2926 > (16.11.14)):

Նկար
10.
Ford
Transit
մակնիշի
միկրոավտոբուսը, արտադրվելէ Ford Motor
Company-ում 1986 – 1994 թթ. -ին,
նստատեղերի
քանակը՝
16
(տե՛ս՝<http://www.ford.ru/Commercialvehicles/
ShuttleBus> (16.11.14)):

Նկար 11. ГАЗ-322132-244 մակնիշի միկրոավտոբուսը,
արտադրվումէ «Группа ГАЗ»-ի կողմից կսած 1996թ.ից,
նստատեղերի
քանակը`
13
(տե՛ս՝<http://azgaz.ru/configurator2/?mod=3599>
(16.11.14)):

1990-ականների

սկզբին՝

անկախության

առաջին

տարիներին

ստեղծված

ծայրահեղ

իրավիճակներում, ի հայտ եկավ երթուղայիններում միմիանց կիպ հպված երթևեկելու երևույթը
(նկար 11, 12), որը գոնե՝ 1970-80-ականներին բնորոշ չի եղել: Խորհրդային շրջանում երթուղային
միկրոավտոբուսից օգտվելը համարվում էր միջինից բարձր ապրելակերպին բնորոշ մի բան, քանի որ
ավելի թանկ էր և հարմարավետ: Այն ավտոբուսից տարբերվում էր նրանով, որ երթևեկում էին նստած
վիճակում և ավելի արագ (Ա. Թադևոսյան, 2011): «Էն վախտ մարշրուտնու պարկը վարորդ լինելու

համար պիտի մինիստր27 զանգեր: Որ քեզ գործի ընդունեին: Կես սմեն աշխատում էին 50 ռուբլի փող

26

Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչություն, Միկրոավտոբուսային փոխադրումներ (էլեկտրոնային
աղբյուր) // Երևանի քաղաքապետարան (պաշտոնական կայք), <http://www.yerevan.am/am/minibus/> (18.11.2014):
27
Ուշագրավ է, որ տաքսի վարելը նույնպես մարդկանց հիշողության մեջ մնացել է որպես վաստակաբեր զբաղմունք:
Դաշտային աշխատանքի ժամանակ այսպիսի պատմություն գրանցեցինք՝ ծառայության տարիներին Աֆղանստանում
սխրանքներ գործած երիտասարդին Գյումրու քաղաքապետը որպես խրախուսանք առաջարկում է ցանկացած պաշտոն,
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էին առնում: Սմենով էր: Ժամը առավոտվա մինչև 12-ը, 1-ըաշխատում էին: Դրանից հետո գալում էին
մինչև 11-ը գիշերը: Օրական 30-40 ռուբլի էին առնում: Հիմա ոնց որ առնես 30-40.000 դրամ: Կես օր
աշխատես էդքան փող առնես»: (ԴԱՆ, դիսպեչեր, արական սեռ, 40-50 տարեկան):

Նկար 12. 1992թ., Երևան,
(տե՛ս՝<http://www.hinyerevan.com/#!/photos/3477/>
(06.12.2014)):

Նկար 13. Տրանսպորտային քաոս, 1993թ.,
Երևան.
(տե՛ս՝
<http://www.hinyerevan.com/#!/photos/3458/>
(06.12.2014)):

Մեր հարցումների արդյունքում այսօր այն ասոցացվում է միայն արագ տրանսպորտ լինելու
հետ: Անկախության առաջին տարիներին տրանսպորտի հանդեպ՝ որպես երթևեկության միջոցի
տարածական ու ժամանակային գործառույթների միակ իմաստավորումը ֆիզիկապես
տեղափոխվելու ուղևորի դիտանկյան ձևավորված արմատական փոխակերպումը (Ա. Թադևոսյան,
2011) արդիական է մնում մեր օրերում նույնպես. «…էնքան արագ էր վարում, որ ասենք, չգիտեմ, քիչ

էր մնում նստարանախառը պոկվեի, բայց էդ հաճույք պատճառեց, որ ես շատ արագ հասա
աշխատանքի, ու, չգիտեմ, երբ որ արագ են վարում, պատկերացրա ըսենց ոչ ադեկվատ
արագությունը, ես էդ պահին չեմ վախենում իմ կյանքի համար, ու ես գտնում եմ, որ, չգիտեմ, ես
ուղղակի շուտ հասա աշխատանքի, էդ էր իմ փրկությունը ու վերջ» (ԴԱՆ, ուղևոր, 24 տարեկան,
իգական սեռ): Անկախության առաջին տարիներին ձևավորված կանգնած երթևեկելու մշակույթի
արդյունքում ավտոբուսի համեմատ երթուղային տաքսին կորցրեց իր հարմարավետության
համբավը, ուստի ուղեվարձը ևս այն ժամանակվա համեմատ հավասարվեց ավտոբուսի ուղեվարձին:
Անկախության առաջին տարիներին, մասնավորապես 1993-1994 թթ., քաղաքային տրանսպորտում
հայտնվեցին հին սովետական «Պազիկ» մակնիշի ավտոբուսները։ Այդ շրջանում, երբ դեռ երթուղային
տաքսիները այդքան էլ շատ չէին, իրենց պրեստիժայնությամբ մի փոքր տարբերվում էին
ավտոբուսներից, որոնց ուղեվարձը 25 դրամ արժեր, իսկ միկրոավտոբուսներինը 50 դրամ։ Սակայն,
այդ տարբերությունը շատ արագ վերացավ, իսկ 1997-98 թթ. ի վեր, մեծամասամբ վթարային
վիճակում գտնվող այդ հնամենի ավտոբուսները աստճանաբար հանվեցին տրանսպորտային գծերից։

որ նա կցանկանար զբաղեցնել, երիտասարդը խնդրում է իրեն մի տաքսի տրամադրել՝ ասելով, որ նրան ուրիշ ոչինչ պետք
չէ:
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Երթուղային տաքսիների անկում ապրող վարկանիշը կարելի է տեսնել նաև հանրային
ընկալումներում դրա պրիստիժանությամբ: Ի տարբերություն ավտոբուսների, երթուղային
տաքսիների և տրոլեյբուսների վրա քիչ են հանդիպում գովազդներ, թեև երթուղայինի վարորդները
նշում են, որ արտաքին մակերեսի փոքր լինելն է պատճառը («Ավտոբուսները ավելի մեծա, ավելի
շատա մաքուր տեղերը»), որ գովազդատուները չեն ցանկանում գովազդ տեղադրել մեքանայի վրա,
բայց ավելի հավանական պատճառ է մեր օրերում տրանսպորտային այս միջոցի ոչ պրեստիժային
լինելը: Այսօր ավտոբուսների արտաքին և ներքին (աթոռների հետնամասում, պատերին) մակերեսին
կարելի է տեսնել բրենդային համարվող ապրանքների գովազդներ, այնինչ միկրովատոբուսների
դեպքում գովազդներ գրեթե չկան, առկայության դեպքում էլ հիմնականում փոքր բիզնեսին
վերաբերող գովազդներ (Նկար 14): Սա ցուցում է մեքենայի քիչ պրեստիժային լինելը «պրեստիժային»
ընկերությունների համար: Այս թեզը ավելի մոտ է իրականությանը, քանի որ գովազդներ չեն
տեղադրվում տրոլեյբուսների վրա, որոնք ամենամեծ արտաքին մակերեսն ունեն, սակայն
համարվում են «չքավոր» խավի համար նախատեսված փոխադրամիջոց (այսինքն՝ ևս ոչ
պրեստիժային):

Նկար 14. Գովազդային պաստառով ավտոբուսը և առանց
գովազդի
երթուղային
տաքսին
Երևանում,
(տե՛ս՝<http://motiontime.am/> (27.11.2014)):
Դաշտային նյութը ցույց է տալիս, որ այս մեքենան («Գազել»-ը) այնպես, ինչպես այն
գործարկվում է Երևանի հանրային տարնսպորտի համակարգում «նպատակահարմար չէ» կիրառել՝
որպես ներքաղաքային կանոնավոր փոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոց, և նոր
պայմաններում («կանգնած» ուղևորներով երթևեկելը) այս մեքենան իր ֆիզիկական կառուցվածքում
կրել

է

տարբեր

փոփոխություններ

«հանրային»

տարանսպորտային

միջոցի

վերածվելու

ճանապարհին: Գրանցված դաշտային հետազոտական նյութով փորձենք ցույց տալ, թե որքանով է
մեքենան իր գործարանային և վերափոխված կառուցվածքով, ինչպես նաև «կանգնած» երթևեկելու
պայմաններում նպաստում տարբեր ստերիոտիպերի ձևավորմանը:
Մարդու միջին հասակից (165 սմ) մեքենայի ներքին սրահի ցածր բարձրության (143,5սմ)
պարագայում կանգնած երթևեկող ուղևորը ներքին սրահում գտնվում է կիսակքած վիճակում:
Ուղևորները նշում էին, որ կանգնելու դեպքում ամենանախընտրելի տեղը աստիճանների
անկյունային մասն է: Թեև սա շատ վտանգավոր տեղ է ու դռանը հենված կանգնելու դեպքում
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երթևեկության ընթացքում կարող է այն բացվել, այնուամենայնիվ սա միակ տեղն է, որտեղ
աստիճանի հաշվին ներքին սրահի բարձրությունը ավելանում է, և մարդը կարող է, հենվելով ոտքի
վրա, գլխով չհպվել մեքենայի առաստաղին (նկար 15, 16):

Նկար 15. Ուղևորները, մեկ ոտքի վրա հենված, «կանգնած» են
միկրոավտոբուսի մուտքի աստիճանին, կադրեր Արուսյակ
Սիմոնյանի «Երիտասարդ մարդը, որ ոչինչ չտեսավ, կամ
վարժություն 09:39» ֆիլմից, ֆիլմը (տե՛ս՝
<https://www.youtube.com/watch?v=AtLNqd6Imt4&feature=youtu.be>
(15.11.2014)):

Նկար 16. Ուղևորը հենված
միկրոավտոբուսի
դռանը
(տե՛ս՝
<https://www.facebook.com/Ye
revanCityMagazine/photos/a.25
1683108180106.86682.2490891
18439505/690534720961607/>
(06.12.2014)):

Ուղևորին կռացած (խոնհարված) կեցվածքով կարելի է տեսնել նաև մեքենա բարձրանալիս,
ինչի պատճառը ավտոբուսի և տրոլեյբուսի համեմատ ցածր դուռն է և բարձր աստիճանը, ուստի
մեքենա բարձրանալիս մարդն ակամայից խոնհարվում է (նկար 17):

Նկար 17. Ուղևորի կռացած կեցվածքը երթուղային տաքսի բարձրանալիս (նկարը՝ Հասմիկ
Կնյազյանի, (17.02.02)):
Մյուս հանգամանքը այլ հանրային տրանսպորտային միջոցներին բնորոշ ավտոմատ
(վարորդի կողմից կառավարվող) կերպով բացվող-փակվող դռների բացակայությունն է. դրանք
հիմնականում բացվում են ուղևորի կողմից դուռը հորիզոնական շարժումով հրելու կամ շատ քիչ
դեպքերում դեպի քեզ քաշելու միջոցով, ուստի հաճախակի այն բացել-փակելիս շուտ խափանվում է
(նկար 18, 19):
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Նկար 18. Դեմոտիվատոր՝ «Գրած էր չէ? ''դուռը
կամաց ծածկել''
(տե՛ս՝
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
10150331278672926&set=gm.192602317459372&ty
pe=1> (06.12.2014)):

Նկար 19. Երթուղայինի դուռը բացվելիս
կոտրվում
է
(տե՛ս՝
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=405441
922847129&set=a.129145787143412.22197.1000014
39748923&type=1> (06.12.2014)):

Այդ իսկ պատճառով շատ մեքենաների դռների վրա կարելի է տեսնել գրառումներ դուռը կամաց,

հանգիստ, նուրբ փակելու, ծածկելու, ջարդելու մասին (նկար 20): Բացի այն, որ դռներն են շուտ
խափանվում, դրանք հաճախ շատ դժվարությամբ են բացվում (նախատեսվածից հաճախակի բացելփակելու պատճառով), իսկ շատ դեպքերում անհրաժեշտ է լինում հատուկ փորձառություն այն
բացելու համար, օրինակ՝ ուղևորներից մեկը պատմում է, որ ինքը արդեն սովորել է դուռը բացելու
ձևը, որ բռնակը պետք է բռնել, այնուհետև կոնքով հրել, որ դուռը առաջ գնա, որից հետո նոր շարժել
(ԴԱՆ, ուղևոր, 25 տարեկան, իգական սեռ): Քիչ չեն դեպքերը, երբ դուռը ներսից այնպես է փակվում,
որ վարորդը ստիպված է լինում իջնել և դրսից բացել:
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Նկար 20. Տարբեր ձևակերպումներով գրառումները երթուղային տաքսիների դռների վրա դուռը
կամաց ծածկելու մասին (ԴԱՆ, տե՛ս՝ նաև <http://qishmiryand.blogspot.com/p/blog-page_17.html>
(10.09.2014)):
Մեքենա բարձրանալիս, իջնելիս, դուռը փակել-բացելիս, կտրուկ արգելակելիս ստացած
վնասվածքների մասին պատմությունները անհամար են. «…Վայ, ես մի հատ շռամ ունեմ, նայի, … էս

ուրեմն եղել ա, տեսնո՞ւմ ես էս սև կետը, էս եղել ա սեպտեմբերին մարշուտկայի դուռը փակել են
ոտիս: -Այ էդ սև կետը տեսա՞ր…, այ դրանից ես գլխիս ունեմ…» (ԴԱՆ, ուղևորներ, 24, 25 տարեկան,
իգական սեռ):
Բացի այս, մեքենայի ներքին կառուցվածքի ձևափոխությունները ևս ցուցում են մեքենան
«հանրային» տրանսպորտի միջոց վերածելու վարորդի փորձերի մասին, օրինակ` վարորդը հաճախ
տարբեր դետալներ է ավելացնում մեքենայում այն ուղևորափոխադրմանը ավելի «հարմար»
դարձնելու համար: Ի տարբերություն միջին և մեծ չափի ավտոբուսների և տրոլեյբուսների, որտեղ
բացի սահմանված նստատեղերի քանակից նաև թույլատրվում է կանգնել և կանգնած երթևեկելու
համար նախատեսված են բռնակներ, ապա «Գազել»-ի դեպքում նախատեսված է ընդհանուր թվով 1215 անձի տեղափոխություն (միայն նստատեղերի թվի չափով): Դիտարկումների ժամանակ մենք
նկատեցինք, որ վարորդները մեքենայի ներքին սրահում տարբեր հարմարանքներ (ձողեր և
բռնակներ) են ավելացնում՝ կանգնած ուղևորների բռնվելու համար: Նման ձևափոխություն կարելի է
համարել նաև վարորդի կողմից դիմապակուն մի քանի հայելիներ տեղադրելը, որպեսզի կարողանա
վերահսկել ուղևորների շարժը մեքենայում և գումար ստանալու պրոցեսը, ոչ գործարանային
նստատեղերը՝

շատ

ուղևորներ

նստացնելու

համար,

կանգառում

մեքենան

կանգնացնելու

ազդանշանը, վարորդի նստարանի կողքի հենակը՝ երկար ժամանակ վարելու ընթացքում թևը
հենելու համար, նստարանին կարված գրպանը՝ մետաղադրամները գցելու համար ևն (նկար 21):
Քանի որ Հայաստանում բնական գազը համարվում է ամենամատչելի վառելանյութը, ուստի
հանրային տրանսպորտի միջոցների վառելանյութի ծախսը կրճատելու նպատակով մեքենաների մեծ
մասում տեղադրված են բնական գազով աշխատող համակարգ, ինչը, առավել ևս անընդմեջ
երթևեկության պրոցեսում ներգրավելու դեպքում, մեքենան վտանգավոր է դարձնում ինքնին:
Ավտովթարների դեպքում մեծ է նաև գազի բալոնի պայթյունի վտանգը , ինչն էլ նման դեպքերում
պատճառ է դառնում ավելի շատ մարդկային զոհերի (նկար 22, 23):
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Նկար 21. Վարորդի կողմից մեքենայում կատարած ձևափոխությունները (ԴԱՆ, 2014):

Նկար 22. 2011թ.-ի մայիսի 17-ին Երևանի
Արցախ պողոտայում տեղի ունեցած խոշոր
ավտովթարը, որը ուղեկցվել էր գազի բալոնի

