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Սաթենիկ Գրիգորյան  

ԵՊՀ փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետ,  

Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի դասախոս 

Էլ. փոստ՝ satengrigoryan@ysu.am 

 

  

«ՕՎԵՐՏՈՆԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ» ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՄԵԴԻԱՅՈՒՄ 

 

Բանալի բառեր - սեռ, ինքնագիտակցություն, ենթագիտակցություն, 

ԼԳԲՏ, օրենք, մեդիա, պրոպագանդա, արժեհամակարգ: 

 

Մուտք 

Հոգեբանության մեջ և հարակից գիտություններում «Օվերտոնի 

պատուհան» եզրույթն առաջ է քաշվել 1990 թ., բուռն քննարկման թե-

մա է դարձել 2006 թվականից սկսած, իսկ այժմ լայն կիրառություն 

ունի: Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել «Օվերտոնի պատուհան» 

եզրույթի էությունը և հայաստանյան մեդիայում այս ուղղությամբ 

կատարված քայլերը։ Տեսության էությունն այն է, որ հակասական և 

հակահասարակական թվացող ցանկացած երևույթ կարելի է այն-

պես ներկայացնել հանրությանը՝ անցկացնելով պատուհանի համա-

պատասխան փուլերով, որ այն ի վերջո դառնա ընդունելի: Այս նպա-

տակով Ջոզեֆ Օվերտոնը վերցրել է անհավանական թվացող և ա-

ռաջին հայացքից անհեթեթ մի գաղափար՝ մարդակերությունը, փոր-

ձել է այն «օրինականացնել»՝ ցույց տալով, թե ինչպես կարելի է մե-

դիայի միջոցով նույնիսկ ծայրահեղ հակասոցիալական վարքը 

դարձնել ընդունելի1:  

Մեր օրերում շատ են հանդիպում մարդիկ, որոնց սեռն առաջին 

հայացքից դժվար է որոշել նույնիսկ մասնագետների համար: Գլո-

բալիզացիան առաջ բերեց «սեռ» բառի առավել մոդայիկ ձևը՝ «գեն-

                                                 
1 Տե՛ս Мямлин К., Технология уничтожения: «Окно Овертона» и возможность 
противостояния дегенерации, http://communitarian.ru/publikacii/ (մուտք՝ 13.05.2014): 



63 

դեր»: Ֆեմինիստական ԱՄՆ-ում հաճախ «սեռ»-ը փոխարինում են 

«person» (անհատ) բառով՝ որպես հավասար իրավունքների նախա-

պայման:  

