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ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆ    ՀԻՄՆԱՐԱՐՀԻՄՆԱՐԱՐՀԻՄՆԱՐԱՐՀԻՄՆԱՐԱՐ    ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ    ԲՆՈՐՈՇԲՆՈՐՈՇԲՆՈՐՈՇԲՆՈՐՈՇ    ԳԾԵՐԸԳԾԵՐԸԳԾԵՐԸԳԾԵՐԸ    
ԱԶԱՏԱԿԱՆԱԶԱՏԱԿԱՆԱԶԱՏԱԿԱՆԱԶԱՏԱԿԱՆ    ՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒՅԹԻՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒՅԹԻՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒՅԹԻՍՈՑԻՈՄՇԱԿՈՒՅԹԻ    ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ    

 
Գրիգորյան Գրիգորյան Գրիգորյան Գրիգորյան Աննա Աննա Աննա Աննա     

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... ազատական մշակույթ, անհատի առաջնայինություն, 

շուկայական հարաբերություններ, քաղաքական մշակույթ, անհատական ազա-
տություն: 

 
Հասարակական կյանքի կազմակերպման ազատական մշակույթի հիմքում 

ընկած են անհատական ազատությունների, ազատ մրցակցության և անհատի 
առաջնայնության նախապատվությունները: 

Այդ նախապատվությունները համարվում են տնտեսական գործունեության 
արդյունավետության և մարդկանց սոցիալական բարեկեցության նախապայման-
ներ: Նոր ժամանակների պատմության փորձը վկայում է, որ շուկայական հարա-
բերությունները և անհատի առաջնայնության սկզբունքը էապես փոխեցին պե-
տության և հասարակության փոխհարաբերությունների բնույթն ու բովանդակու-
թյունը:  

Ի տարբերություն ավանդական ու ժամանակակից ամբողջատիրական, կո-
լեկտիվ-փակ հասարակությունների, ազատական-ժողովրդավարական հասա-
րակություններն ունեն մի շարք քաղաքական հիմնարար սկզբունքներ, որոնք ըն-
կած են կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման ազատական մշակույթի 
հիմքում. 

• անհատականության սկզբունք, ըստ որի՝ մարդկային որակներն այնքան 
բազմազան են, որ նրանք միաժամանակ չեն կարող ունենալ միասնական ապրելա-
կերպ ու միասնական տեսլական: Այդ պատճառով էլ հնարավոր չէ մշակել վարքի 
կարգավորման միասնական կանոններ: Իսկ դա նշանակում է, որ քաղաքականու-
թյան հիմնական խնդիրներից մեկը դառնում է այնպիսի կանոնների մշակումը և 
այնպիսի ինստիտուտների ձևավորումը, որոնք, անկախ բարիքի մասին մարդկանց 
պատկերացումների տարբերությունների, նրանց հնարավորություն կտան 
արդյունավետ կերպով իրագործել իրենց անձնական ծրագրերն ու նախագծերը,  

• ազատականության մյուս կարևոր քաղաքական սկզբունքը մարդու իրա-
վունքներն են: Այն մարդկանց հնարավորություն է տալիս դրսևորել ու իրացնել 
իրենց էութենական ուժերը և միաժամանակ սահմանափակում է հասարակական 
կյանքին միջամտելու պետության հնարավորությունները, 

• ազատական մշակույթի մյուս կարևոր սկզբունքը սեփականության իրա-
վունքն է, ինչը հանդիսանում է մարդու անհատականության և ազատությունների 
դրսևորման կարևորագույն նախապայմանը, 

• ազատականության կարևորագույն սոցիոմշակութային սկզբունքներից 
մեկն էլ քաղաքացիական հասարակության գաղափարն է, ինչը հստակ սահմա-
նազատում է հասարակական կյանքի քաղաքական ու սոցիալական ոլորտները, և 
սահմանափակում քաղաքական իշխանության ազդեցությունը հասարակական 
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հարաբերությունների վրա, 
• իրավունքը դիտարկելով որպես հասարակական հարաբերությունների 