Նկար 23. Երթուղայինի հետևի նստարանների տակ
բաց տեղադրված գազի բալոնը (ԴԱՆ):
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պայթյունով, որի ժամանակ կենդանի
այրվեցին 4 ուղևորներ, 9 ստացել էին ծանր
վնասվածքներ: (տե՛ս՝
<http://news.am/arm/news/59709.html>,
09.10.2014):
Ի տարբերություն ավտոբուսի և որոշ դեպքերում նաև տրոլեյբուսի, «Գազել»-ում մեքենայի
ներքին տարածքը ֆիզիկապես բաժանվում է երկու մասի. առաջնամասը, որտեղ վարորդի համար
նախատեսված և դրա կողքի երկու նստատեղերն են, և հետնամասը, որտեղ ուղևորների համար
նախատեսված հիմնական նստատեղերն են (նկար 24): Պայմանականորեն կոչենք առաջինը
«վարորդի տարածք», երկրորդը՝ «ուղևորի տարածք»: Առաջին հայացքից այս բաժանումը թվում է
զուտ ֆիզիկական, սակայն այս ֆիզիկական պատնեշը, բաժանելով մեքենան երկու մասի և ներսից
արգելափակելով

մուտքի

հնարավորությունը

մի

խտրականությունների և ստերիոտիպերի ձևավորմանը:

տարածքից

մյուսը,

նպաստում

է

Ներսի սրահը տրոհող պատնեշի

հանգամանքին կարելի է ավելացնել նաև վարորդի կողքի դռան և «ուղևորի տարածքի» դռան
մեքենայի հակադարձ կողմերում գտնվելը, և վարորդի կողմից «ուղևորի տարածքի» դռան
վերահսկողության տակ չլինելը (նկար 25):

Նկար 24. Ձախից՝ «վարորդի տարածք», աջից՝ Նկար 25. «Վարորդի տարածքի» և «ուղևորի
«ուղևորի տարածք»:
տարածքի» դռները, որոնք մեքենայի հակադարձ
կողմերում են:
Այս առումով հետաքրքիր է վարորդի կողքի երկու նստատեղերի յուրահատկությունը
գենդերային ստերեոտիպեր առաջացնելու առումով: Մեր կողմից կանգառում կատարած 100
երթուղային տաքսիների դիտարկման արդյունքում դիմացի նստարաններին ստած էին 76,5%
արական, 2% իգական սեռի ներկայացուցիչներ, իսկ 21,5%-ը նստարաններն ազատ էին: Թեև գրեթե
բոլոր ինֆորմատների մոտ հնչում էր այն միտքը, որ այդ տեղը ամենահարմարն է, որ ստիպված չեն
որևէ մեկին տեղ զիջել և ավելի ազատ են նստում, բայց թե ինչու իգական սեռի ներկայացուցիչները
չեն նախընտրում դիմացը նտել, հնչում էին պատասխաններ, որոնք ստերիոտիպային բնույթ էին
կրում։ Ըստ այդմ անհարմար է վարորդի (որպես օտար տղամարդու) կողքին նստել, կամ որ դիմացը
տղամարդու տեղ է (ԴԱՆ, 2014): Շատ իգական սեռի ուղևորներ նշում էին, որ իրենք խնդիր չեն
տեսնում դիմացը նստելու հետ կապված, սակայն դիմացի մուտքի աստիճանը բարձր է «ուղևորի
տարածք» տանող աստիճանի բարձրությունից և հետևապես անհարմար է այնտեղ նստել,
հատկապես, երբ շրջազգեստով կամ կրունկով կոշիկ են հագած լինում: Այս զուտ մեքենայի
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ֆիզիկական կառուցվածքի պատճառով առաջացած երևույթը ևս ժամանակի ընթացքում դարձել է
նման ստերեոտիպային ընկալման պատճառ (որ դիմացը տղամարդու տեղ է), ի միջի այլոց, թե՛
իգական, թե՛ արական սեռի ներկայացուցիչների կողմից. «Ու ինչ-որ նկատում եմ, որ դեռևս կա, որ

ասենք կանայք կամ աղջիկները չեն նստում դիմացը: Ինչ-որ երևի կոմպլեքս կա: Բայց ես էլ երբեմն
եթե տեղ լինում է դիմացը, չեմ նստում, բայց էն պատճառով որ բարձրակրունկով եմ օրինակ կամ
շատ կարճ շոր եմ հագած ու հարմար չի ուղղակի բարձրանալ ու նստել, բայց երբ որ հարմար է ու
տեղ կա, նախընտրում եմ երևի թե դիմացը նստել» (ԴԱՆ, ուղևոր, 23 տարեկան, իգական սեռ), «…ես
չեմ ասում, որ իմ կարծիքը ճիշտա, բայց իմ մոտ ընենց տպավորությունա, որ էդի տղամարդու
տեղնա, վսյո» (ԴԱՆ, ուղևոր, 25 տարեկան, իգական սեռ), «…նկատել եմ, որ ընկեր-ընկերուհի
անպայման պետքա տղան նստի վարորդի կողքը, խեղճ ընկերուհուն թողի հետևը, բայց էտի շատ
աբսուրդ երևույթա, թե ինչիա՞ ըտենց…» (ԴԱՆ, ուղևոր, 25 տարեկան, իգական սեռ): Այս
պատկերացումները այն աստիճան են ամրապնդվել հասարակական ընկալումներում, որ օրինակ
2013թ.-ին Կանանց ռեսուրսների կենտրոնը «Մարտի 8-ն Ամեն Օր. Մարտի 8-ից ապրիլի 7»
միջոցառումների շարքի շրջանակներում կազմակերպել էր ակցիա «Գրավիր առաջին տեղը»
անվանումով՝ կոչ անելով կանանց տեղ զբաղեցնել երթուղայինների դիմացի (վարորդի կողքի)
նստատեղերին` այդպիսով հավասարություն հաստատելով կանանց և տղամարդկանց միջև:28 Եվս
մեկ երևույթը, որ ի հայտ է գալիս «Գազել»-ի աստիճանի հետևանքով. հաճախ մեքենայից իջնելիս
հատկապես աղջիկների պարագայում վերնաշապիկը կռանալիս բարձրանում է և ներքնազգեստը
կամ մեջքի հատվածը տեսանելի է դառնում, ինչը հասարակական քննարկումներում այդ աղջիկների
մասին հատուկ վերաբերմունք է ձևավորում. «…Երթուղայինում մի աղջիկ նստած տեղից

կիսականգնեց, որ իջնի՝ string-ը շալվարի տակից երևաց: Հետևս երկու կին են նստած 50-ին մոտ,
մեկը ասումա. - Ծ՜ծ՜ծ, աղջի տեսար, հաստատ լռփի մեկնա: էն մեկն էլ կողքից. – Սուս հա, էս թվին
ինչ ասես չես տենա»29, «…մենակ իմ համար ամենատգեղը էսթետիկական ոչ գրավչությունը
կայանումա նրանում, երբ որ իջնելուց դու տեսնում ես նրա ներքնաշորի գույնը, չափը, մեջքի
մազոտվածության աստիճանը, ու նման բաներ, որտև մարդը կարա իրոք հիմա տաբատները կարճ են
և այլն, և այլն, բայց ասենք ես էլ եմ էդ տաբատներից կարճ հագնում, իմ բլուզկան էլա կարճ լինում,
շապիկն էլ և այլն, ի՞նչա կոչվում, մայկան, բայց ես, այսինքն` ամեն ինչ անում եմ, որ իջնելուց ոչ ոք
չտեսնի, բայց մարդիկ կան, որ իրանց համար միևնույնն է ու կռանում են ու իրենց ամբողջ
ներքնաշխարը (ծիծաղում է) տեսնում ես, ու դա ինձ համար ամենատգեղ երևույթն ա երթուղային
տաքսու, անգամ մարդիկ կան, որ իրանց համար առաջին անգամ, էն օրը խոստովանեց ծանոթներիցս
մեկը, որ մարդու մեջքի վրա մազ կա, մենակ երթուղայինից իջնելուց նկատել և սարսափել ա» (ԴԱՆ,
ուղևոր, 25 տարեկան, իգական սեռ):

28

Կանանց ռեսուրսների կենտրոն «Մարտի 8‐ն Ամեն Օր. Մարտի 8‐ից ապրիլի 7» միջոցառումների շարք, «Գրավիր
Առաջին Տեղը» ‐ ակցիա երթուղայինում, "Occupy The First Place" – action in public transportation
(տե՛ս՝<https://www.facebook.com/events/297676747026713> (06.12.2014)):
29
blog.1in.am, Ծ՜ծ՜ծ, աղջի տեսար, հաստատ լռփի մեկն ա [էլեկտրոնային աղբյուր], 09.05.2014 //
<http://blog.1in.am/blog/78821.html>(03.06.2014):
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Պետք է նկատել նաև, որ այս տրանսպորտում վարորդները բացառապես տղամարդիկ են: Թեև
խորհրդային շրջանում կանայք ներգրավված են եղել տրանսպորտի համակարգում և տրամվայի և
տրոլեյբուսների կին վարորդներ են եղել (վարորդական աշխատանք անողները եղել են մոտ 15-20ը30), սակայն ներկայում ամբողջ համակարգում մնացել է միայն մեկ տրոլեյբուսի կին վարորդ (նկար
26): Փաստորեն այս միկրոավտոբուսները (իրենց կազմակերպչական առանձնահատկություններով
հանդերձ) կին վարորդների համար վարելու առումով ֆիզիկապես անհարմար գտնվեցին և,
առհասարակ, զբաղեցնելով քաղաքի հանրային տրանսպորտի գերակշիռ մասը, ընդհանրապես
դուրս մղեցին կանանց այս աշխատանքային ոլորտից՝ ստեղծելով կին վարորդի նկատմամբ
ստերիոտիպային պատկերացումներ: Բացի գենդերային խտրականությանը նպաստելը մեքենան
չունի նաև հաշմանդամների՝ տրանսպորտային միջոցից օգտվելու հարմարանքներ, ուստի
հաշմանդամները ևս չեն օգտվում, կամ հազվադեպ են օգտվում հանրային տրանսպորտի այս
տեսակից: Հայաստանում կին վարորդներ երբեք շատ չեն եղել։

Նկար 26. Էլմիրա Մանյան, Երևանի հանրային տրանսպորտի ոլորտում միակ կին վարորդը (տ՛ես՝
<http://cut.by/RNXsH> (15.10.2014)):
Նշեմ նաև, որ «ուղևորի տարածքի» դռան՝ վարորդի կողմից անկառավարելի լինելը, և
«վարորդի տարածքից» «ուղևորի տարածք» վարորդի մուտք գործելու անհնարինությունը 2013թ.-ի
ամռանը տրանսոպտի ուղեվարձի թանկացման դեմ անցկացվող ակցիաների31 («Վճարում են 100
դրամ», «Չենք վճարում 150 դրամ» ևն) ժամանակ, աշխատեց ի օգուտ ուղևորների, ովքեր իրենց
վերահսկողության տակ վերցրեցին «ուղևորի տարածքը»։ Կանգառման ժամանակ պայքարող
քաղաքացիները բացում էին մեքենայի դուռը, հորդորում մեքենայում նստած ուղևորներին, որ
վերջիններս վճարեն 100 դրամ 150-ի փոխարեն, և պոկում մեքենայի ներսի սրահում փակցված
ուղեվարձի նոր չափը նշող հայտարարությունը (նկար 27):
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Շնորհակալություն ենք հայտնում սոցիալական մարդաբան Ա. Թադևոսիանին իր բանասացի տեղեկությունը այս
մասին մեզ փոխանցելու համար:
31
Երևանի քաղաքապետարանի որոշմամբ 2013թ.-ի հուլիսի 20-ին Երևան քաղաքում երթուղային տաքսիների,
ավտոբուսների և տրոլեյբուսների ուղեվարձը թանկացավ 50-100% - ով: Մոտ մեկ շաբաթյա ակցիաների շնորհիվ
քաղաքացիական ակտիվիստները պարտադրեցին քաղաքային իշխանություններին ժամանակավորապես չեղյալ
հայտարարել որոշումը, ինչի արդյունքում հանրային տրանսպորտի ուղեվարձը մնաց անփոփոխ:
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Նկար
27.
Դրվագներ
«վճարում
ենք
100
<https://www.youtube.com/watch?v=rVS3IJ468l0> (06.12.2014)):

դրամ»

ակցիայից

(տե՛ս՝

Վերջին հանգամանքը, որ ցուցում է այս մեքենայի «հրեշավոր» լինելը սեմիոտիկ է. որոշ
մեքենաներում ուղևորների թույլատրելի թվի մասին տեղեկացնող գործարանային գրառումը
(перевозка стоящих посажиров запрещено, число мест для сидения пассажиров-13, общее число
пассажиров-13), որտեղ նշվում է, որ նստատեղերի և ուղևորների ընդհանուր քանակը 13 է, հաճախ
կարելի է տեսնել թիվը ամբողջությամբ կամ մասամբ (միայն 3-ը) ջնջված (նկար 28): Փաստորեն,
վարորդների կողմից «13» թվի դժբախտություն խորհրդանշող ընդունված կարծիքը կարծես
ամբողջացնում է այս մեքենայի «վատ» համբավը, թեև չի բացառվում, որ դա վարորդների կողմից
արվում է ուղևորների համար բացահայտ խատումը կոծկելու համար:

Նկար 28. «Գազել»-ում ուղևորների թույլատրելի քանակի մասին գործարանային գրառումը, որում
«13» թիվը երկրորդ և երրորդ նկարներում մասամբ և ամբողջությամբ ջնջված են (ԴԱՆ):
Այս օրինակները ցույց են տալիս, որ թե՛ այս մեքենայի կառուցվածք, թե՛ դրա ներկայիս ձևով
շահագործման պայմանները վտանգ են ներկայացնում մարդկանց առողջության և կյանքի համար,
ինչպես նաև դրանք ոտնահարում են մարդու արժանապատվությունը (ինչի մասին ուղևորների
արձագանքները անհամար են), ու թեև մարդիկ իրենց կամքով են օգտվում այս տրանսպորտային
միջոցից և ընդունում են կռացած, իրար կիպ կանգնած երթևեկելու վարորդի, «գծատիրոջ»,
քաղաքային իշխանությունների «պայմանը», բայց դա անում են արժանապատիվ և հարմարավետ
այլընտրանքի բացակայության կամ առկա այլընտրանքի անհասանելիության (ֆինանսական)
պատճառով:
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Վարորդը
Քաղաքային իշխանություններից, ապա գծատերերի ինստիտուտից հետո այս համակարգի
երրորդ օղակը վարորդներն են, որոնք շահագործում են տրանսպորտային միջոցը և ուղղակիորեն
առնչվում ուղևորների հետ: Ըստ մեր գրանցած հետազոտական տվյալների, խոսելով հանրային
տրանսպորտի վարորդների՝ հանրության գիտակցության մեջ ձևավորված կերպարի մասին՝ կարելի
է նկատել, որ այս պատկերացումները ըստ տրանսպորտային միջոցի տեսակի (տրոլեյբուսավտոբուս-երթուղային տաքսի) տարբերվում են. «Հա, հա. փոքրից մեծ, չէ. մեծից փոքր նագլիանում

են վարորդները, եթե ընդհանուր ասենք, այսինքն՝ տրոլեյբուսինը, հետո ավտոբուսինը, հետո
մարշուտնին, հետո տաքսին» (ԴԱՆ, արական, 26 տարեկան), «Երբ հսկայական ավտոբուսի
վարորդը, կանգառին մոտենալիս, գոռալով հարցնում է, թե՝ ժողովուրդ, իջնող կա՞, մի անգամից
զգացվում է, որ առաջ մի խեղճ ու կրակ մարշրուտկայի վարորդ էր: Անցյալը չես թաքցնի...»32: Մեծ
հաշվով դիտարկման արդյունքները բացառություններով հանդերձ հաստատում են այս պատկերը:
Վերգետնյա հանրային տրանսպորտի այս 3 տեսակներից ավելի ցայտուն բնութագրիչները
վերագրվում են երթուղային տաքսու վարորդին: Բանասացներին ուղղված այն հարցին, թե ինչպիսին
է երթուղային տաքսու վարորդի կերպարը իրենց պատկերացմամբ, մեծամասնությունը
պատասխանում է՝ նյարդայնացած, անտարբեր, ծխող, հոգնած, ռաբիս երաժշտություն լսող,