«Եվրատեսիլ 2014»-ում Կոնչիտա Վյուրստի հաղթանակը ոչ այլ 

ինչ էր, քան «Օվերտոնի պատուհանի» փուլերն անցած և անընդու-

նելի երևույթի հաջողված օրինակ: Գրեթե նույն սկզբունքով ընթա-

ցավ նաև թմրանյութերի որոշ տեսակների օրինականացումը, որոնք 

այսօր մի շարք երկրներում ազատ վաճառվում են և նույնպես դի-

տարկվում են մարդու իրավունքների համատեքստում: Ըստ Օվերտո-

նի՝ երևույթն անցնում է ընկալման հետևյալ փուլերը՝ աներևակայելի, 

արմատական, ընդունելի, բանական, հանրամատչելի (պոպուլյար), 

քաղաքական նորմ։  

Նույնասեռականությունը Հայաստանում 2003 թվականից ի վեր 

օրինական է: ՀՀ օրենքով կարգավորվում են հետևյալ դրույթները՝ 

նույնասեռական հարաբերությունների ապաքրեականացում, նույ-

նասեռական զույգերի ճանաչում և գեյերի ու լեսբուհիների ազատ 

ծառայություն զինված ուժերում, սակայն այնպիսի կատեգորիաներ, 

ինչպիսիք են նույնասեռական ամուսնությունները, երեխայի համա-

տեղ որդեգրումը նույնասեռական զույգերի կողմից, իրավաբանա-

կան սեռը փոխելու իրավունքը, օրենքի որևէ կետով կարգավորված 

չեն։ Նույնասեռական ամուսնությունները և քաղաքացիական միու-

թյունները Հայաստանում օրինական չեն. Սահմանադրությունը 

սահմանափակում է ամուսնությունը հակառակ սեռի զույգերի հա-

մար: Սակայն 2017 թ. հուլիսի 3-ին Արդարադատության նախարա-

րությունը հայտարարեց, որ արտերկրում կայացած բոլոր ամուսնու-

թյունները գործում են Հայաստանում, այդ թվում՝ նույն սեռի մարդ-

կանց միջև ամուսնությունները2:  
Համասեռամոլների քրեական հետապնդման շրջանը, ըստ 

Օվերտոնի մոդելի, կարելի է դասել «աներևակայելի» փուլին։ Քրեա-

կան հետապնդման վերացմամբ նմանատիպ հարաբերությունները 

                                                 
2 Տե՛ս http://www.panarmenian.net/news/2433481, Same-sex marriages registered abroad 
are valid in Armenia (մուտք՝ 03.07.2017): 
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սկսեցին համարվել թույլատրելի և նույնիսկ ընդունելի։ Բայցևայն-

պես, այդ հարաբերությունների մասին խոսելն անվայել էր համար-

վում «պարկեշտ հասարակության մեջ», քանի որ դրանք վերաբերում 

էին «արմատական» կարգին։    
Վերջին 10-20 տարում Հայաստանում գենդերային հավասարու-

թյան համար պայքարի պատրվակով արտասահմանից ֆինանսա-

վորվող զանազան հասարակական կազմակերպություններ հայկա-

կան լրատվամիջոցների էջերում ծավալել են բանավեճ՝ ի պաշտպա-

նություն ԼԳԲՏ հանրույթի ներկայացուցիչների։ Այսինքն՝ այն, ինչի 

մասին նախկինում անհնար էր խոսել, այժմ դարձել է ընդունելի թե-

մա լայն քննարկման համար. չէ՞ որ մարդն ունի խոսքի ազատության 

իրավունք և կարող է խոսել ցանկացած թեմայի շուրջ։ Եվ քանի որ 

հետազոտողներին վերապահված է ուսումնասիրել ամեն ինչ, ուստի 

կարելի է խոսել ցանկացած երևույթի մասին՝ մնալով գիտական 

շրջանակներում: «Օվերտոնի պատուհանի» առաջին արդյունքները 

սկսեցին երևալ, քանի որ արգելված թեման լայն շրջանառության մեջ 

մտավ, և հասարակության միակարծությունը հետզհետե սկսեց ճեղ-

քեր տալ: Պատուհանի հերթական քայլն էր այն անհնարինության 

փուլից բերել «ընդունելի» (հնարավոր) տարբերակի, որտեղ բոլոր 

նրանք, ովքեր հանդուրժող չէին, որակավորվեցին որպես մոլեռանդ և 

անհանդուրժող:  

Այնուհետև հնարավորություն ստեղծվեց անցում կատարելու 

«Օվերտոնի պատուհանի» «բանական» փուլին: «Գիտնականները» 

և «լրագրողները» շարունակեցին ապացուցել, որ մարդկության 

պատմության տարբեր փուլերում մարդիկ ունեցել են սեռական տար-

բեր կողմնորոշումներ, և դա բնական երևույթ է: Այնուհետև երևույթին 

տրվեց այլ անվանում՝ ԼԳԲՏ անձինք: 

Այսպիսով՝ «Օվերտոնի պատուհանը» սկսեց տեղից շարժվել, և 

միասեռականության թեման լիակատար ժխտողականության դաշ-
տից տեղափոխվեց հանդուրժողականության դաշտ: Միաժամանակ 

մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, որոնք գրավել էին 
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համացանցի օգտատերերի և մամուլի ուշադրությունը, նպաստեցին 