կարգավորման հիմնական մեխանիզմ, ազատականությունը ելնում է Կանտի այն 
կանխավարկածից, որ օրենքը պետք է լինի ընդհանուր և կողմնորոշվի ոչ թե դե-
պի բարեկեցությունը, այլ անհատական նպատակների իրացման համար ազա-
տությունների ապահովումը, 

• ազատականությունը ընդունում է միայն երկու կարգի հավասարություն` 
օրենքի առաջ բոլորի հավասարություն և հնարավորություննների հավասարու-
թյուն, 

• ազատական մշակույթի մեջ առանձնահատուկ նշանակություն ունի նաև 
իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, ըստ որի իշխանության թևերից 
որևէ մեկը մյուսին չի կարող օգտագործել որպես միջոց: 

Այս սկզբունքների թվարկումից իսկ պարզ է դառնում, որ դրանց իրագործու-
մը հնարավոր է միայն իրավական պետության շրջանակներում: Այս պնդման 
հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ մարդն ի ծնե օժտված է անօտարելի իրա-
վունքներով ու ազատություններով և պետության խնդիրը դրանց ապահովումն է: 
Այսինքն` իրավունքի աղբյուրը ոչ թե պետությունն է, այլ անձը: 

Տնտեսական կյանքում ազատականության բերած կարևոր նորությունն այն 
էր, որ հստակեցվեցին տնտեսական ու քաղաքական իշխանությունների գործա-
ռույթները, դրանք տարանջատվեցին և ձևավորվեցին դրանցից յուրաքանչյուրի 
գործունեության արդյունավետությունը որոշող շուկաներ: 

Տնտեսական կյանքում աստիճանաբար ձևավորվեց մասնավոր շահի 
սկզբունքով գործող տնտեսական շուկա (շուկայական հարաբերություններ), իսկ 
քաղաքական կյանքում ձևավորվեց հասարակական շահի սկզբունքով գործող 
քաղաքական շուկա (իրավաքաղաքական հարաբերություններ): 

Մարդկային փոխհարաբերությունների կարգավորման շուկայական սկզբուն-
քի համաձայն, առանց պետության անհարկի միջամտության, յուրաքանչյուր քա-
ղաքացի պարտավոր է մտածել իր մասին: Իսկ դա նշանակում է, որ ազատակա-
նությունը և շուկայական սկզբունքն ապաքաղաքականացնում են մարդկանց 
ապրելակերպը: Այս առնչությամբ Ֆրանսիացի մտածող Բենժամեն Կոնստանը 
իրավացիորեն նկատում է, որ ազատականության հիմնական նպատակը մասնա-
վոր կյանքի անվտանգության ապահովումն է [3, էջ 98]: 

Հասարակական կյանքը կազմակերպելու և կարգավորելու ազատական մշա-
կույթն ավատատիրությանը բնորոշ փակ բնատնտեսությանը և մարդկանց միջև 
անձնական կախվածության հարաբերություններին հաղորդեց շարժունություն, 
արդյունաբերական ապրելակերպ, լարվածություն և մրցակցություն [4, 191]: Այդ 
իմաստով կարելի է ասել, որ շուկան ու ազատականությունը դարձան «բաց հա-
սարակության» ձևավորման նախադրյալներ: Մանրամասն չանդրադառնալով 
«բաց հասարակության» առանձնահատկությունների քննարկմանը, նշենք, որ շու-
կայական ազատությունները, նախաձեռնության և ձեռներեցության հնարավո-
րությունները ոչ միայն նպաստեցին տնտեսական կյանքի զարգացմանը, այլև 
սրեցին ներհասարակական հակասություններն ու կոնֆլիկտները: «Վայրի կա-
պիտալիզմի» կործանարար հետևանքները սահմանափակելու անհրաժեշտու-
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թյունը բերեց նրան, որ քաղաքական կյանքում անխուսափելի դարձան ժողո-
վրդավարական բարեփոխումները: Ասվածից հետևում է, որ ազատականությունն 
ու շուկայական տնտեսությունը կարող են արդյունավետ զարգանալ միայն այն 
դեպքում, եթե կարգավորված են քաղաքացիական իրավունքներն ու ազատու-
թյունները, ճշգրտված են տնտեսավարող սուբյեկտների համագործակցության 
«խաղի կանոնները» և այլն: Իսկ դա նշանակում է, որ շուկայական ազատականու-
թյունը, ներքին ինքնակարգավորման տրամաբանությամբ, նպաստում է քաղա-
քացիական հասարակության ձևավորմանն ու զարգացմանը: 