չսափրված, ոչ կոկիկ, արտաքինին չհետևող մարդ, ում հետ երբեմն խուսափում են կոնտակտի մեջ
մտնել (ԴԱՆ, 2014): Հատկանշական է, որ ավտոբուսի և տրոլեյբուսի վարորդների մասին նմանատիպ
նկարագրությունները ավելի քիչ են:
Տարբեր կազմակերպություններում աշխատող վարորդների աշխատանքային պայմանները
տատանվում են կախված այդ կազմակերպության կողմից սահմանված պայմաններից: Տարբեր
գծերում վարորդի կողմից գծատիրոջը վճարվող օրվա «պլանը» (վարորդի կողմից գծատիրոջը
վճարվող օրեկան ֆիկսված գումարի չափն է, որը խոսակցական լեզվում կոչվում է «պլան») տարբեր է։
Դրա չափը կախված է մի շարք հանգամանքներից (սեզոն, շաբաթվա օր, մեքենայի վերանորոգման
ծախսեր ևն): Փաստորեն, վարորդի աշխատավարձը ձևավորվում է օրվա ընթացքում ուղեվարձից
ստացված ընդհանուր գումարից հանած «պլան»-ը, տուգանքները, որոշ դեպքերում նաև մեքենայի
վերանորոգման և գազի լիցքավորման ծախսերը: Օրինակ՝ մեր ինֆորմանտներից մեկը, ով 4 տարի
աշխատել է որպես երթուղային տաքսու վարորդ տարբեր երթուղիներում, պատմում է, որ ամսվա 2426 օրվա համար պիտի «պլան» մուծեր, մնացած օրերից մեկը տրամադրվում է մեքենայի
անսարքությունները լուծելուն, իսկ մնացածի դեպքում, եթե «պլանը» կատարված է, կարող էր կա՛մ
հանգստանալ, կա՛մ հավելյալ աշխատել ու գումարը պահել իրեն: Նրա պատմելով «պլան»-ի չափը
տատանվում է տարբեր գծատերերի մոտ. մի տեղ 13000 դրամ, մյուս տեղում՝ 16000, գազի
թանկացման հետ կարող է իջնել, օրինակ՝ 20000-ից իջել է 15000, արձակուրդներին՝ ավելի քիչ՝ 13000ից դարձել է 12000, կամ դիզելով աշխատող մեքենաները ավելի քիչ են վճարել, քան մյուսները (ԴԱՆ,

32

Յուլիա Անտոնիանի ֆեյսբուքյան գրառումը իր անձնական էջում [էլեկտրոնային աղբյուր], 02.12.2014 //
www.facebook.com, <https://www.facebook.com/yulia.antonyan/posts/10152629518264164> (10.10.2014):

25

վարորդ, 51 տարեկան): Վարորդները տհաճությամբ էին խոսում իրենց աշխատանքի մասին, այն
անցանկալի է, բայց ստիպված են դրանով զբաղվել, քանի որ ուրիշ աշխատանք չեն կարողանում
գտնել. «…ծագումով ազնվական եմ, վշտից դառել եմ շոֆեռ» (ԴԱՆ, վարորդ, 40-50 տարեկան):
Պետք է նկատի ունենալ նաև այն, որ, ի տարբերություն տրոլեյբուսների, երթուղային
տաքսիներ և ավտոբուսներ վարելու համար Հայաստանում որևէ հատուկ պահանջներ չեն
ներկայացվում վարորդներին հանրային տրանսպորտում աշխատելու համար (ուսուցում,
փորձաշրջան ևն), ուստի կարևոր հանգամանք է նաև այն, որ այստեղ աշխատում են մարդիկ, ովքեր
գիտեն ընդամենը մեքենա վարել. «օրինակ մարշուտնու, տաքսու շոֆեռը ըտենց չի, դաժե

ավտոբուսինն էլ, որ էսօր եկելա, վաղը կամ չգիտեմ սվարչիկա եղել, էսօր մարշուտկայա քշում, իսկ
տրոլեյբուսի վարորդը մի քիչ ինքը մասնագիտությունա ու մարդիկ դրանով առանձնանում են, դաժե
իրանց էդ բանի մեջ էլ, ի՞նչ ասեմ, շփման մեջ էլ են առանձնանում, այսինքն՝ իրանք ոնց որ ընտրած
լինեն էդ մասնագիտությունը, ըտենց չի որ մարշուտնու շոֆեռը ճարը կտրվավ, ինքը գնացել էր
խոպան, դեպորտ արին, եկել մարշուտնիա քշում, ըտենց չի էլի» (ԴԱՆ, արական սեռ, 26 տարեկան):
Մեծ թիվ են կազմում զուտ բանավոր պայմանավորվածությամբ աշխատողները, միայն քչերն
են աշխատում պայմանագրային հիմունքներով: Վարորդի աշխատանքային ժամերը գերազանցում են
աշխատանքային օրեսդրությամբ նախատեսված (40-48 ժամ) թույլատրելի աշխատաժամը:
Վարորդները նշում են, որ աշխատում են ավելի քան 12 ժամ (ԴԱՆ, 2014): Վարորդը պատմում է նաև,
որ թեև իրենք պարտավոր են ամեն օր բուժզննում անցնել, սակայն դա զուտ ձևականություն է,
փաստաթղթային մակարդակում ամեն ինչ արվում է ինչպես հարկն է, իսկ իրականում՝ ոչ (ԴԱՆ,
վարրորդ, 51 տարեկան): Այսպիսով՝ վարորդները երթարկվում են շահագործման «գծի տերերի»
կողմից, զրկված են մարդու տարրական իրավունքներից. չունեն աշխատանքային պայմանագրեր, չեն
պահպանվում նրանց հանգստի և առողջության իրավունքները, անպաշտպան են «գծի տիրոջ»
կամայականությունից և այս ամենը անտեսում են քաղաքային իշխանությունները, քանի որ իրենք ևս
«գծատերեր» են: Սա էլ վերջիվերջո պատճառ է դառնում վարորդի մասին հանրային
պատկերացումների փոփոխության: Եթե խորհրդային շրջանում վարորդի համար կենսական հարց
չէր որոշ թվով ուղևորների կողմից տոմսի համար չվճարելը կամ մեքենային հասցված տեխնիկական
վնասները, ապա այս նոր իրավիճակում վարորդը դրսևորում է ավելի սկզբունքային, հաճախ ոչ
պատշաճ վարք, իսկ մարդկանց պատկերացումներում հիմնականում ներկայանում է որպես
բարկացած դեմքով մարդ, որը ոչ թե բնակչության քաղաքակիրթ շարժն է ապահովում, այլ
պայքարում է իր ուղևորներին «խլել» փորձող ուրիշ վարորդների դեմ: Այս պայմաններում վարորդի
իրականացրած սպասարկման որակի փոփոխությունը անդրադառնում է վարորդի նկատմամբ
ուղևորների վերաբերմունքի վրա, ինչը լավագույնս արտահայտվում է ուղևորների կողմից վարորդին
դիմելու ձևերում. խորհրդային շրջանում տարածված «վարպետ»33 դիմելաձևը, որը ինչ-որ չափով մեր
օրերում ևս իներցիոն կերպով պահպանվում է, փոխակերպվել է նաև «ապե», «ապեր», «հոպար»,
«հորոխպեր», «ուստա»34, «ձյաձ» դիմելաձևերով (ԴԱՆ, 2014), որոնք այն երանգավորմամբ, որով
33

Իր գործում շատ հմտացած որակյալ` տաղանդավոր արհեստավորի և նույնիսկ հանրահայտ արվեստագետի իմաստ
ունի, որը վարորդի դեպքում հավանաբար ձևավորվել է այն շրջանում, երբ մեքենան քիչ հասանելի էր հանրությանը, իսկ
վարորդ լինելը մասնագիտություն էր (շնորհակալություն ենք հայտնում լեզվաբան Հրաչ Մարտիրոսյանին բառի
մեկնաբանությունը բացատրելու համար):
34
Թեև այս բառը «վարպետ» բառի համարժեքն է, բայց այն տոնայնությամբ, որով հաճախ կիրառվում է, կորցնում է իր
համարժեքությունը «վարպետի» նկատմամբ:
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կիրառվում են, չեն խոսում վարորդի՝ որպես իր գործի մասնագետը լինելու մասին: Մեկ այլ դեպքում
ուղևորները վարորդի վատ վարելը կամ անպարկեշտ պահվածքը շեշտելու համար հաճախ
կիրառում են «շոֆեռ» ձև («ինքը վարորդ չի, ինչը շոֆեռա»), որը թեև վարորդ բառի ռուսերեն
թարգմանությունն է, բայց այն իմաստով, որով օգտագործվում է հաճախ, բացասական երանգ է կրում:
Սրանք այն հանգամանքներն են, որոնք պայմանավորում են տրանսպորտային ծառայությունը
իրացնելիս վարորդի և ուղևորի հարաբերությունները: Երթուղային տաքսու վարորդի աշխատանքը
Երևանի հանրային տրանսպորտի կազմակերպման շրջանակերում պարզապես մի աշխատանք չէ,
այլ բազում մասնագիտական գործառույթների ամբողջություն:
Դաշտային նյութից փորձել ենք դուրս բերել այն բոլոր հնարավոր գործառույթները, որոնց հետ
առնչվում է վարորդը. դրանք սիմվոլիկ անուններով կկոչենք՝ շեշտելու համար վարորդի կատարած
աշխատանքի առնչությունը բազմաթիվ «մասնագիտությունների» հետ: Վարորդը հայտնվում է մի
իրավիճակում, երբ պատշաճ ուղևորափոխադրում իրականացնելու իր հիմնական ֆունկցիայի
փոխարեն ստիպված է լինում մտածել վարորդական բուն գործին չվերաբերող բազմաթիվ այլ
հանգամանքների մասին:

Վարորդը՝ «տոմսավաճառ, գանձապահ, դրամի փոխանակման կետ»
Երևանի հանրային տրանսպորտում տոմսային համակարգ չի գործում, ուստի ուղևորները
ուղեվարձը առձեռն տալիս են վարորդին (նկար 29) կամ փոխանցում այլ ուղևորների միջոցով՝
երբեմն իրենց ծանոթների փոխարեն ևս վճարելով: Դրամի փոխանցման պահին, որպես կանոն,
ուղևորները օգտագործում են հետևյալ արտահայտությունները՝ «սա մի (կախված անձերի քանակից)
հատ ստացեք», «էս ստացեք», «քոնը ստացած ա», «վերցրածա»: Այս արտահայտությունները
սովորաբար կիրառվում են տոմս գնելիս, երբ գումարն ենք տալիս տոմսավաճառին, կամ ինչ-որ մեկի
համար գնում ենք տոմս, սակայն այս դեպքում, թեև տոմսը բացակայում է, բայց այն գնելու
ընթացակարգը խաղարկվում է ուղևորների և վարորդի կողմից, արդյունքում ստացվում է, որ տոմս
չկա, բայց կա այն գնելու գործընթացը: Բացի այն, որ գումարը առձեռն տրվում է վարորդին, հաճախ
100 դրամանոցից մեծ գումարի դեպքում, անհրաժեշտություն է լինում մանրել այն, ինչի արդյունքում
վարորդը ոչ միայն հավելյալ ժամանակ է ծախսում դա անելու համար, այլև հաճախ գումարը
մանրում է վարելու պրոցեսում: Վարորդները պնդում են, որ օգտվելով այն հանգամանքից, որ
առավոտյան ժամերին իրենց մոտ չի լինում մանր գումար, որոշ ուղևորներ միտումնավոր վճարում են
մեծ գումար, որպեսզի վարորդը չկարողանա մանր վերադարձնել և իրենք անվճար երթևեկեն:
Վարորդներից մեկը նույնիսկ պատմում էր, որ իրեն մեկ անգամ դոլլար են առաջարկել, ինչը, երբ
հանգամանքի բերումով փորձել է մանրել, պարզվել է, որ, ըստ վարորդի, այդ քայլը ևս ուղևորի
կողմից ուղեվարձը չվճարելու միտում է ունեցել.«-ա՜աաաա, առավոտ շատերի մոտն ա լինում 5000

անոց, մի օր տղես հետս էր` Սաքոն, բանկում վարկի օր էր, փող պիտի տաներ մուծելու, ու դոլլար
պիտի մուծեր: Այսինքն՝ դրամը պիտի դոլլար դարձներ, 100 դոլար, 40 քանի հազար, վերջը, ու պտի
բան աներ… արդեն Բանգլադեշն ա, լողավազանի մոտը, 2 հոգի մեջը մարդ կար, ջահել տղա էր,
մոտիկացավ, բա` ձյաձ ջան, հանկարծ չասես` դիտավորյալ ա տվել, մի հատ ստացի, ու տենամ 100
դոլլարանոց: Նայեցի, զգում ես, որ դիտավորյալ ա տվել, մեկ էլ տղես ասեց, վայ, ինչ լավ ա, ինձ էլ
դոլլար ա պետք, դե ես կմանրեմ: Հանեց, որ դրամ տա, ասեց` հլը մի րոպե, ապե ջան, նայեմ, կարողա
մոտս լինի, ու հանեց կոպեկը, բա՝ լավ, ստացի էսի:», «Նամանավանդ առավոտները մենք մի 5000,
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3000 կոպեկ ենք վերցնում, որ զդաչի [մանր] տանք, բայց որ առավոտները մի 10.000 վերցնենք, չի
հերիքում» (ԴԱՆ, վարորդ, 51 տարեկան):
Տոմսային համակարգի բացակայությունը այս ոլորտում ոչ մի կերպ չի մեկնաբանվում
քաղաքային իշխանությունների կողմից, բայց այս բացը ակնհայտորեն չի լրացվում «գծատերերի»
կողմից հարկային պարտավորություններից խուսափելու և գերշահույթները թաքցնելու նպատակով:
Ուշագրավ է, որ այս համակարգի բացակայությունը դարձավ ուղեվարձի բարձրացման դեմ 2013թ.-ին
անցկացվող «Վճարում ենք 100 դրամ», «Չենք վճարում 150 դրամ» ակցիաների ժամանակ պայքարող
քաղաքացիների հիմնական գործիքը՝ ակցիայի մասնակիցների կողմից ավելացված 50 դրամը
պարզապես չվճարելու միջոցով:
Այս գործընթացը ավելորդ ժամանակ, ուշադրություն և հետևողականություն է պահանջում
վարորդից, ինչը մեքենան վարելու հոգնեցուցիչ գործընթացը էլ ավելի է ծանրացնում:

Նկար 29. Վարորդը մանրը վերադարձնելիս
(տե՛ս՝ < https://www.facebook.com/groups/131312800281342/>):
Վարորդը՝ «Դիջեյ»
Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին ՀՀ օրենքով արգելված է35 ավտովարորդի և ուղևորի
կողմից երաժշտություն միացնելը հանրային տրանսպորտում, սակայն, եթե ուղևորի կողմից այս
օրենիքի պահանջը հիմնականում կատարվում է, ապա վարորդների կողմից այն հաճախ խախտվում
է: Երևանի հանրային տրանսպորտում հնչող երաժշտությունը վարորդի երնթամշակույթը ցուցող
հիմնական տարրն է համարվում (նկար 30): Տրանսպորտի խնդիրների հետ կապված լրատվական
կայքերից մեկում անցկացված հարցման արդյունքները երթուղայինում առավել հաճախ հնչող
երաժշտական ոճերի մասին այսպիսին են.