թեմայի շուրջ խոսակցություններին՝ դարձնելով այն հանրամատչելի։  

Որպեսզի թեման դառնար հանրահայտ, անհրաժեշտ էր այն 

շաղկապել պատմական կամ առասպելական, իսկ հնարավորության 

դեպքում՝ նաև հայտնի անձանց հետ, ինչը բարեհաջող արվեց: Սե-

ռական տարբեր կողմնորոշումներ ունեցող մարդիկ հայտնվեցին նո-

րություններում և թոք շոուներում, սկսեցին նկարահանվել ֆիլմեր, 

հաղորդումներ և գովազդներ: Այս ամենը հնարավոր դարձավ ոչ 

միայն Օվերտոնի տեսության, այլև PR տեխնոլոգիաների կիրառման 

և հանրային գիտակցության փոփոխման շնորհիվ։ 2017 թվակա-

նի մայիսի 25-ին Երևանի կենտրոնում՝ Կարապի լճի և Ֆրանսիայի 

հրապարակի մոտակայքում, ԼԳԲՏ անձանց վերաբերյալ սոցիալա-

կան գովազդի պաստառներ էին հայտնվել3, սակայն Երևանի քաղա-

քապետարանը հայտարարեց, որ այդ պաստառներն ապօրինի են, և 

ապամոնտաժեց դրանք4: Այս փուլից սկսած՝ թեման սկսեց շոու բիզ-

նեսում և քաղաքականության մեջ ավելի ակտիվորեն վերարտա-

դրվել: ԼԳԲՏ անձանց կողմնակիցներին արդարացնելու համար 

սկսվեց նրանց դրական կերպարը ստեղծելու գործընթացը:  

Հաջորդ փուլում թեման տեղափոխվեց ընթացիկ քաղաքական 

դաշտ: Սկսվեցին օրենսդրական հիմքերի նախապատրաստական 

աշխատանքները: Հրապարակվեցին սոցիոլոգիական հարցումների 

արդյունքները, որոնք ներկայացրին մեր հասարակության մեջ ԼԳԲՏ 

անձանց վերաբերյալ հետազոտությունների վիճակագրական 

տվյալները5:  

«Օվերտոնի պատուհանի» վերջին փուլում, երբ հայեցակարգը 

բերվում է քաղաքական դաշտ, հասարակության դիմադրությունը 

կոտրվում է: Վերջին շրջանում որոշ քաղաքական գործիչներ իրենց 

                                                 
3 Տե՛ս Երևանում ԼԳԲՏ թեմայով պաստառներ են տեղադրվել, http://panarmenian.net 
(մուտք՝ 27.05.2017):  
4 Տե՛ս Հայտարարություն ԼԳԲՏ թեմատիկ պաստառների ապամոնտաժման վերա-
բերյալ, http://www.pinkarmenia.org (մուտք՝ 15. 07. 2017 ): 
5 Տե՛ս «Փինք Արմենիա» ՀԿ պաշտոնական կայքէջ, Հետազոտություններ, 
http://www.pinkarmenia.org (մուտք՝ 16.07.2017): 
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ելույթներում ընդվզում էին՝ ցուցաբերելով բացահայտ անհանդուրժո-

ղականություն6: Ճիշտ է, դեռ որոշ ժամանակ մարդիկ կշարունակեն 

պայքարել, սակայն հասարակության դիմադրությունն արդեն մա-

սամբ հաղթահարված է (գործող նորմ):  
Ինչպես տեսնում ենք, մեզ մոտ ԼԳԲՏ անձանց՝ հասարակու-

թյան կողմից ընդունվելու հոգեբանական ազդակները ի հայտ են 

եկել տարիներ առաջ, չնայած դրանք ուղեկցվում են ենթագիտակցա-

կան ազդակներով: Մեր օրերում շատ են այն հաղորդումներն ու ֆիլ-
մերը, որոնք տրանսգենդեր մարդու տեսակ են քարոզում, իսկ նմա-

նատիպ երևույթները հենց այնպես տեղի չեն ունենում: Մարդիկ 

պետք է սովորեն հանգիստ վերաբերվել իրենց միջավայրում բնակ-

վող բոլոր անձանց՝ անկախ սեռական կողմնորոշումից և սեռային 

փոխակերպումներից:  