Ամփոփելով ասվածը, կարող ենք նշել, որ ազատականության սկզբունքնե-
րով ղեկավարվող հասարակության զարգացման ներքին նախադրյալներից մեկը 
տնտեսական շահն է: Այդ իմաստով շուկայական հասարակությունը տնտեսա-
կենտրոն է, ըստ որի մարդու «բնական վիճակն» առավել արդյունավետ դրսևոր-
վում է տնտեսական գործունեության մեջ:  

Բանն այն է, որ ազատական հասարակության ձևավորման դեռևս նախնա-
կան շրջանում արդեն իսկ ստեղծվել էր իրավահավասար գործընկերների փոխ-
հարաբերության անհրաժեշտություն, քանի որ արևմտյան մի շարք երկրներում 
շուկա կազմավորող և տնտեսական անկախության ձգտող երրորդ դասը (բուր-
ժուազիան) սկսել էր գիտակցել, որ չի կարող հասնել տնտեսական հաջողության, 
եթե չձևավորվեն և իրավական ուժ չստանան շուկայական խաղի կանոնները: Եվ, 
իրոք, եթե ազատական տնտեսությունը գործընկերների համարժեք փոխանակ-
ման դաշտ է, նշանակում է այդ գործունեությունը պետք է ենթարկվի իրավական 
կարգավորման: Այլ կերպ ասած` «տնտեսական մարդը» ստիպված էր դառնալ 
նաև «իրավական մարդ», քանի որ միայն իրավունքը կարող էր շուկան դարձնել 
կանխատեսելի տարածություն և մարդկանց տնտեսական ռիսկը ապահովագրել 
«բնական մարդու» ուժային գործողություններից:  

Ազատական հասարակությանը բնորոշ` տնտեսական շահով ղեկավարվող 
ձեռներեց խավը կողմնորոշված է «նվազագույն պետության» գաղափարին, հա-
մաձայն որի քաղաքացիական հարաբերությունները չպետք է ենթարկվեն քաղա-
քական անհիմն միջամտությունների: Պատահական չէ, որ ըստ Լոկի, «բնական 
կարգ» կարելի է ստեղծել ոչ թե իշխանության, այլ փոխշահավետ գործընկերու-
թյուն հաստատելու օգնությամբ, իսկ իշխանությունն ընդամենը պետք է կատարի 
«գիշերային պահակի» գործառույթ: 

«Ազատականություն» հասկացությունը օգտագործվում է երկու իմաստով: 
Առաջին` որպես սովորույթներից, ավանդույթներից ու կարծրատիպերից ազատ 
և ինքնակողմնորոշվող մտածողության ձև: Երկրորդ` որպես գաղափարաքաղա-
քական ուսմունքների ամբողջություն, որպես տնտեսական ու քաղաքական այն-
պիսի ծրագիր, որի հիմքում ընկած է անհատական շահի առաջնայնության 
սկզբունքը: Գաղափարական իմաստով ազատականությունը պաշտպանում է 
այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են հումանիզմը, անհատականությունը, ազգային 
ու դասակարգային նախապաշարումներից մարդկանց ազատագրումը և այլն: 
Իսկ քաղաքական իմաստով ազատականության գլխավոր սոցիոմշակութային 
արժեքներ են համարվում մարդու իրավունքները, գործադիր և օրենսդիր իշխա-
նությունների տարանջատման սկզբունքը, մրցակցությունը, ազատ տեղաշարժվե-