Մուղամ (40%, 51 Votes)
Ես իմ փլեյերով եմ լսում` ինչ ցանկանամ (29%, 37 Votes)
Էստրադային երաժշտություն (13%, 17 Votes)
Ժամանակակից երաժշտություն (11%, 14 Votes)
Ջազ, ռոք (5%, 6 Votes)
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գ) ավտովարորդի եւ ուղեւորների կողմից ավտոբուսի ուղեսրահում երաժշտություն միացնելը ներքաղաքային եւ
մերձքաղաքային փոխադրումներում եւ առանց ուղեւորների համաձայնության երաժշտություն միացնելը միջքաղաքային,
միջպետական փոխադրումներում. (Տե՛ս՝ Ավտոմոբիլային տրանսպարտի մասին ՀՀ օրենք, գլուխ 3, հոդված 14, կետ 12
(գ)):
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Դասական երաժշտություն (4%, 5 Votes)
 Ժողովրդական երաժշտություն (2%, 3 Votes)
 Total Voters: 12836
Առաջին տեղը զբաղեցնող երաժշտական ոճը (նկար 28) հուշում է վարորդների «քյառթու»37
ենթամշակույթին պատկանելը, ինչի մասին հարցազրույցներից ստացված նյութը և վարորդի հետ
կապված ատրիբուտիկայի դիտարկումը ևս հաճախ ցուցում են:

Նկար 30. Arm Comedy քաղաքական երգիծական կայքի և հեռուստահաղորդման
հումորային անդրադարձը վերջերս մի խումբ երիտասարդների կողմից
կազմակերպած վարորդներին Կոմիտասի երգերով ձայնասկավառակներ բաժանելու
ակցիային, որում ևս երևում է վարորդների ընդհանրական ասոցացումը ռաբիզ
երաժշտության հետ ի դեմս այդ ոճում հայտինի երգիչ Թաթուլի (տե՛ս՝
<https://www.facebook.com/armcomedy/photos_stream> (10.10.2014):
Վարորդների անձնական ճաշակով մատուցվող երաժշտությունը վերջին շրջանում ավելի
հաճախ

փոխարինվում

երթուղայիններում

է

կարելի

ռադիոյով:
է

լսել

Մեր

դիտարկումները

ամենատարբեր

ոճերի

ցույց

տվեցին,

երաժշտություն,

որ
ձայնի

երևանյան
տարբեր

բարձրությամբ և ռադիոալիքներ, որոնցում գերակշռում է «Ռադիո ջան»-ը (որը հայտնի է ռաբիզ ոճի
երգերի առատությամբ): Վարորդը նշում է. «Երբ որ մենակ եմ լինում, խոսքի, լսում եմ կասետ` դիսկ:

Երբ որ ուրիշ մարդիկ են, լսում եմ ռադիո»: Փաստորեն վարորդների կողմից դիսկով կամ կասետով
երաժշտության մատուցումը ռադիոյով փոխարինելը կարծես պատասխանատվության իր վրայից
գցելու խորհուրդ ունի. իբրև թե դա վարորդի անձնական ճաշակը չէ, հետևապես ինքը
պատասխանատվություն չի կրում դրա համար:
Վարորդի նախասիրությամբ մատուցվող երաժշտությունը ամենացայտուն ցուցիչներից է
մեքենայի՝ որպես անձնական տարածքի ընկալման: Ուղևորները նշում են, որ հատկապես

36

Trends e-weekly, Երթուղային երաժշտություն (հարցում) [էլեկտրոնային աղբյուր], 01.05.2011 // www.trends.am,
<http://trends.am/2011/05/music-in-marshutka> (10.10.2014):
37 Քյառքուների ենթամշակույթի մասին տե՛ս՝ Վահրամ Թոքմաջյան, Էմոներ, գոթեր, սատանիստներ և քյառթուներ.
Ենթամշակույթներ. [էլեկտրոնային աղբյուր], 02.02.2014 // www.boon.am, <http://boon.am/subculture-vahram-tokmajyan/>
(10.10.2014):
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երթուղայինում է այն ավելի շատ հանդիպում քան ավտոբուսում և տրոլեյբուսում. «Երթուղայինում,

ինչպես վերջին շրջանում երթուղայինների 90 տոկոսում, միացված էր «Ռադիո Ջանը» և մեկը մեկի
հետևից հնչում էին հայ ժամանակակից երաժշտության գլուխգործոցները՝ «Անգին եղբայր», «Ախպերս
ու ես», «Հարսանիք է լինելու»38: Տրանսպորտի վարչության պետը մի հարցազրույցում նշում է, որ մի
քանի տարի առաջ քաղաքապետարանը փորձել է հարցը լուծել տրանսպորտային միջոցներից
նվագարկիչները հանելու միջոցով, բայց որոշ ժամանակ անց վարորդները նորից տեղադրել են: Քանի
որ մեքենաների մի մասը հանդիսանում է վարորդների մասնավոր սեփականությունը, հետևապես
քաղաքային իշխանությունները նման ձևով չեն կարողացել ազդել խնդրի լուծմանը, օրինակ՝
վարորդներից մեկը, ում մեքենայում չկար նվագարկիչ, մեզ ասաց, որ եթե իր սեփական մեքենան
լինել, ապա ինքն էլ կդներ (ԴԱՆ, վարորդ, մոտ 50 տարեկան):

Վարորդը՝ «չվացուցակ»
Հանրային տրանսպորտի համար նախատեսված ավտոկանգառներին կից ամրացված
վահանակների (նկար 31) վրա թեև նշվում է, թե որ համարի տրանսպորտային միջոցներն են անցնում
այդ կանգառով, այնուամենայնիվ դրանցում չկան չվացուցակներ, որտեղ նշված լինեն երթուղին և
մեքենայի հասնելու ժամը (թեև վերջին շրջանում տեղադրվել են էլեկտրոնային վահանակներ, որոնք
առայժմ փորձարկման փուլում եմ (նկար 32), ուստի ուղևորները պարզապես սպասում են
կանգառում (կամ փողոցի կամայական վայրում): Որքան էլ, որ մեքենայի վրա նշված է դրա անցնելու
երթուղին, տվյալ համարի երթուղուց անտեղյակ ուղևորները մեքենայի կանգառելու պահին
հարցնում են վարորդին՝ «ավտոկայան հասնում ես, չէ՞, ընկեր, վարորդ՝ հա, 1-ին մաս հասնում ե՞ք»
(ԴԱՆ, 2014): Հաճախ, թեև հարցը ուղղված է լինում վարորդին, բայց վարորդի այս
«պարտականությունը», իրենց վրա են վերցնում ուղևորները` կիսելով վարորդի այս «հոգսը»:

Նկար 31. Տվյալ կանգառով անցնող երթուղային
տաքսիների, ավտոբուսների, տրոլեյբուսների
համարները նշող վահանակ

Նկար 32. Էլեկտրոնային վահանակներ, որոնք
փորձարկման փուլում են

38

Սևակ Մամյան, Խնդրում եմ գծատերերին՝ չազդել իմ աշխատունակության վրա [էլեկտրոնային աղբյուր], 10.11.2012 //
www.lurer.com, <http://lurer.com/?p=54403&l=am> (10.10.2014):
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Վարորդը՝ «զբոսավար»
Հաճախ կարելի է նկատել, երբ վարորդը դիմացը նստող ուղևորին ներքաշում է զրույցի մեջ,
սովորաբար անդրադառնալով իրենց տեսադաշտում տեղի ունեցող ինչ որ երևույթի վրա,
վարորդների վարել չիմանալու, քաղաքի նույն փողոցում տարվա մեջ մի քանի անգամ ասֆալտ
փռելու, եղանակի շոգ լինելու, քաղաքական իրադարձության ևն (-վարորդը դիմացի արագ քշող
տաքսիստների մասին կողքինին ասում է՝ սաղ տաքսի են քշում, սաղ տաքսիստները նառկաման են,
մի անգամ մի հատ տաքսիստի հարցրեցի, թե խի՞ եք տաքսի քշում, ասեց, որ դեղի (ի նկատի ունի
թմրանյութի) փող հասցնեմ (ԴԱՆ, վարորդ, 40-50 տարեկան)): Բացի այս շատ ուղևորներ, ովքեր
ծանոթ չեն լինում քաղաքին, հարցնում են վարորդին այն տեղի մասին, որտեղ իրենք ուզում են իջնել,
վարորդներ կան, ովքեր մանրակրիտ բացատրում են ինչպես գնալ, որտեղ իջնել և սիրով զգուշացնում
են հասնելուն պես:

Վարորդը՝ «օրինաստեղծ մարմին»
Ուղևորատար

տրանսպորտով

առանձին

խմբերի

քաղաքացիների

երթևեկության

արտոնությունների իրավունքը չի գործում երթուղային տաքսիների համար: Ըստ այդ կարգի բոլոր
արտոնություն ունեցող քաղաքացիները օգտվում են անվճար տրոլեյբուսներից, նրանց մի մասը
անվճար

օգտվում

են

ավտոբուսներից,

իսկ

երթուղային

տաքսիներից

անվճար

օգտվելու

հնարավորություն չի տրվում այդ խմբերին: Իսկ այս քաղաքացիները հասարակության որոշակի
կարգավիճակ ունեցող ներկայացուցիչներ են (վետերաններ, բռնադատվածներ և նրանց ժառանգներ,
հաշմանդամներ, զինվորականներ, սոցիալապես անապահով մարդիկ ևն): Այս պայմաններում
հաճախ վարորդն է հանդես գալիս որպես կարգ ու կանոն սահմանող մարմին, կամայականորեն
ընտրելով արտոնյալ խավերի, կիրառում է իր սահմանած պայմանները, օրինակ՝ կարելի է հանդիպել

«Հայ զինվորին սպասարկում եմ անվճար», «Կանգառից դուրս կանգառը գործում է միայն
ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ համար» (նկար 33), կամ օրինակ ուղևորները նշում են, որ հաճախ վարորդը իր
ծանոթներից չի վերցնում գումար, կամ վարորդը ինքն է որոշում, ում թողնել մեքենա բարձրանա
(…բոմժերին չեն թույլ տալիս, որ նստեն մեքենա, քանի որ նրանց վրայից վատ հոտ է գալիս, ինչի

պատճառով մյուս ուղևորները խուսափում են բարձրանալ մեքենա (ԴԱՆ, 2014)):

Նկար 33. Երթուղայինի ներքին սրահում վարորդի կողմից փակցված հայտարարություններ (ԴԱՆ,
2014):
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Մեկ այլ դեպքում ուղևորները հայտարարում են, որ վարորդները երեկոյան ժամերին որպես
ուղեվարձ պահանջում են 200 դրամ (նկար 34), այսինքն ստացվում է, որ վարորդը ինքն է
կամայականորեն որոշում հանրային տրանսպորտի ուղեվարձի չափը. «Երեվանում 93 համարի

երթուղային տրանսպորտով գնում էի դեպի Մարշալ Բաղրամյան ու միամիտ նկատեցի թուղթը որի
վրա նշված էր 200 դրամ: Վարորդին հարցրի ինչո՞ւ 200, ասեց՝ որ այս ժամին 200 դրամ է....ինչ-որ
մեկը կարո՞ղ է ասել, սա օրինական է՞, թե՞ ոչ???»39:

Նկար 34. Վարորդի կողմից երեկոյան ժամերին երդևեկելու համար 200 դրամ ուղեվարձ սահմանելու
մասին գրառումը (տե՛ս՝
<https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368964666477701&set=gm.274973112581976&type=1&theater>
(10.10.2014)):
Մի ուրիշ դեպքում ընդունված սովորության համաձայն մարդիկ ծանոթների հանդիպելիս կամ
ծանոթների հետ տրանսպորտ բարձրանալիս նրանց փոխարեն ևս վճարում են, վարորդին
զգուշացնելով, որ մյուսները կիջնեն ավելի ուշ: Հետևապես վարորդի համար ևս մի վիճակ է
ստեղծվում, որ նա պետք է ուշադրությամբ սպասի, որպեսզի հիշի այն ուղևորներին, որոնց փոխարեն
վճարված է: Երթուղային տաքսիներում, քանի որ տարածքը փոքր է վարորդը հայելիների միջոցով
հետևում է այդ ուղևորներին, իսկ ահա ավտոբուսներում և տրոլեյբուսներում, տարածքի մեծության
պատճառով

մեքենայի

տեսադաշտը

վարորդի

համար

անվերահսկելի

է

դառնում:

Մեր

դիտարկումների ժամանակ նկատեցինք, որ որոշ ավտոբուսներում և տրոլեյբուսներում այս դեպքերի
համար վարորդները ուղևորներին փոխանցում են խորհրդային շրջանից մնացած տոմսեր (Նկար 35),
որոնք վերջիններս ցույց են տալիս իջնելիս:

39

Վազգեն Մարտիրոսյանի ֆեյսբուքյան գրառումը ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ ՏՐԱՍՊՈՐՏ խմբում [էլեկտրոնային աղբյուր],
24.03.2012 // www.facebook.com, <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=368964666477701&set=gm.274973112581976&
type=1&theater> (10.10.2014):
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Նկար 35. Վարորդի կողմից կիրառվող խորհրդային շրջանից մնացած տոմսերը (ԴԱՆ, 2014):
Վարորդի կողմից «հորինված» այս նորմերը («երթևեկել անջատված հեռախոսներով», «խոսել

շշուկով», «դուռը կամաց ծածկել», «նստատեղերին նստել մեկ հոգով», «ընդհանրապես ոչինչ չծամել,
չթափել, չհանել», «կանգառից դուրս կանգառ չպահանջել» (նկար 36), ուղեվարձի նոր չափ
սահմանելը, սոցիալական խմբերին արտոնություններ տալը, տոմսեր տրամադրելը ևն) մի կողմից
միտված են վարելուց բացի վարորդին պարտադրված հավելյալ ֆունկցիաները թեթևացնելուն
(կոտրված գույքի վերանորոգումը, ներքին սրահի մաքրումը, որոնք հաճախ վարորդի
պարտականությունների մեջ են մտնում, ինչպես նաև խանգարող աղմուկի բացառումը ևն), մյուս
կողմից դրանք ուղղակի տրանսպորտի համակարգում օրենսդրական առկա բացերը լրացնող նորմեր
են (տոմսային համակարգի ներմուծումը, սոցիալական տարբեր խմբերի համար արտոնություններ
սահմանելը, վարորդների բարձր աշխատավարձ ապահովելը, կանգառում կանգնելու համար
նախատեսված ազդանշանային համակարգը ևն):
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Նկար 36. Վարորդի սահմանած «նորմերը» հանրային տրանսպորտում (ԴԱՆ, 2014),
տե՛ս նաև՝ <http://www.armblog.net/2012/06/blog-post_11.html>,
<http://www.status4ka.am/photo/nkarner/aghjikner/8-0-60085> (10.10.2014):
Վարորդը՝ «GPS, հեռախոսավար, ժամանակաչափ»
Վարորդի կողմից կատարվող ամենացայտուն օրինախախտումներից մեկն էլ վարելու
պրոցեսում հեռախոսով խոսելն է (նկար 36): Բանն այն է, որ երթուղայինների գրաֆիկը
կարգավորելու համար, որպեսզի դրանք կոնկրետ ժամերի շարժվեն վերջնակետերից և
կանգառներում լինեն իրարից որոշակի հեռավորության վրա, ստիպված հեռախոսով կապ են
պահպանում դիսպետչերի և մյուս վարորդների հետ:

Նկար 36. Երթևեկության ընթացքում բջջային հեռախոսով խոսող վարորդը («բջջայինով խոսացող
վարորդը պոտենցիալ մարդասպան է», տե՛ս՝ <https://www.facebook.com/groups/131312800281342/>
(10.10.2014)):
Արդյունքում՝ օրենքով արգելված գործողությունը պարտադրվում է վարորդին՝ որպես
աշխատանքի մաս. «…-Էլ աշխատել չի լինում, զզվել եմ, ըստեղս ա հասել, - ու ձեռքով ցույց տվեց

կոկորդը: - Մի օր չեղավ ժամանակին հասնեմ վերջնականգառ: Խցանում, հա՛
խցանում…Դիսպետչերի պետքն էլ չի, անկապ, գործից անտեղյակ բրդբրդում է՝ ժամանակին արի,
ժամանակին գնա: Ասում եմ այ… , - այս խոսքի վրա վարորդը գլուխը պատուհանից դուրս հանեց ու
գոռաց, - այ ոչխար, ո՞ւր ես վրես քշում… արա~ , դու խի՞ ես սիգնալ տալի, ո՞ւր գնամ, չես տենում, որ
պրոպկայա…, և անմիջապես ծխախոտ վառեց»: Նշված ժամանակին վերջնակետ հասնելու և
հավասար ինտերվալնելով վարելու պարտավորվածությունը քաղաքի անկանոն երթևեկության
պայմաններում վարորդի լարվածությունն ապահովող ևս մեկ փաստ է:
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Վարորդը՝ «բարերար»
Ուղևորները պատմում են, որ հաճախ իրավիճակներ են ստեղծվում, երբ մեքենայում պարզում
են, որ գումար չեն վերցրել, կորցրել են (երբեմն միտումնավոր) կամ պատահում են դեպքեր, երբ ինչոր մեկը զգուշացնում է, որ վճարել չի կարող և խնդրում է առանց վճարելու երթևեկել, և վարորդը
բարյացկամորեն ընդառաջում է. «…որովհետև ես նստել եմ երթուղային, ու վերջին պահին նկատել

եմ, որ կամ դրամապանակս մոտս չի, կամ դատարկա (ծիծաղում է), այսինքն իրանք շատ
բարյացկամորեն ընդառաջել են: …Մի քանի անգամ եղելա, որ վարորդին նայելով վախեցել եմ
(ծիծաղում է), կողքից նստած մարդուց եմ խնդրել, որ իմ տեղը ստանան, լիքը, բազմաթիվ անգամ
(ծիծաղում է), …իսկ եթե նայում եմ վարորդները բարի են, հատկապես եթե պապիկներ են լինում,
մոտենում, ասում եմ՝ ներեցեք էսօր գումարս մոռացել եմ, ասում են՝ հա ազիզ ջան, ոչինչ, խնդիր չկա,
իջի» (ԴԱՆ, ուղևոր, իգական սեռ, 26 տարեկան):
Վարորդը՝ «դիզայներ, RP մենեջեր, մարկետոլոգ»
Երթուղիներում գործարկվող մեքենաների մի մասը պատկանում են գծի տերերին, մի մասը
վերջիններիս կողմից վարձակալվում են, մյուսներն էլ՝ վարորդների սեփական մեքենաներն են:
Անկախ նրանից, թե մեքենան ում է պատկանում, դա այն միակ տարածքն է, որտեղ վարորդը
կարողանում է պաշտպանել իր իրավունքները և իրեն քիչ թե շատ ապահով զգալ: Քանի որ այստեղ,
հատկապես ընթացքի ժամանակ, վարորդն է իրավիճակի տերը, երթուղային տաքսին սկսում է
ներկայանալ որպես վարորդի անձնական տարածք: Սա դրսևորվում է ինչպես մեքենայի
հարդարանքում, այնպես էլ վարորդի վերաբերմունքում ուղևորների նկատմամբ (ծխելը,
երաժշտությունը, ուղևորների և վարորդի միջև հաղորդակցությունը): Շատ հաճախ վարորդը
մեքենան դրսից զարդարում է իր նախասիրություններին համապատասխան ինչ-որ
խորհրդանշաններով կամ նկարներով, ներսից «կահավորում» և ստեղծում իր համար հարմարավետ
միջավայր (նկար 37):