«Օվերտոնի պատուհանի» միջով Հայաստանում ԼԳԲՏ անձինք 

անցնում են ավելի քան տասը տարի, և պատուհանի աստիճանա-

կարգությունն արդեն իր ավարտին է հասնում․ միայն օրինական 

դաշտ մտնելն է մնացել, ինչը երկար սպասեցնել չի տա: Եվ այս ամե-

նին հասել ենք աննշան թվացող այնպիսի երևույթների շնորհիվ, ինչ-

պիսիք են «Կարգին հաղորդման» բազմաթիվ սերիաներ (տղամարդ 

հերոսներից շատերը հանդես էին գալիս կնոջ կերպարով), «Սուպեր 

մամա» ֆիլմը (գլխավոր տղամարդ հերոսը հանդես է գալիս կնոջ 

կերպարով), «Ֆուլ Հաուս» սիթքոմի երաժշտական անցումը (հա-

մակցվում են կնոջ և տղամարդու դեմքերի տարբեր մասեր՝ ձեռք 

բերելով տրանսգենդեր անձի կերպար), գովազդային որոշ հոլովակ-

ներ, Կամիլի՝ եվրատեսիլյան մրցույթի թեկնածու լինելը և այլն: 

Թվարկված նախագծերի մեծ մասը հաջողել է, քանի որ ամեն ինչ 

մասնագիտորեն է արվել, իսկ սիրողական աչքն այդ ամենն ընկալում 

է որպես լավ ստացված հումոր: Քարոզչության օրինակներ մեր հա-

սարակության մեջ վերջերս հաճախ ենք հանդիպում, և միամտու-

                                                 
6 Տե՛ս Պատգամավորն առաջարկում է մեկուսացնել ԼԳԲՏ-ի մարդկանց, 
http://www.pinkarmenia.org (մուտք՝ 27.03.2018): 
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թյուն կլինի կարծել, թե դրանք պատահական երևույթներ են։ «Սու-

պեր մամա» երգիծական ֆիլմը մեծ արձագանք գտավ. կնոջ զգեստ-

ներ հագած տղամարդը մեծ հաջողությունների է հասնում և հասա-

րակության հոգեբանության մեջ «երկարատև քնի էֆեկտի» մեթոդով 

ենթագիտակցական ազդակ ուղարկում տրանսգենդերության ընդու-

նելի լինելու մասին: Սեռական փոքրամասնություններին քննադա-

տորեն են վերաբերվում հատկապես տղամարդիկ և միջինից բարձր 

տարիքի ներկայացուցիչները: Պատճառը կրկին նույնն է՝ ազգային 

պատկանելություն և պահպանողական բնազդներ, որոնք մեր մեջ 

նստած են ենթագիտակցական կոդավորմամբ:  

Այժմ ՀՀ-ում գործում է «Փինք Արմենիա» (pinkarmenia.org) հա-

սարակական կազմակերպությունը (հիմնադրվել է 2007 թ.), որը ծա-

ռայում և օժանդակում է ԼԳԲՏ (լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, տրանսգեն-

դեր) համայնքի կարիքների բավարարմանը, խթանում է ԼԳԲՏ ան-

ձանց իրավունքների պաշտպանության գործընթացը: Կազմակեր-

պությունը ներկայացնում է ԼԳԲՏ անձանց կարիքներն ու շահերը, 

ինչպես նաև ջատագովում այդ խնդիրների լուծումն ու իրավական 

պաշտպանվածությունը տեղական, պետական, ինչպես նաև միջազ-

գային մակարդակներում7։ ՀԿ-ն ունի կայքէջ, որն ակտիվ է թե՛ հրա-

պարակվող նորությունների օպերատիվությամբ, թե՛ իրականացվող 

սոցիոլոգիական հետազոտություններով (ԼԳԲՏ անձանց իրավունք-

ների ոտնահարումների վերաբերյալ մոնիթորինգ, ԼԳԲՏ էմիգրացի-

այի ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշների վրա, 

Հայաստանում ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ հասարակության վերա-

բերմունքի ուսումնասիրություն, ԼԳԲՏ անձանց հանդեպ ատելու-

թյան հիմքով պայմանավորված իրավախախտումներ Հայաստա-

նում և այլն8): Կայքն ակտիվ է նաև հանդուրժողականություն քարո-

զող հոլովակների առումով:  