– 242 – 

լու սկզբունքը և այլն: Տնտեսության բնագավառում ազատականությունը պաշտ-
պանում է ազատ նախաձեռնությունը, մասնավոր ձեռնարկչատիրությունը, սե-
փականության անձեռնամխելիությունը և այլն:  

Պետք է նկատել, սակայն, որ ազատական մշակույթը միատարր չէ, բաժան-
վում է արմատական ու պահպանողական թևերի: Թեև նրանք ձևավորվել են 
միևնույն սոցիոմշակութային արժեքների հիմքի վրա և ունեն նույն նպատակնե-
րը, ձգտում են կառուցել իրավական պետություն և քաղաքացիական հասարա-
կություն, բայց տարբերվում են նպատակին հասնելու միջոցների և եղանակների 
հարցում: Մասնավորապես արմատական ազատականությունը գտնում է, որ սո-
ցիալ-տնտեսական կյանքում պետության դերը պետք է հասցնել նվազագույնի, 
իսկ պահպանողական ազատականությունը պետության գործունեության ու գոր-
ծառույթների հարցում երկակի մոտեցում ունի: Մի կողմից պահպանողական 
ազատականությունը համաձայն է, որ պետությունը նվազագույն միջամտություն 
պետք է ունենա սոցիալ-տնտեսական կյանքի վրա, մյուս կողմից գտնում է, որ 
պետությունը պետք է ակտիվ միջամտություն ունենա կարգի պահպանման հար-
ցերում: 

Չանդրադառնալով ազատականության մեջ քաղաքական մշակույթի դերի 
բարձրացման հարցերին, նշենք, որ շուկայական սկզբունքը, այնուամենայնիվ, 
էապես փոխեց քաղաքակրթության զարգացման բնույթն ու բովանդակությունը: 
Տնտեսագիտության բնագավառում նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, հայտնի տե-
սաբան Ֆ.Հայեկը դիպուկ կերպով նկատում է, որ արդի մրցակցային աշխարհում 
ազատ շուկայի համակարգն իրենից ներկայացնում է անկանխատեսելի պայման-
ներին անվերջ հարմարվելու գործընթաց: Դա հնարավոր է դառնում շնորհիվ այն 
բանի, որ շուկան օժտված է ազատ մրցակցության մեխանիզմներով: Իսկ մրցակ-
ցությունը, ըստ Ֆ.Հայեկի, նոր երևույթների ճանաչման անվերջ արարողակարգ է, 
որի ժամանակ մարդը պարտավոր է հաշվի առնել ոչ միայն իր ցանկությունները, 
այլև հարմարվի փոփոխվող իրավիճակներին [6, էջ 38]: 