Նկար 37. Վարորդի կողմից հանրային տրանսպորտի միջոցների վրա արված խորհրդանշական
պատկերները (ԴԱՆ, 2014):
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Ներքին հարդարանքը միայն գեղագիտական բնույթի առարկաներով (դրանք ունեն
հրավիրող/հրապուրող նշանակություն) չի սահմանափակվում: Հաճախ կարելի է տեսնել փոքրիկ
բարձ, երեսսրբիչ, սպորտային վերնազգեստ, դռան վերևի մասում ամրացված խոհանոցային դանակ,
անձեռոցիկի տուփ և այլ իրեր (նկար 38). «-Էդ դինամիկը [բարձրախոսը] խոսքի կոպեկ ա, ինչ որ

բաներ որ կա, ստեղ եմ դնում: - Ա~, այսինքն ինքը դինամիկ չի,…- Ինքը դինամիկ ա. Համ երգում ա,
համ էլ պադստավկա ա էլի: Էս էլ հեռախոսի տեղ.. Խոսքի ինձ ինչ հարմար ա էլի: Էսի ստեղ ա.. Էսի
մոխրամանն ա, էսի ավտոյի մեջի հոտն ա: Ինձ ի՞նչ ա պետք, էսի հոտ ա, էս տապչկեքը: Խոսքի արևը
ընկնում ա, հոտ ա տալի պրիյատնի: Էսի ռուսականի դրոշն ա, էսի էս ա: Էս դանակը խոսքի ստեղ ա,
կողքս դրած ա պատյանի մեջ: Ինձի հաց ա պետք, ջուր ա պետք… ինձ ինչ պետք ա հարմար
վեկալելու, դնելու էդ բանը սարքած ա էլի»:

Նկար 38. Վարորդի անձնական իրերը մեքենայի ներքին սրահում
Այս «անձնական» տարածքի վարքագծային դրսևորումներից են ուղևորների հետ հաճախ տեղի
ունեցող վեճերը դուռը փակելու վերաբերյալ, վարորդի նախընտրությամբ միացված երաժշտությունը,
նաև ծանոթներից կամ որոշ առանձին դեպքերում այլ ուղևորներից գումար չվերցնելը:
Բացի նրանից որ վարորդի շուրջը կարելի է տեսնել իրեն անհրաժեշտ անձնական
օգտագործման իրեր, որոնք պետք են գալիս ամբողջ օրվա ընթացքում, նկատելի է նաև
գեղագիտական միջավայր, որը ստեղծվում է վարորդի նախասիրությամբ. «Հողմապակու հայելուց

կախված մեծ աչքաուլունք` դժբախտ պատահարներից հուսալի պաշտպանվելու և մի քանի փոքր
աչքաուլունքներ՝ գործերի հաջողության համար, նույն տեղում նաև սիբիրյան սոճիների բույրով
հոտարձակ ստվարաթուղթ թուրքական արտադրության, ավելի ցածում ծծանակով հողմապակուց
կպած նապաստակի պոչ կամ նման այլ անհասկանալի ծագման ու նշանակության փրչոտ իր, մի քիչ
էլ ներքև` փոքրիկ եռագույն և ռուսաստանի դրոշ՝ ոչ այնքան հայ ռուսական բարեկամության, որքան
խոպանչիական անցյալի մասին վկայող դետալ, աներևակայելի պատճառներով այստեղ հայտնված
մի քանի կեղտակոլոլ փափուկ խաղալիքներ, փոքրիկ արծաթե կամ փայտե խաչ և անպայման արևից
գունատված Աստվածածնի նկարով օրացույց»40 (նկար 39):

40

Կարեն Անտաշյան, Երթուղային Թրաֆիքինգ [էլեկտրոնային աղբյուր], 01.05.2015 // Երևան քաղաքի ամսագիր, էջ 33, <
http://imyerevan.com/pdf/hy/2012-04.pdf> (10.10.2014):
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Նկար 39. Վարորդի կողմից կատարված ներքին սրահի հարդարանքը (ԴԱՆ, 2014):
Հարցազրույցների ընթացքում վարորդները պատմում են, որ այս «կահավորանքը» արվում է
ուղևորի աչքին ավելի հաճելի լինելու ակնքալիքով. «Ասենք հաճելի ա էլի, որ մեքենայի մեջ ինչ-որ
բան ես անում, պասաժիրին էլ հաճելի ա: Որ ասեմ ինչ-որ առանձնակի բան, չէ...» (ԴԱՆ, վարորդ, 2535 տարեկան):
Մինչդեռ ուղևորները վստահ են, որ դա վարորդի անձնական նախասիրությունն է, որոնք
երբեմն իրենց դուր են գալիս, իսկ երբեմն` ոչ, բայց իրենց խոսքով. «Ինձ թվում ա բոլոր երկրների

վարորդները էդ սովորությունը ունեն՝ ավտոմեքենան պետք է զարդարեն, որովհետև էդ իրանց
աշխատանքի տեղն ա: Ոնց որ մեկը սեղանն ա իրա դասավորում գործի տեղը՝ ինչ-որ բաժակ ա
դնում, բան, էդ էլ իրա գործի տեղն ա ու պիտի օֆիսը սարքի» (ԴԱՆ, ուղևոր, իգական սեռ, 25
տարեկան):
Բազմաթիվ մեքենաներում հանդիպում են սրբապատկերներ, խաչ կամ տարբեր չարխափան
հմայիլներ (այդ թվում ժողովրդական չարխափաններ` փուշ, պայտ, տարբեր չափսերի ու ձևերի աչքի
ուլունք, պղպեղ, քորոցներ): Այս առարկաները` հատկապես խաչը և սրբապատկերը այնքան շատ են
պոպուլարիզացվել տրանսպորտի սրահներում, որ կորցրել են իրենց բուն` կրոնական
նշանակությունը: Երբ վարորդներից մեկին հարցրինք, թե ինչի համար է պահում իր մեքենայի մեջ
եղած սրբապատկերները, նա պատասխանեց. «Իսկ դուք ինչի՞ եք էդ վզնոցը քցել» (ԴԱՆ, վարորդ, 4550 տարեկան):
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Հատկանշական է, որ մեքենաներում առկա իրերի բազմազանության մեջ շատ իրեր կորցնում
են իրենց իմաստենը, իսկ որոշ իրեր նոր իմաստներ են ստանում41 ինչպես ֆունկցիոնալ, այպես էլ՝
սեմիոտիկ: Բռնցքամարտի ձեռնոցները, զառը, ֆուտբոլի գնդակը ոչ միայն զարդարանք են, այլ օդը
թարմացնող, հոտեր տարածող իրեր: Վարորդի կողքին դրված ոչ գործարանային բարձրախոսը
օգտագործվում է որպես սեղան: Իսկ ավելի բացառիկ դեպքերում ֆունկցիոնալ առարկաները
կոնկրետ վարորդի համար ստանում են սեմիոտիկ նշանակություն: Օրինակ` մի երիտասարդ
վարորդ ղեկի կողքին ամրացված ձեռքի ժամացույցի առկայությունը բացատրեց նրանով, որ դա իր
վաղամեռիկ հոր ժամացույցն է, որը իր համար «Ավելի սուրբ ա, քան ցանակցած ուրիշ սուրբ» (ԴԱՆ,
վարորդ, 25-30 տարեկան):
Բացի սրահի հարդարանքից, վերջին տարիներին ավելի ակնառու են դառնում մեքենայի
արտաքինը վերափոխելու դեպքերը42: Եթե սրահում վարորդի միջամտությամբ արված հարդարանքի
առկայությունը կարելի է բացատրել հարմարավետության և ուղևորների աչքին ավելի հաճելի լինելու
գործոնով, ապա արտաքին միջամտությունը, բացի գեղագիտական կողմից, ունի նաև յուրատեսակ
հաղորդակցական և մրցակցային գործառույթ։ Վարորդները հաճախ իրար մասին խոսելուց
բնութագրում են ոչ թե վարորդին այլ մեքենան՝ առանձնացնելով հենց այդ մեքենային բնորոշ որևէ
հատկանիշ: Հատկանշական է, որ եթե մեքենայի սրահի զարդարանքը տարատեսակ է և տարբեր
մեկնաբանությունների առիթ է տալիս, ապա արտաքին հարդարանքը շատ մասկուլինային է
(նկարներ դնել): Դիմապակու, դռների ապակիների, կողային հայելիների, կամ մեքենայի դիմացի
(կապոտի) կամ հետնամասում կարելի է տեսնել կենդանիների սև, կպչուն նկարներ՝ արծիվ, կարիճ,
սարդ, առյուծ, կատվառյուծ, հանդիպում են նաև կրակի բոցեր, սրտեր, շուրթեր, կնոջ մարմնի
ուրվագծեր43 (նկար 36):

«Ստոքհոլմյան սինդրոմը» Երևանի հանրային տրանսպորտում
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Հետաքրքրական է տրոլեյբուսներից մեկում հանդիպած տեսարանը, երբ վարորդը դռան և դիմապակու հատման
անկյունում սխտոր էր դրել և երբ հարցրեցինք, թե ինչու է սխտորն այդտեղ ամրացված, պատասխանեց, որ իր զինակից
[Արցախի ազատամարտը] ընկերներից մեկն է թողել այդ սխտորը իր մեքենայում, և նա արդեն մի քանի տարի
պահպանում է այն որպես հիշատակ:
42
Թյունինգ անելը Երևանում ավելի վաղ սովորույթ է։ Գալիս է դեռ ԽՍՀՄ շրջանից` 1980 ականներից։ Այդ ժամանակ այն
պարզապես չէր կոչվում թյունինգ անել։ Դեռևս ԽՍՀՄ շրջանում կար տարածված մի խոսակցություն, որ հայի ժիգուլին
կարելի է տարբերել անվադողերի «սպիտակ ռեզիններով», նստատեղերի «աբիվկաներով» և նստատեղերին ու
ոտնատակերում գցվող հատուկ մեքենաների համար պատրաստվող գորգերով` «կովրիկներով»։ Ոմանք նաև մեքենայի
երկայնքով անցկացնում էին նիկելից բարակ մետաղե ժապավեն, փոխում գործարանային հայելիները և մեքենայի ներսի
մասը զարդարում այսպես կոչված «տիպերով» ու «նակլեյկաներով»։ Իսկ արդեն 1980–ակնների երկրորդ կեսերին,
հատկապես «Նիվա», «Գազ 24», 7 «ժիգուլի» մակնիշի մեքենաների վրա տարածվեց նաև լայն անվադողեր և մեքենայի
լյուկեր տեղադրելու սովորույթը: Այս պրակտիկան նախկինում որոշ չափով տարածված էր անձնական մեքենաների
համար: Այսօր էլ «թյունինգ» արված մեքենան համարվում է բավականին պրեստիժային, թեև «թյունինգը» գերազանցապես
սահմանափակվում է մեքենայի թափքի կամ սրահի այն մասերի փոփոխությամբ, որոնք պատասխանատու չեն մեքենայի
ընթացքային մասի համար: Հետաքրքիր է, որ թյունինգավորված մեքենաներ սկսեցին հայտնվել հայտնի «need for speed»
խաղի տարածման ժամանակ 2004-2010 թվականների ընթացքում և դրանք շատ հաճախ կրկնում էին խաղում
առաջարկվող լուծումները: Ոգեշնչման հաջորդ աղբյուրը ամերիկյան «Pimp my ride» հաղորդումն էր, որտեղ հին
մեքենաները վերանորոգվում, «թյունգավորվում» էին և վերադարձվում տերերին: «Մեր բակը» ֆիլմի երրորդ մասում (2006)
շատ լավ արտահայտում է թյունինգավորված մեքենայի պրեստիժայնությունը և դրա շուրջ կառուցվող մտայնությունը:
43
Գովազդը այստեղ չենք դիտարկում, քանի որ խոսքը գնում է վարորդի կողմից կատարված փոփոխությունների մասին:
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«-Օյ, ես շատ հաճախ եմ հանդիպում, որ նստում ես նստարանի վրա, հետո թափով թափա
տալիս, նստարանի հետ դու գնում ես ու հաճախա ըտենց պատահել, որ նստարանները տեղում չեն
լինում, ընդամենը բարի ժպտում ես, նստարանը դզում ես, նստում ես վրեն, որտև էդ մարդը էնքան
գումար չի վաստակում, որ իրա մեքենան կարողանա փոխել, եթե դու նստում ես, արդեն ընդունում
ես էդ երթուղայինի պայմանները ու դժգոհես, չդժգոհես, իմաստ չունի:
Ստորևէ ներկայացված պատկերները (նկար 40) ռեժիսոր Արուսյակ Սիմոնյանի «Երիտասարդ
մարդը, որ ոչինչ չտեսավ, կամ վարժություն 09:39» (ռեժ. Արուսյակ Սիմոնյան, 2011) ֆիլմից կադրեր
են: Ֆիլմը ներկայացնում է մարդկանց կյանքը Երևանյան երթուղային տաքսում:

Նկար 40. Ուղևորները բեռնված երթուղայինում, կադրեր Արուսյակ Սիմոնյանի «Երիտասարդ
մարդը, որ ոչինչ չտեսավ, կամ վարժություն 09:39» ֆիլմից, ֆիլմը տե՛ս՝
<https://www.youtube.com/watch?v=AtLNqd6Imt4&feature=youtu.be> (15.11.2014):
Թեև օրենքով արգելված է սահմանված նստատեղերի քանակից շատ ուղևորներով երթևեկելը,
բայց այս երևույթը գրեթե միշտ անտեսում են վարորդները, ինչպես նաև քաղաքում կարգուկանոնը
վերահսկող ոստիկանները: Հատկապես առավոտյան և երեկոյան ժամերին երթուղային տաքսու
թույլատրելի առավելագույն զանգվածը գերազանցող ուղևորներով բեռնված քաղաքի երթուղային
տաքսիների կարելի է հանդիպել ամեն օր: Եթե ավտոբուսների և տրոլեյբուսների դեպքում բացի
նստատեղերի թվից թույլատրվում է նաև սահմանափակ թվով կանգնած ուղևորների երթևեկությունը,
ապա միկրոավտոբուսների դեպքում ըստ օրենքի թույլատրվում է միայն նստատեղերի թվով
ուղևորներ նստեցնել: Սակայն այս օրենքի պահանջը կատարելու դեպքում «գծատերերը»
հնարավորություն չեն ունենա գերշահույթ ստանալ, քանի որ անհրաժեշտ կլինի հավելյալ
մեքենաներ ներգրավել երթուղում, հետևապես ավելի շատ վարորդների պետք է աշխատավարձ
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վճարել, հավելյալ վառելանյութ, մեքենայի մաշվածության հետ կապված ավելի շատ ծախսեր44:
Հետևապես, քանի որ «գծատերերը» նույն «օլիգարխ» քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներն
ու պետական պաշտոնյաներն են, ապա նրանք շահագրգռված են, որ վարորդները ավելի շատ
ուղևորներ վերցնեն: Պետք է նշել, որ նստատեղերից ավել ուղևոր վերցնելը կատարվում է ուղևորի
«համաձայնությամբ», այսինքն՝ ուղևորը ընդունում է այդ վիճակով երթևեկելու վարորդի
(«գծատիրոջ») «պայմանը»: Տրանսպորտի վիճակը կարգավորելու նպատակով «Facebook»
սոցիալական ցանցում ստեղծված խմբերը ունեն հետևյալ անվանումները՝ «Ես ոչխար չեմ»,
«Արժանապատիվ տրանսպորտ», «Մենք չենք կռանում երթուղայինում»: Այս անվանումներում և նույն
խմբերի քննարկումներում կարելի է հանդիպել ուղևորների կողմից իրենց կարգավիճակի
համեմատումը «ոչխարի», «շախմատի ձիու», «կարտոշկայի» հետ՝ այսպիսով ավելի շեշտելով իրենց
«ոչ մարդկային» (ոչ արժանապատիվ) վիճակում երթևեկելը (նկար 41, 42): Այս առումով ուշագրավ է
տարածված հետևյալ անեկդոտը. «Վարորդը արագ վարելիս է լինում, ինչին ուղևորը արձագանքում