                                                 
7 Տե՛ս «Փինք Արմենիա» ՀԿ պաշտոնական կայքէջ, «Մեր մասին» հավելված, 
http://www.pinkarmenia.org (մուտք՝ 04.07.2017): 
8 Տե՛ս «Փինք Արմենիա» ՀԿ պաշտոնական կայքէջ, Հետազոտություններ, 
http://www.pinkarmenia.org/hy/publications/research/ (մուտք՝ 22.07.2017): 
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Հոգեբաններն ասում են՝ առավել ազդեցիկ է այն քարոզչությու-

նը, որը ծավալվում է ենթագիտակցորեն և ի վերջո հասնում իր նպա-

տակին9: «Օվերտոնի պատուհանի» համաձայն՝ հաղթահարվում է 

աստիճանակարգությունը հաշվարկված գործողությունների այնպի-

սի ճշգրտությամբ, որ անհնար է հերքել տեսության ճշմարտացիու-

թյունը: 

Այս գործում էական դեր ունի մեդիան: Այն ստեղծում է կյանքի և 

ապրելու մոդել, որը կրկնօրինակելու ցանկություն շատերն են ունե-

նում: Մանրամասնելով՝ ինչ չի կարելի անել, մարդուն տալիս ենք 

մտահղացում՝ անելու դրանք: Այդպես հայտնվում են դեռահասներ, 

որոնք վարքի շատ գծեր ընդօրինակել են էկրաններից: Երբեմն 

նրանք այնքան են տարվում եթերով, որ ավելի շատ ապրում են հե-

րոսների, քան իրենց կյանքով։ Նմանատիպ տրանսֆորմացիան, որ-

տեղ առանցքային նշանակություն ունեն կյանքի էկրանիզացումը, 

գովազդային տեխնոլոգիաներն ու ցանցային իրականությունը, ու-

նակ են ծնունդ տալու նոր սերնդի:  

«Օվերտոնի պատուհանը» մեդիայի միջոցով առավել հեշտ գոր-

ծում է հանդուրժողական հասարակարգերում, որոնցում իդեալների 

բացակայության հետևանքով չկան գաղափարական ու բարոյական 

արժեքների հիմնավոր տարանջատումներ: Փոխարենը խոսքի ազա-

տության միջոցով փորձ է արվում վերացնելու հասարակության մեջ 

հաստատված ողջամիտ արգելքները:  

Այսպիսով՝ տեղեկատվական հասարակության բուռն զարգաց-

ման միտումները թույլ են տալիս մեզ ենթադրել, որ հայաստանյան 

մեդիան կսկսի օրեցօր ավելի մեծ ազդեցություն գործել անհատի ար-

ժեհամակարգային փոխակերպումների վրա: 

 
 
 
 

                                                 
9 Տե՛ս Кара-Мурза С., Манипуляция сознанием, «Орияны», Киев, 2000, էջ 464: 
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SUMMARY 

Satenik Grigoryan  

THE APPLICABILITY OF THE OVERTON WINDOW IN ARMENIAN 

MEDIA 

 

Keywords: sex, self-consciousness, subconsciousness, LGBT, law, media, 

propaganda, value systems. 

The purpose of the article is to reveal the term “Overton Window” and to 

take certain steps to show it in the Armenian media. The theory with the sequence 

of the steps shows that it is possible to turn even the extremely unacceptable 

behavior to an acceptable one through the media. As a result, we have come to 

the conclusion that the media has a huge impact on an individual's value system’s 

transformation and that impact can be manifested not only at once but many years 

later. 

 
РЕЗЮМЕ 

Сатеник Григорян 
ПРИМЕНЕНИЕ ОКНА ОВЕРТОНА В АРМЯНСКИХ МЕДИА 

 
Ключевые слова: пол, самосознание, подсознание, ЛГБТ, закон, ме-

диа, пропаганда, система ценностей. 
Цель статьи - дать определение «Окна Овертона» и предложить шаги, 

которые помогут выявить их в армянских медиа. Теория последователь-
ности шагов демонстрирует, как можно даже крайне неприемлемое явление 
сделать приемлемым. В результате проведенных исследований мы пришли 
к выводу, что медиа оказывает огромное влияние на трансформацию сис-
темы ценностей личности и эти эффекты могут проявляться не сразу, а 
спустя годы. 

 