է,ասելով՝ կարողա՞ գիտես կարտոշկի մեշոկ ես տանում: Վարորդն էլ պատասխանում է՝ Էդ ո՞ր մի
մեշոկի բերանն է բացվել»:

Նկար 41. 2011թ.-ի Հուլիսի 25-ին
«Արժանապատիվ տրանսպորտ»
քաղաքացիական նախաձեռնության
անցկացրած «ԿանգԱՌ» ակցիայի
պաստառներից մեկը, (տե՛ս՝ <http://organizenow.am/am/2011/07/25/1369/> (09.12.2014)):

Նկար
42.
«Չեմ
վճարելու
150
դրամ»
քաղաքացիական
ակցիա․
Օր
3.
(տե՛ս՝
<http://panarmenian.net/arm/photoset/4680/>
(09.12.2014):

Շատ վարորդների ընկալումներում և ուղևորների զգացողություններում ուղևորը ասոցացվում
է նաև 100 դրամանոցի հետ (ուղեվարձի չափի հետ): Այն մրցակցային պայմաններում, որում
հայտնվել են նույն կանգառով անցնող երթուղայինները, իրենց համար ուղևորը վերածվել է
հաճախորդի, որին ամեն մի վարորդ ձգտում է ավելի շուտ մոտենալ միևնույն կանգառում, քանի որ
ամեն մի ուղևորի վճարած ուղեվարձը վարորդի ձևավորվող աշխատավարձի մասն է. «8 [համարը
44

Հակոբ Արշակյան, մեկնաբանություն Վահան Թադևոսյանի գրառմանը «Մենք չենք կռանում երթուղայինում» խմբում
[էլեկտրոնային աղբյուր], 17.04.2015 // www.facebook.com, <https://www.facebook.com/groups/170986719620932/?fref=ts>
(17.04.2015):
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փոխված է] համարի երթուղայինի վարորդը լուրջ ստրատեգ էր: Մարտի դաշտում պետքական կադր:
Հատված իրա ու կողքը նստած տղու հետ զրույցից, ով, ըստ զրույցի, պետք ա էտ գծում վարորդ
աշխատի:
Սենսեյ վարորդը. -Ուրեմն լսի, գլխավոր պռոտիվնիներդ մինչև Օպերա 4, 17, 68, 28 [համարները
փոխված են] ավտոբուսներն են... Էտքան գազելներից մի հուշտ եղի, ինչքան ավտոբուսներից:
Օպերայից հետո հակառակորդդ փոխվում ա, մինչև Դալմա պասաժիռների թեմեն ա: Էս ինչ
կանգառը որ մտար, տեսար պասաժիռ չկա, ուրեմն էսինչ ավտոբուսն արդեն հավաքելա: Հաջորդ
երկու կանգառում մի կանգնի, եթե իջնող չունես, որ հաջորդ խաչմերուկում իրան աբգոն
անես: Դեմիրճյան խաչմերուկ. գիտես, կամեռա չկա, բայց դեղին չմտնես հանկարծ, 100% կբռնեն:
Ակադեմիայից պասաժիռ չես վերցնում, ու աշխատի կանգառից դուրս մարդ չիջացնես, ըտտեղ
առնվազն 1 րոպե գնում ա, մինչև իջնի, մենք էլ 4 րոպե ինտերվալով ենք դուրս գալիս: Զդաչին չոտկի
կտաս, մեջը չմտնես, բազառների վրա ժամանակ չես կորցնի: Հենց ծեծելու թեմա լինի, զանգում ես
ինձ, հոգեբանորեն կկլիզմեմ ես հեռախոսով: Աշխատում ես մյուս գծերի մեջ սառատնիկներ՝
ընկերներ էլի, ձեռք բերես, որ կանկուրենտիդ դեմը պետք եկած ժամանակ կդրի: Վաղը դու էլ իրան
նույն լավությունից կանես: 07:30 կանեց կլինես, որ 07:40 հոպարն ա դուրս գալիս, իրանից հետո
կասեմ, որ դու դուրս գաս: Իմ շկոլայով որ քշես, իրիկունը 7-8 հազարնոց տղա տուն կգնաս:45

«Վերջերս մի բան եմ նկատել, որ իրենք ինչ-որ մարդիկ ունեն, ասենք՝ 40 համարը դիմացն ա,
50-ը՝ հետևն ա: Ասենք՝ մեկը առաջ անցավ ու ավելի շատ մարդիկ վերցրեց տարավ իրա հետ... ոնց որ
մարդը 100 դրամանոց է իրանց համար, ինչքան 100 դրամ ինքը վաստակեց...էն «Մարիո» խաղի նման:
Ու իրանք կամ շատ են արագացնում իրանց գնալը, որ էն մի գազելից առաջ անցնեն (նույն գծի վրա են
ենթադրենք), կամ հակառակը՝ դանդաղացնում են: Չգիտեմ, ինչ-որ բաներ կան հաստատ:
Նստացնելու համար կկանգնեն, էն ամենաանհարմար տեղը, բայց օրինակ մի անգամ մի կին ուզում
էր իջնել, չկանգնեց, թե բա՝ քուր ջան, չեմ կարա կանգնեմ, նայի, թե ուրդեղ ենք, ու էդ պահին դրսից
կանգնացրեցին ու ինքը կանգնեց» (ԴԱՆ, ուղևոր, 26 տարեկան, իգական սեռ): Նման մի «մրցավազքի»
արդյունքում վարորդների միջև ծագած վեճի արդյունքում սպանվել էր մի վարորդ, որը ըստ սպանողի
պատճառաբանության «կլենտ» փախցնող է եղել46, ինչը ևս խոսում է այս ընկալման մասին: Այս
թեմայով քիչ չեն նաև անեկդոտները. «Տղա - Ուստա՛, կանգնի միջից մարդ ընկավ: Վարորդ - Ապե,

ժամանակ չկա, թքած էդ 100 դրամի վրեն...» 47: «Մեջբերում եմ երթուղային տաքսու վարորդի
"ելույթից"… "Այ չաղ, դու ու՞ր ես գալիս, քո տեղ 5 հատ ջահել կտանեմ.... Հլա, հլա ամեն թևը մի
պասաժիր ա"»48:
Այս՝ բոլորի համար հավասարապես ծանր, իրավիճակի հետևանքով երևանյան հանրային
տրանսպորտում ի հայտ են գալիս փոխօգնության տարբեր դրսևորումներ. գումար փոխանցելը
առջևում գտնվող ուղևորի միջոցով,

կանգնած ուղևորի պայուսակը

45

բռնելը,

տարեցներին,

Ալբերտ Ունուսյանի ֆեյսբուքյան գրառումը իր անձնական էջում [էլեկտրոնային աղբյուր], 10.10.2014
//www.facebook.com, <https://www.facebook.com/A.Unusyan/posts/814201408649218?__mref=message_bubble> (10.10.2014):
46
News.am, Երթուղայինի վարորդի սպանության պատճառը «կլիենտ» փախցնելն է եղել [էլեկտրոնային աղբյուր],
07.06.2012 // www.news.am, <http://news.am/arm/news/108501.html> (21.10.2014):
47
Sevo Sevoyan, մեկնաբանություն Հակոբ Արշակյանի գրառմանը «Մենք չենք կռանում երթուղայինում» խմբում
[էլեկտրոնային աղբյուր], 08.05.2011 // www.facebook.com, <
https://www.facebook.com/groups/170986719620932/permalink/183860571666880/?comment_id=183986174987653&offset=0&tota
l_comments=3> (10.10.2014):
48
Սարգիս Սարգսյանի գրառումը «Մենք չենք կռանում երթուղայինում» խմբում [էլեկտրոնային աղբյուր], 06.06.2011 //
www.facebook.com, <https://www.facebook.com/groups/170986719620932/permalink/190789404307330/> (10.10.2014):
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աղջիկներին, երեխաներին տեղ զիջելը, միմյանց փոխարեն վճարելը, դուռ բացելը, կանգնած ուղևորի
հետ տեղով կիսվելը ևն: Սովորաբար այս երևույթ (փոխօգնությունը) առաջանում է բոլորի համար
նմանապես անբարենպաստ պայմանների պարագայում, երբ անհրաժեշտություն է առաջանում
միմյանց փոխադարձաբար օգնելու միջոցով դիմակայել դժվար պայմաններին: Համակարգը գործում
է այսպես՝ «այսօր ես տեղ կտամ, վաղն էլ ինձ մեկը կտա», «այսօր ես մեկի պայուսակը կբռնեմ,

վաղն էլ ես դրա կարիքը կունենամ» և այդպես շարունակ: Իհարկե ժամանակի ընթացքում որոշ
մարդկանց համար դրանք վարքի նորմերի են վերածվում, բայց այս ամենի հիմքում փոխօգնության
երևույթն է:
Այս հետազոտության ամենագլխավոր խնդիրներից մեկն էլ մեզ համար պարզելն էր, թե ինչո՞ւ
անկախության առաջին տարիներից մինչ հիմա չի բարելավվում ոլորտը և մինչ այսօր մարդիկ
շարունակում են երթևեկել վերը նշված պայմաններում: Դաշտային նյութում մենք հանդիպեցինք
վարորդի կողմից ծխելու, հեռախոսով խոսելու, երաժշտություն միացնելու, արագ վարելու,
երթևեկության տարբեր կանոնների խախտումների բազում օրինակների, որոնք սպառնում են
ուղևորի կյանքին և առողջությանը: Բոլոր «օրինախախտումները» (բառը չակերտներով գրելու
պատճառներից մեկը այն է, որ ուղևորները հաճախ չեն ընկալում դրանք որպես օրինախախտում,
մյուս պատճառն էլ այդ գործողությունների պարտադրված լինելն է, հաճախ էլ խախտումներ
չկատարելու անհնարինությունը), որոնք վարորդը կատարում է իր աշխատանքի ընթացքում,
տարբեր արձագանքների են արժանանում ուղևորների կողմից, որոնց մի մասը արտահայտվում է
երևույթի մասին, բարձրաձայնելով իր նեղ շրջապատում կամ սոցիալական ցանցերում, բայց ոչ
օրինախախտումը նկատելու պահին, մի մասը լռում է և անտարբերության մատնում երևույթը, մյուս՝
առավել փոքր մասն էլ, օրինախախտումը քննադատում է նկատելու պահին և պահանջում վարորդից
դադարեցնել այն: Սակայն բոլոր այս դեպքերում հաճախ կարելի է նկատել վարորդի կատարած
«օրինախախտուների» նկատմամբ ըմբռնողական, հանդուրժողական և նույնիսկ կարեկցողական
մոտեցում ուղևորների կողմից: Ու ակամայից հարց է առաջանում, թե ինչո՞ւ կատարվող
«օրինախախտումները» մեծամասամբ անտարբերության են մատնվում ուղևորների կողմից, չէ որ
ուղևորները մատուցվող տրանսպորտային ծառայության սպառողներն են, այդ ծառայության համար
վճարողները և իրենք էլ, որպես կանոն, պետք է լինեն որակյալ սպասարկման, իրենց կյանքի և
առողջության անվտանգության պահանջողները: Պետք է նկատել, որ ուղևորների կողմից նման
իրավիճակի նկատմամբ հանդուրժող կեցվածքն էլ դառնում է ողջ համակարգի զարգացումը
կանխարգելող պատճառներից մեկը: Այս առումով մեր հավաքագրած դաշտային նյութում հաճախ
հանդիպում ենք հայտնի «Ստոքհոլմյան սինդրոմին»49 բնորոշ նախանշաններ: Ուստի, ներկայացնելով
երևույթը այս սինդրոմի տեսանկյունից, ընդամենը մի հիպոթեզ է, որը փորձելու ենք ապացուցել՝
վերլուծելով

ուղևոր-վարորդ

փոխհարաբերությունների

ընդամենը

մի

դրվագը

(ուղևորների

ենթակայության մասը): Հոգեբանության մեջ «Ստոքհոլմյան սինդրոմը»50 դիտարկվում է որպես

Նաև. «պատանդի նույնականացման սինդրոմ» (անգլ. Hostage Identification Syndrome (Fletcher, 1996)), «ողջախոհության
սինդրոմ» (անգլ. Common Sense Syndrome), «պատանդի փրկության սինդրոմ» (անգլ. Hostage SurvivalSyndrome) ևն:
50
Տերմինը հոգեբանության և քրեագիտության մեջ հայտնվում է քրեագետ Նիլս Բեյրտի կողմից, ով 1973թ.-ի օգոստոսի
28-ին Յան Էրիկ Ուլսոնի կողմից Ստոքհոլմի «Sveriges Kredit bank» բանկի վրա հարձակման ժամանակ օգնություն էր
49
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պարադոքսալ հոգեբանական ֆենոմեն, որը արտահայտվում է պատանդների կողմից իրենց
ահաբեկողների

նկատմամբ

կապվածության,

համակրանքի

և

դրական

զգացողությունների

առաջացմամբ:51 Որոշ հետազոտողներ ենթադրում են, որ փոփոխությունը, որը տեղի է ունենում
որպես

«Ստոքհոլմյան

սինդրոմի»

մաս,

սովորաբար

զարգանում

է

կյանքի

և

մահվան

իրավիճակներում (Fuselier, 1999), ուստի այս սինդրոմը, բացի ահաբեկչական հարձակումներում
դիտարկելը, կարելի է նաև տեղայնացնել «կյանքի և մահվան իրավիճակ» պարունակող այլ
հանգամանքներում, ինչի փորձը և արվում է: Նման կյանքի և մահվան իրավիճակը մեր դեպքում
տեսանելի է դառնում ուղևորների այն հիմնավորումներում, որտեղ նրանք բացատրում են, թե ինչու
չեն պահանջում վարորդից դադարեցնել ծխելը, անջատել հեռախոսը կամ վարել դանդաղ: Այստեղ
բացահայտվում է վարորդի «ահաբեկչի» կերպարը, որը կայանում է նրանում, որ վարորդը ընթացքի
մեջ

պահելով

տրանսպորտային

միջոցը

այդպիսով

իր

ձեռքում

է

պահում

ուղևորների

(«պատանդների») կյանքը. «…քանի որ իմ կյանքը իմ համար թանկ է, ես չեմ արձագանքում, որ

չբարկանա ու նորմալ քշի» (ԴԱՆ, ուղևոր, իգական սեռ, 25 տարեկան): Բացի այդ սինդրոմը ի հայտ է
գալիս երեք պայմանների առկայության դեպքում. առաջին հերթին պատանդ վերցնողը և պատանդը
պետք է գտնվեն միասին բավականին ժամանակ, երկրորդ հերթին միջադեպի ժամանակ պատանդը
պետք է լինի ուղղակի սոցիալական կոնտակտի մեջ պատանդ վերցնողի հետ, օրինակ՝ պատանդների
ֆիզիկապես

բաժանումը

(ամբողջական

մեկուսացումը

առանձին

սենյակներում)

պատանդ

վերցնողներից, հավանաբար, կկանխարգելի նման էֆեկտը, երրորդ՝ պատանդ վերցնողը պետք է
պատանդներին վերաբերվի ընկերաբար, կամ ամենաքիչը ֆիզիկական վնաս չպատճառի և բանավոր
կերպով չսպառնա նրանց (Fuselier, 1999): Բոլոր երեք պայմաններն էլ առկա են Երևանի հանրային
տրանսպոտում, սակայն որոշ վերապահություններ պետք է այնուամենայնիվ հաշվի առնել. մեր
պարագայում առաջին պայմանի դեպքում «պատանդն» ու «պատանդ վերցնողը» (մեր դեպքում
վարորդն ու ուղևորը) ոչ թե միանգամից են երկար ժամանակ անցկացնում մեկ ընդհանուր
իզոլացված տարածքում, այլ պարբերաբար (օրվա մեջ մի քանի անգամ, կամ ամեն օր՝ որոշակի
ժամանակով), ինչը ևս բավարար է վարորդի հետ նույնականացման զգացողության առաջացման
համար: Երկրորդ դեպքում ևս, թեև «պատանդն» ու «պատանդ վերցնողը» գտնվում են սոցիալական
կոնտակտի մեջ մեկ ընդհանուր իզոլացված տարածքում, սակայն մեքենայի ներքին սրահը, ինչպես
սկզբում խոսեցինք, պատնեշով բաժանված է երկու մասի՝ արգելելով վարորդի մուտքը «ուղևորի
տարածք» (որոշ դեպքերում այս բաժանումը իր ազդեցությունը թողնում է սինդրոմի առաջացումը
կանխելու առումով): Ինչ վերաբերում է Երրորդ պայմանին, ապա այն ևս այստեղ միանշանակորեն չի
գործում. դաշտային նյութում հանդիպում ենք ինչպես վարորդների կողմից շատ լավ վերաբերմունքի
դրսևորումների, այնպես էլ՝ ուղևորների հետ բարձր տոնով, հեգնանքով (մունաթով) խոսքերի, որոշ
դեպքերում նաև սպառնալիքների: Բոլոր դեպքերում պետք է հատկապես հաշվի առնել իրավիճակի
ցուցաբերում ոստիկաններին՝ վերլուծելով իրավիճակը: Այս հարձակման ակտը առանձնանում է հանցագործների և
պատանդների միջև յուրօրինակ հարաբերությունների ձևավորմամբ, որի ժամանակ պատանդները սկսեցին համակրել
հանցագործներին, և նույնիսկ ինքնակամ սկսեցին պահանջել իշխանություններից կատարել իրենց պատանդ պահողների
պահանջները (տե՛ս՝<http://yurpsy.com/files/fakt/171.htm>):
51
Сергей Асямов, Стокгольмский синдром: история появления и содержание термина [электронный ресурс] // Юридическая
психология и не только…, <http://yurpsy.com/files/fakt/171.htm> (11.10.2013):
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անընդմեջ փոփոխական բնույթը՝ օրվա ժամերով պայմանավորված քաղաքային երթևեկության
առանձնահատկությունները, ուղևորների և վարորդների հոգնածության աստիճանը (նկատելի է, որ
աշխատանքից հետո ուղևորները հոգնածության պատճառով անհամեմատ անտարբեր են,
վարորդները՝ ավելի նյարդային) և, իհարկե, վարորդների և ուղևորների անընդմեջ փոփոխությունը,
որի արդյունքում էլ փոխվում է նաև իրավիճակը և հանրային տրանսպորտում սինդրոմը
արտահայտվում է ոչ միանշանակորեն: Պետք է ի նկատի ունենալ նաև, որ այս սինդրոմը
առհասարակ ի հայտ է գալիս ոչ բոլոր համանման իրավիճակներում52, ինչը մեր դեպքում ևս այդպես
է: «Ստոքհոլմյան սինդրոմը» սովորաբար բաղկացած է երեք բաղադրիչներից, որոնք կարող են տեղի
ունենալ

առանձնակի

կամ

երեքի

համակցությամբ.

պատանդի

(պատանդների)

կողմից

իշխանությունների նկատմամբ բացասական զգացողություններ, պատանդի (պատանդների) կողմից
դրական զգացողություններ պատանդ վերցնողների նկատմամբ և պատանդ վերցնողների կողմից
փոխադարձ դրական զգացողություններ պատանդի (պատանդների) նկատմամբ (Fuselier, 1999): Մեր
դեպքում հատկապես ակնհայտ են առաջին երկու բաղադրիչները, որոնք պատճառահետևանքային
կապով

կապված

(խղճահարություն,

են

միմյանց

կարեկցանք,

հետ.

«պատանդը»

հանդուրժող

(ուղևորը)

վերաբերմունք)

դրական

ունի

զգացողություններ

«պատանդ

վերցնողների»

(վարորդի/ների) նկատմամբ, քանի որ նույն «պատանդը» (ուղևորը) բացասական զգացողություններ
ունի իշխանությունների նկատմամբ, որոնք, իր կարծիքով, «պատանդ վերցնողին» (վարորդին) դրել
են այնպիսի անելանելի իրավիճակում, որ վարորդ-«պատանդ վերցնողն» էլ ստիպված է իրեն նման
ձևով դրսևորել (օրենք խախտել): Բանն այն է, որ սինդրոմի նախանշաններ նկատելի են ոչ միայն
երթևեկության ընթացքում, երբ ուղևորները խուսափում են արձագանքել օրինախախտումներին,
վախենալով իրենց կյանքի անվտանգության կամ վիրավորական խոսքերի արժանանալու համար,
այլ նաև երթևեկության պրոցեսից դուրս. վարորդի պահվածքը, նրա կատարած օրինախախտումները
արդարացնելու,

հարգանքի

և

կարեկցանքի

բազում

դեպքերի

կարելի

է

հանդիպել

թե

հարցազրույցներում մեր ինֆորմանտների կարծիքներում, թե հանրային քննարկումներում և թե
մեքենայից անմիջապես իջնելուց հետո, երբ արդեն իսկ չկա կյանքին և առողջությանը սպառնացող
իրավիճակ. «…եթե անգամ վարոդին ես 1000 դրամ եմ մեկնում, և ինքը ինձ մանրը, ես երբեք չեմ

հաշվում, որտև իմ համար կարևորը, ես ավելի լավա իմանամ, որ ինքը ինձ քիչ տվեց, չգիտեմ հիմար
բան եմ ասում, ավելի լավա խաբված լինեմ, բայց էդ պահին ցույց տամ իրան, որ ես իրան վստահեցի,
ըհն, ես միշտ գումարը առանց հաշվել եմ վերցնում» (ԴԱՆ, ուղևոր, իգական սեռ, 25 տարեկան):
Սակայն սինդրոմի առաջացման հիմնական հատկանշական պատճառը նույնականացման երևույթն
է, երբ ուղևորը պատկերացնում է իրեն վարորդի իրավիճակում, նրա կատարած բազմաֆունկցիոնալ
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Ըստ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի (FBI) «Պատանդ/բարիկադ համակարգի» (Hostage/Barricade System
(HOBAS)) ազգային բազայի, որը պարունակում է դաշնային, պետական և տեղական պատանդ/բարիկադ միջադեպերի
ավելի քան 1200 հաշվետվություններ, զոհերի 92%-ը ցույց չէին տալիս «Ստոքհոլմյան սինդրոմի» ասպեկտներ, եթե դրան
գումարում ենք նաև զոհերի այն թիվը, որտեղ միայն ցույց էին տալիս բացասական զգացողություններ իրավապահների
նկատմամբ (սովորաբար բանակցությունների տեմպերի նկատմամբ վրդովմունքի տեսքով), ապա այս տոկոսը աճում է
մինչև 95-ի: Կարճ ասած, այս բազային տվյալների տրամադրած էմպիրիկ նյութը ցույց է տալիս, որ «Ստոքհոլմյան
սինդրոմը» մնում է հազվադեպ երեւույթ (տե՛ս՝ G. Dwayne Fuselier, "Placing the Stockholm Syndrome in Perspective". ..FBI Law
Enforcement Bulletin... July 1999, 22–25.):
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աշխատանքի դժվարությունը: Օրինակ, մեր կողմից անցկացրած մի հարցազրույցում, որտեղ
զրուցում էինք ամեն օր հանրային տրանսպորտից օգտվող մոր և աղջկա հետ, ամբողջ հարցազրույցի
ընթացքում նրանք վարորդի պաշտպանի դերում էին հանդես գալիս, բոլոր այն առիթներում, որտեղ
նշում էին վարորդի կողմից որևէ խախտում, դրան հաջորդում էին նրան արդարացնող խոսքեր: Ողջ
հարցազրույցի ընթացքում վարորդի հետ կապված ցանկացած միջադեպի անդրադառնալուց հետո,
հաջորդում էր նրա մեղավորությունը ժխտող, նրա իրավիճակը ըմբռնելու խոսքեր. «իրանց էլ

մեղադրել չի լինի», «վարորդներին էլ հասկանալ ա պետք», «չես կարա իրան էլ մեղադրես», «պիտի
վարորդին էլ հասկանալ», «ամեն մարդ պիտի իրան դնի վարորդի տեղը», «օրինակ ըտեղ վարորդն
ի՞նչ անի», «որտև վարորդներն էլ մեղավոր չեն», «էլի եմ ասում, իրանց մեղադրելու չի» ևն (ԴԱՆ,
ուղևոր, իգական սեռ, 35-40 տարեկան): Այս բոլոր արդարացումներին հաջորդում էին այն
հանգամանքները, որի համար էլ վարորդը արդարացվում էր ուղևորների կողմից. «իրանց գործի

բնույթից էլ ա, ներվայնանում են, տարբեր հաճախորդներ են գալիս. մեկը մունաթով ա խոսում, մեկը՝
կանգառից դուրս կանգառ ա կանգնացնում», «մարդիկ հոգնում են, ասենք 12 ժամից ավել քշում են»,
«էս պիկ ժամերին քշում ա, որ չգիտի ոնց դուրս գա էս նեղ տեղերը, արանքներից ու` մի հատ ստեղ
պահի իջնեմ», «որովհետև, իրանք ժամ ունեն, դրա մեջ պիտի…», «կարողա արևածաղիկ չրթի, թափի
մեքենայի մեջ», «…3 հոգի ստանում են, 7 հոգի իջնում են», «պլան են տալիս, իրանք էնքան են
սպասում, որ շատ լիքն են նստում» (ԴԱՆ, ուղևոր, իգական սեռ, 25 տարեկան): Նույնականացման
մեկ այլ դեպք կապված է ժամանակային ֆակտորի հետ: Արդեն իսկ նշել ենք, որ Երևանի հանրային
տրանսպորտի

միջոցներից

ամենաարագը

համարվում

է

երթուղային

տաքսին

հետևապես

ուղևորները կարճ ժամանակ են գտնվում երթուղայինում, այնպես որ, ըստ իրենց, կարելի է
հանդուրժել նման իրավիճակը, այն դեպքում, երբ վարորդը ամբողջ օրն է անցկացնում մեքենայում.

«Ես չէ, որովհետև ես բան չեմ անում, հատկապես, որ երկար նստել չի լինելու, թեկուզ էդ 20
րոպեանոցները, ես նստում եմ, տեղս հասնեմ, իջնեմ: Հիմա ինքը երաժշտություն ա լսում, թող լսի
իրա համար: Ինքը ամբողջ օրը, որովհետև դրա մեջ ա» (ԴԱՆ, ուղևոր, արական սեռ, 25-30 տարեկան):
Մյուս դեպքում համանման պահվածքը առավելապես նման է այն փաստարկներին, որոնք
որոշ գիտնականների կարծիքով ցուցում են «սինդրոմի» ոչ հոգեբանական ֆենոմեն, խանգարում կամ
ոչ սինդրոմ լինելը: Դրանց համաձայն պատանդների նման պահվածքը պայմանավորված է մարդու
նորմալ արձագանքով հոգեկան համակարգը տրավմայի ենթարկող իրավիճակի նկատմամբ, ինչի
պատճառով «Ստոքհոլմյան սինդրոմը» ներառված չէ հոգեբանական սինդրոմների միջազգային
դասակարգման և որևէ համակարգում53: Մեր դեպքում այս երևույթը արտահայտվում է ուղևորների
այն պատկերացումներում, ըստ որոնց իրենց լռությունը պայմանավորված է վարորդների հնարավոր
արձագանքից վախենալու, խուսափելու հանգամանքով, և այդ լռությունը զուտ տրամաբանված
«հաշվարկ» է վատ իրավիճակում չհայտնվելու համար. «Ես որ, էլ լիքը մարդ կա, չնայած մարդ էլ

չլինի երևի, երևի մի քիչ վախկոտ եմ, մտածում եմ մունաթ կգա իմ վրա էդ մարդկանց ներկայությամբ
կամ կմտնի վեճի մեջ, ես էդ վեճի մեջ կարող ա նեղվեմ, տենց…» (ԴԱՆ, ուղևոր, իգական սեռ, 25
տարեկան):

“Stockholm syndrome’’: psychiatric diagnosis or urban myth?. M. Namnyak, N. Tufton, R. Szekely, M. Toal, S. Worboys, E. L. Sampson
— Acta Psychiatrica Scandinavica, Volume 117, Issue 1, pages 4‐11, January 2008.
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Վերջին շրջանում, սակայն, ավելի հաճախ ենք նկատում վարորդին ներկայացված
պահանջներ ուղևորների կողմից. անկախ ստացված արդյունքներից, դրանք ավելի հաճախ են
դարձել իրավագիտակցության բարձրացման հետ մեկտեղ: Պետք է նշել, սակայն, որ այս ուղևոր«ահաբեկիչները» բաժանվում են երկու խմբի, նրանցից մեկը բարձրաձայնում է օրինախախտումների
մասին այն դեպքում, երբ դրանք ուղղակիորեն սպառնում են իրեն, և մյուս խումբը, որ
բարձրաձայնում է դրանց մասին, որովհետև դրանք պարզապես խախտումներ են. «…օրենք բոլորն են

խախտում, ասենք ընենցա, որ իրա օրենք խախտելը ընձի չի խանգարում, ես իրան չեմ ասի օրենք ես
խախտում, դրանով թող գայիշնիկները զբաղվեն» (ԴԱՆ, ուղևոր, արական սեռ, 27 տարեկան):
Երկրորդ տարբերակը կապված է երկրում տիրող ընդհանուր անպատժելիության իրավիճակին
վերջին

շրջանում

հակադրվող

քաղաքացիական

ակտիվիզմի

դրսևորումներով:

Ուղևորների

(հատկապես քաղաքացիական հասարակությունը ներկայացնող ակտիվ քաղաքացիների) կողմից
վարորդների
վարորդներին

վարքի

միջոցով

«ահաբեկելու»

համակարգի
հեռահար

ընդհանուր

թերությունները

հնարավորությունների

ներկայացնող

(տեսախցիկով

կամ

հեռախոսների

տարածվածությունը, սոցիալական ցանցերի միջոցով հանրային կյանքում տարբեր խնդիրների
բարձրաձայնման և հանրայնացման ձևավորվող մշակույթը ստեղծումը, որոշ երթուղայիններում
հայտարարությունների և դրանցում նշվող բողոքների և առաջարկների թեժ գծի հեռախոսահամի
առկայությանը) ի հայտ գալով, նկատվում են մոտեցումների փոփոխության միտումներ: Մեր կողմից
առանձնացված այս միջադեպերը, տեսանյութեր են, որոնցից մեկում54 քաղաքացին պահանջում է
վարորդից դադարեցնել ծխելը, իսկ վարորդը ընդդիմանում է՝ սպառնալով քաղաքացուն, երկրորդ
դեպքում55 ղեկին կիսաքնած վիճակում երթուղային տաքսու վարորդն է տրանսպորտային միջոցը
վարելու

պրոցեսում:

Հատկապես

ուշագրավ

են

այս

տեսանյութերին

հաջորդող

մեկնաբանությունները, որոնցում առավելապես արտահայտվում են ոչ այնքան վարորդի նման
կեցվածքները պաշտպանող, այլ քննադատվում են ուղևորի խնդիրը նման կերպ լուծելու փորձերը
(այդպիսով ակամայից պաշտպանելով վարորդին)՝ որակելով դրանք որպես պոպուլիստական քայլ: Ի
հակառակ սրան՝ առավել տարածված են կարծիքները, որոնցում իրենց կողմից թույլ տված
օրինախախտումները հաշվի առնելով, «արդարության» համար արդարացվում է նաև վարորդի
կողմից կատարվոր օրինախախտումները. «հա, ասենք էլի դուրեկան չի, որ ծխումա էդ վարորդը, բայց

դե էդ մարդուն էլ արժի հասկանալ… էդ որ կանգառից դուրս կանգառ են պահանջում, էդ մարդիկ
կանգնում են, էդ հեչ, որ մի հատ ծխումա էդի արդեն լուրջ թեմայա, հա՞» (ha asenq eli durekan chi vor
cxuma et varort bayc de et martune arji haskanal ...et vor kangaric durs kangaren pahanjum et martik
kangnumen et hech vor miat cxuma eti arten lurj temaya ha)56: Այստեղ էական է նաև այս միջադեպերում
իգական սեռի ներկայացուցիչների ակտիվությունը, ինչը հասարակության ավանդական համարվող
հատվածի շրջանակներում հատկապես հակակրանքի է արժանանում. «Էսի հանրային տրանսպորտ
54
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ա?? Դու էլ հանրային գործ տվող ես: Հայերիս համար ավելի զզվելի ա «համբալ» ու «լիրբ» բառեր
օգտագործող ՀԱՅ աղջիկը, քան ինչ-որ վարորդի ծխախոտի ծուխը»57: Քննարկումներում նկատելի է,
որ ուղևոր-«ահաբեկիչների» կողմից օրենքի իրացման նման եղանակները խիստ անսովոր են թվում,
ինչը խոսում է երկրում տիրող օրենքի և իրավունքի իրացման ավանդական պատկերացումների
մասին: Այս առումով, եթե փորձենք դիտարկել

հանրային տրանսպորտի տարածքը՝ որպես

«մասնավոր» և «հանրային» տարածք, ապա մեր պարագայում մասնավոր տարածքը կենթադրի, որ
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այդտեղ պետք է ուղևորը հարմարվի տարածքի «տիրոջ» թելադրած կանոններին, սակայն եթե
տրանսպորտային միջոցի տարածքը դիտարկվում է որպես հանրային տարածք, ապա ուղևորներվարորդ փոխհարաբերության հիմքում ընկնում է օրենքը։ Հանրային տրանսպորտային միջոցի՝
որպես վարորդի մասնավոր տարածք (իհարկե շատ դեպքերում տրանսպորտային միջոցը իրոք
հանդիսանում է վարորդի սեփականությունը, բայց այստեղ էականը դրա հանրային տրանսպորտի
համակարգում ներգրավվելու պարագայում ևս դրա՝ որպես մասնավոր սեփականության ընկալումն
է) ընկալումների օրինակները բազում են. «…Հա (ծիծաղում է), երբեմն վարորդները, երբ անտանելի

երաժշտություն են լսում շատ բարձր ձայնով, բայց դու էլի չես կարա ասես, որ իջացրու, որտև ինքը
պարտադիր կնշի, որ դա իր մեքենան ա, եթե
ցանկություն չունես, կարող ես իջնել և այլն, և այլն» (ԴԱՆ, ուղևոր, իգական սեռ, 25 տարեկան):
Ուշագրավ է նաև այն դեպքերը, երբ «պատանդն» ու «պատանդ վերցնողը» փոխվում են
տեղերով, այսինքն՝ «սինդրոմի» տեսանկյունից վարորդն է սկսում «համակրել» ուղևորին: Նման
դերային փոփոխությունները հատուկ են «տոնական» իրավիճակներին59, ինչպես և «Վճարում ենք 100
դրամ» կամ «Չենք վճարում 150 դրամ» ակցիաները բնորոշում էին որոշ հետազոտողների կողմից: Այդ
ակցիաների ժամանակ ուղևորներից շատերը, անկախ այն բանից, որ ուղեվարձը դարձել էր 150
դրամ, շարունակում էին վճարել 100 դրամ, իսկ վարորդները (այս դեպքում «պատանդները») շատ
հաճախ չէին էլ պահանջում ավելին՝ հասկանալով ուղևորների սուղ հնարավորությունները և
չընդունելով քաղաքային իշխանությունների կողմից ընդունած որոշումը: Ակցիաների ժամանակ
որոշ վարորդներ նույնիսկ միացան ուղևորների պայքարին: Այս դեպքում, փաստորեն, ուղևորների և
վարորդների շահերը համընկան, քանի որ ուղևորների կողմից վարորդներին ուղղված կոչերը
ընդունելի էին վարորդների համար ևս և ուղղված էին քաղաքային իշխանություններին. «մեր

պայքարը ձեր դեմ չի», «ուղևվարձի բարձրացումից, ձեր աշխատավարձը չի բարձրանալու», «50
դրամը գնալու է գծատիրոջ գրպանը» ևն:
Իհարկե երևանյան հանրային տրանսպորտի համակարգում այս երևույթը ակնհայտ է դառնում
վարորդի և ուղևորի հարաբերություններում, որովհետև տրանսպորտային ծառայության մատուցման
և սպառման պրոցեսում իրենք են գործող դերակատարները, սակայն «սինդրոմի» ի հայտ գալը
ուղղակիորեն կապված է երկրում տիրող ընդհանուր սոցիալական իրավիճակից և մասնավորապես
տրանսպորտային համակարգի առանձնահատկություններից՝ համակարգը գծատեր-պետական
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Լևոն Աբրահամյան, Ծեսը, նախաթատրոնը և Թատերական հրապարակը. – «Բեմ», 1990, թիվ 1, էջ 7‐19։ Նույնի, Քաոսը և
կոսմոսը ժողովրդական ելույթների կառուցվածքում. Ղա‐րա‐բաղյան շարժումը ազգագրագետի հայացքով. – «Մշակույթ»,
1990, մարտ‐հունիս, թիվ 2‐3, էջ 14‐21։ Levon Abrahamian, “The Karabagh Movement As Viewed by an Anthropologist,” The
Armenian Review 43: 2‐3 (1990): 67‐80. ‐ See more at: http://www.ilur.am/news/view/31501.html#erku
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պաշտոնյաներին պատկանելու, վարորդի բազմաֆունկցիոնալ աշխատանքի և այլընտրանքային
աշխատատեղերի բացակայության, ուղևորի ֆինանսական սուղ հնարավորությունների և այլն: Այս
«սինդրոմի» առկայությունը Երևանի հանրային տրանսպորտային համակարգի անկատարության
ուղղակի ցուցիչն է:

Եզրակացություն
Տարիներ շարունակ Երևանի քաղաքացիների համար հանրային տրանսպորտի խնդիրը մնում
է անլուծելի: Նման ձևով երթևեկությունը Երևանում շարունակվում է արդեն 20 տարուց ավելի, բայց
մինչ հիմա որևէ մասշտաբային բողոքի ակցիա չի եղել այս իրավիճակը կարգավորելու համար:
Տրանսպորտի վիճակի բարելավումը բոլոր քաղաքապետերի ծրագրերում է և նախընտրական
խոստումներում, սակայն այս տարիների ընթացքում որևէ փոփոխություն չի եղել: Անցած տարի
առանց բարելավելու տրանսպորտի որակը, քաղաքապետարանը որոշում կայացրեց բարձրացնել
ուղեվարձը 50 տոկոսով, ինչի արդյունքում մեծ շարժում սկսվեց, որի հետևանքը եղավ որոշման
կասեցումը: Սակայն քաղաքային իշխանությունների համար սա դարձավ ևս մի առիթ թողնելու
իրավիճակը այնպես, ինչպես որ կա, և ցանկացած բողոքի դեպքում նշվում է, որ այս սակագնով
որակյալ տրանսպորտ լինել չի կարող: Այս իրավիճակը, երբ ուղևորների համար առաջնայինը
տրանսպորտի սակագնի չբարձրանալն է, իսկ «գծատեր»-«օլիգարխների» համար՝ գերշահույթ
ստանալը, բերում է առկա պայմանների նկատմամբ հարմարվողականությանը: Այս առումով
հետաքրքիր է, որ ֆեյսբուքյան «Արժանապատիվ տրանսպորտ» խմբի կողմից կազմակերպված
ցուցահանդեսը, որտեղ ցուցադրվող նկարներում ներկայացված են իրավիճակներ, թե ինչպես է
սպասարկվում տրասպորտը, ինչպիսի վիճակում է գտնվում վարորդը, ինչպիսին է կանգառների և
տրասպորտի գերծանրաբեռնվածությունը, նախաձեռնության անդամների խոսքով ցուցահանդեցի
նպատակն է քաղաքացիներին ևս մեկ անգամ իրազեկելը, թե ինչպիսի վիճակում են իրենք գտնվում,
այսինքն՝ սա խոսում է առկա վիճակի նորմայի վերածվելու մասին: Քաղաքային իշխանությունները
անընդմեջ խոսում են ոլորտը կարգավորելու մասին, սակայն այդպես էլ առաջընթաց չի լինում, քանի
որ սա համակարգային խնդիր է ու իրենք այդ համակարգի մաս են կազմում. տրանսպորտի ոլորտը,
ինչպես նաև այլ ոլորտների համանման վիճակը, արտացոլանքն է երկրի ողջ համակարգում առկա
կոռուպցիոն վիճակի, ինչպես ռեժիսոր Արուսյակ Սիմոնյանն ասում է, մեկնաբանելով իր նկարած
ֆիլմը, որ երբ ինքը մեքենայից դուրս է գալիս, դարձյալ անազատ տարածքում է հայտնվում, ու
եզրակացնում է՝ որքան մարդը ազատ չէ երթուղայինում, նույնքան էլ անազատ է դրսում
(երթուղայինից դուրս աշխարհում):
Դաշտային
հետազոտությունը՝
դիտարկումները
հանրային
փոխադրամիջոցներում,
զրույցները թե վարորդների, ուղևորների հետ, թույլ տվեցին ավելի խորքային ձևով ուսումնասիրել
այն, ինչ կատարվում է հանրային տրանսպորտում և հանրային տրանսպորտի հետ: Որպես կանոն
զրույցները սկսվում էին բողոքներով այն մասին, թե որքան անհարմարավետ է այս տրանսպորտային
միջոցներով երթևեկելը՝ գերբեռնվածություն, վարորդների կողմից ոչ պատշաճ վերաբերմունք և մի
շարք այլ խնդիրներ: Միաժամանակ առաջանում է երկու հարց այն մասին, թե ինչու համակարգի
պատասխանատուները չեն կարգավորում այս խնդիրները և նրանց նկատմամբ չկա պատշաճ
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վերահսկողություն և թե ինչու հասարակությունը ինքը չի ստանձնում այս խնդիրների լուծումը և
վերահսկողությունը հանրային տրանսպորտի աշխատանքի նկատմամբ:
Առաջին հարցի պատասխանն ամենաակնհայտն է, քանի որ երթուղիները սպասարկելու և
սպասարկողների աշխատանքը վերահսկելու համար պատասխանատու մարմիններից ստեղծված
շղթան կազմում են նույն օլիգարխիայի ներկայացուցիչները, որոնք, բնականաբար, չեն կարող
վերահսկել իրենք իրենց: Ստեղծվում է մի կոռումպացված դաշտ, որտեղ օրենքները կամ
մակերեսային և ցուցադրական ձևով են պահպանվում, կամ առհասարակ անտեսվում են: Հանրային
տրանսպորտում շարունակվում են հին մեքենաներ շահագործվել՝ խուսափելով ներդրումներից,
երթուղում քիչ քանակությամբ մեքենաներ ներգրավել՝ տնտեսելով մեքենաների և վառելիքի ծախսը և
շարունակելով փոխադրել նույն քանակությամբ ուղևորներ (երթուղային տաքսիները կարելի է
անգամ տեսնել ձևափոխաց իրենց գործարանային վիճակից՝ ավելացված, տեղափոխած և
ձևափոխված նստարաններով, ինչը ապահովում է ավելի մեծ թվով ուղևորափոխադրում, սակայն
հակասում է ուղևորի անվտանգության կանոններին), ինչպես նաև շարունակում են չհետևել
մեքենաների անսարքություններին, վարորդների հմտություններին և էթիկային: Նշված խնդիրները
վերաբերում են երթուղիների մեծամասնությանը, սակայն չենք կարող դա ընդհանրացնել և տարածել
բոլորի վրա, որովհետև դիտարկումների և զրույցների ընթացքում պարզվել է, որ կան երթուղիներ,
որոնք օգտագործում են բարվոք վիճակում մեքենաներ և հետևում են վարորդների բարեխիղճ
աշխատանքին, ավտոբուսի կամ երթուղային տաքսու սրահում փակցված է լինում սպասարկող
ընկերության անունը և թեժ գծի հեռախոսահամարը: Վստահ կարելի է ասել, որ այսպիսի
տրանսպորտային ընկերությունները խիստ փոքրաթիվ են:
Ավելի դժվար է հասկանալ, թե ի՞նչու ուղևորը պահանջատեր չէ կամ պարզել թե արդյո՞ք
ուղևորը պահանջատեր է, թե՞ ոչ: Ակնհայտ է, որ բոլորը տեսնում են ոլորտի թերությունները և
հասկանում, որ հանրային տրանսպորտն այլ կերպ պետք է աշխատի և ծառայի հանրությանը, այլ ոչ
դրանից շահույթ ստացող կազմակերպություններին, որոնք հանրության մեջ հայտնի են որպես
‹‹գծատերեր››: Ուղևորի հարմարավետությանն ու ապահովությանը հակասող գործոնները կարելի է
պայմանականորեն բաժանել երկու մասի. խնդիրներ, որոնք առաջանում են երթուղին սպասարկող
կազմակերպության աշխատանքի հետևանքով և խնդիրներ, որոնք կապված են անմիջական
սպասարկողի՝ վարորդի հետ: Առաջին դեպքում քաղաքացին բավարարվում է դժգոհելով և որևէ
կերպ չի փորձում պաշտպանել իր իրավունքները՝ ամենայն հավանականությամբ համակարգի դեմ
լծակ չունենալու պատճառով և պատրաստ չլինելով երկարատև պայքարի գործընթացին: Այս
խնդիրներն են հիմնականում ուղևորափոխադրման ոչ համաչափ կազմակերպումը, մեքենաների
անհարմարավետությունը: Իսկ ուղևոր-վարորդ հարաբերությունները թերևս ամենաբազմազանն են և
կարող են ունենալ տարատեսակ պատճառներ: Ուղևոր-վարորդ հարաբերությունների հիմնական
խնդիրներն են՝
1. Ոչ հարգալից վարորդ
2. Ծխող վարորդ
3. Վտանգավոր վարող վարորդ
Կարող ենք նշել նաև վարորդների արտաքին տեսքին, հագուստին վերաբերվող բողոքներ ևս,
սակայն դրանք երբևէ չեն բարձրաձայնվում և առիթ չեն դառնում վիճաբանությունների:
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Երբ ուղևորներից փորձում էինք ճշտել՝ արդյոք երթևեկելու ժամանակ իրենք հայտնում են
իրենց դժգոհությունը այս խնդիրների մասին, պարզվում էր, որ դրանք հիմնականում լուռ
դժգոհություններ են: Մի խումբը մտածում է, որ վարորդը մեղք չունի այս տհաճությունների համար,
քանի որ իր համար ևս չեն ապահովվում պատշաճ աշխատանքային պայմաններ և նրանից ավելին
չեն ակնկալում՝ իրենց վրա վերցնելով համակարգի վերջին օղակը լինելու հարվածը: Մի ուրիշ խումբ
պարզապես խուսափում է կոնֆլիկտային իրավիճակներից, ինչը խոսում է այն մասին, որ այս
տարածքը հանրության ընկալումներում այնքան էլ հանրային չէ, և մտնելով այս տարածք՝ ուղևորը
կարծես մտնում է վարորդի մասնավոր տարածք և հետևաբար հարմարվում է իրեն թելադրվող
պայմաններին: Իսկ ամենափոքր խումբը բարձրաձայնում է և պահանջում հարգել իր իրավունքը՝
ոմանք նրբանկատորեն, ոմանք անհարգալից ձևով: Հետաքրքիրն այն է, որ հաճախ ուղևոր-վարորդ
վիճաբանության ընթացքում մյուս ուղևորները հանդես են գալիս վարորդի կողմից, մինչդեռ իրենք ևս
այդ իրավիճակի զոհն են: Այս երևույթը փորձել ենք բացատրել հոգեբանության և քրեագիտության մեջ
հայտնի «ստոքհոլմյան սինդրոմի» միջոցով: Սա ի հայտ է գալիս ահաբեկչական՝ կյանքի ու մահվան
իրավիճակներում: Այս դեպքում ահաբեկչական իրավիճակ չկա, բայց կարելի է ասել որ կա որոշակի
վտանգ մարդկանց կյանքի նկատմամբ, քանի որ վարորդն է պատասխանատու մարդկանց ապահով
երթևեկության համար: Հետևաբար վարորդին հունից հանող ուղևորը նույնքան վտանգավոր է, որքան
ինքը՝ վարորդը:
Եթե ավելի ընդհանուր փորձենք նայել, թե ինչու այս խնդիրները կան և ինչու դրանց պատշաճ
կերպով չի արձագանքում հանրությունը, պետք է նշենք, որ քաղաքացին չի կարող և պարտավոր չէ
ստանձնել տեսուչի պարտականություններ: Ստեղծված իրավիճակում լավագույն լուծումը
վերահսկող անկախ կառույցների ստեղծումն է, որոնք լիազորված կլինեն հավաքագրել և
համապատասխան մարմիններին ներկայացնել առկա թերությունները և որոշ ժամանակ անց
հաշվետվություն պահանջել կատարված բարեփոխումների վերաբերյալ: Այս պայմաններում միայն
կստեղծվեն մրցակցային պայմաններ և ոլորտում կմնան համակարգը սպասարկող միայն այն
կազմակերպությունները, որոնք բարեխիղճ կատարում են իրենց առաջ դրված խնդիրը և ծառայում են
հանրության շահին: հավատացած ենք, որ եթե քաղաքացին ունենա հարթակ ներկայացնելու իր
դժգոհությունը և իրեն քաջալերեն նպաստել որտի բարելավմանը, քաղաքացին կլինի ավելի ակտիվ և
չի ճնշվի այն բանի համար, որ փորձում է պաշտպանել իր իրավունքը: Այս և մի շարք այլ խնդիրների
լուծումը կհանգեցնի նրան, որ քաղաքացին կսկսի իսկապես ընկալել այս տարածքը որպես
հանրային, իրեն ապահով կզգա և երթևեկելը կդառնա ոչ թե ամեն գնով մի կետից մյուս կետը
հասնելու նպատակ, այլ հաճույք կպատճառի ուղևորներին: Վստահ ենք, որ հանրային տրանսպորտի
բարելավում կհանգեցնի նաև նրան, որ բնակիչները կսկսեն ավելի քիչ օգտվել անձնական
մեքենաներից և տաքսիներից, ինչը կլուծի նաև քաղաքի տրանսպորտային գերբեռնվածության
խնդիրը:
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Գրականության ցանկ
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