Դրամատիրությանը բնորոշ ազատականությունը և շուկայական տնտեսու-
թյունն արմատապես փոխեցին բոլոր կարգի սոցիալական հարաբերությունների 
և դրանց կարգավորման սոցիոմշակութային արժեքների բնույթն ու բովանդակու-
թյունը: Համակարգային արմատական փոխակերպումների հետևանքով, մի կող-
մից, տեղի ունեցավ մարդկանց մասնագիտական վերաբաշխում, մյուս կողմից` 
արմատապես փոխվեց մարդկանց տնտեսական դրությունը, տնտեսական հարա-
բերությունների ձևն ու բովանդակությունը և, հետևաբար նաև, մարդկանց հոգե-
բանությունը: Շուկայական հարաբերությունների ու մրցակցության ազատական 
մշակույթը` տնտեսական հարաբերություններում, իսկ ժողովրդավարական մշա-
կույթը` սոցիալ-քաղաքական հարաբերություններում հիմնովին փոխեցին մարդ-
կանց կյանքը: Խոսքի և մամուլի ազատությունը, բազմակուսակցական համա-
կարգը և, վերջապես, սեփական շահերի պաշտպանության նոր հնարավորու-
թյունները մարդկանց դարձնում են ազատ քաղաքացիներ, որոնց փոխհարաբե-
րությունների հիմքում ընկած են միասեռ սոցիոմշակութային արժեքներ: Այս 
իմաստով ազատական ժողովրդավարական մշակույթի բնորոշ գծերից մեկը միա-
սեռությունն է և դրան համապատասխան կյանքի ոճը: Այդ ոճի ձևավորման հար-
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ցում մեծ դեր են խաղում ազատական հասարակության այն ինստիտուտները, 
որոնք ձևավորվում են ազատական-ժողովրդավարական մշակույթի հետ և ծա-
ռայում այդ մշակույթի ամենօրյա վերարտադրությանը: Ի դեպ, ամեն մի հասա-
րակության մեջ այդ ոճի բովանդակությունը և դրսևորման ձևը պայմանավորված 
է տվյալ մշակույթը կրող սոցիալական խավի իրավական ու տնտեսական դիր-
քով: Այս տեսակետից, օրինակ, ամերիկյան հայտնի սոցիոլոգ Վեբլենը նկատում 
է, որ ցանկացած հասարակության տիրապետող մշակույթին ու ոճին բնորոշ է 
ցուցադրականությունը: Եթե ավատատիրական հասարակարգում արտոնյալ 
խավին պատկանելը դրսևորվում էր «ցուցադրական կենցաղով», ապա ազատա-
կան հասարակություններում` «ցուցադրական սպառումով» [2, էջ 75]: Շարունա-
կելով այս միտքը, Վեբլենը նկատում է, որ կապիտալիստական հասարակությու-
նում տիրապետող խավի թելադրած ոճը, սոցիոմշակութային չափորոշիչները, 
սոցիալական վարքի կաղապարները մագնիսական էֆեկտ են տալիս, քանի որ 
սոցիալական ցածր խավերը սկսում են նրանց ընդօրինակել՝ ձուլվելով միասնա-
կան արժեքային ու կենսակողմնորոշումների մեջ: Դրանով իսկ վերին խավերի 
առաջարկած մոդան աստիճանաբար դառնում է մասսայական միասեռ մշակույթ: 
Այս հանգամանքը խիստ կարևոր է, քանի որ ողջ հասարակությունը սկսում է 
զարգանալ ու գործառնել որպես միասնական մշակութային համակարգ: Ի տար-
բերություն ավատատիրական հասարակության, ուր մշտական լարվածություն և 
հակասություններ կան հասարակության արտոնյալ և ունեզուրկ դասերի միջև, 
ինդուստրիալ մշակույթը ստեղծում է սոցիալական շարժուն ամբողջականու-
թյուն, որի շրջանակներում մշակույթն այլևս դեր ու դիրք պայմանավորող մեծու-
թյուն չէ և մարդիկ, ըստ տնտեսության պահանջների, կարող են ազատ տեղա-
փոխվել` դրանով իսկ նպաստելով հասարակության սոցիոմշակութային միասե-
ռության ձևավորմանն ու տարածմանը: Այլ կերպ ասած՝ կապիտալիստական ար-
տադրական հարաբերությունները, շուկայական տնտեսությունը և անհատի 
առաջնայնության սկզբունքն աստիճանաբար ձևավորում են այդ նոր քաղաքա-
կրթությանը բնորոշ սոցիոմշակութային իմպերատիվների մի ամբողջ համա-
կարգ, որի շրջանակներում գործառնում ու զարգանում է կյանքի կազմակերպման 
ու կանոնակարգման ազատական մշակույթը: 

Էռնեստ Գելները քննարկելով ինդուստրիալ հասարակության զարգացման 
առանձնահատկությունները, նկատում է, որ այդ նոր մշակույթում առաջին հեր-
թին փոխվում է աշխատանքի բնույթը և աշխատանքի արժևորման չափանիշը: 
Աշխատանքը դառնում է «ինտելեկտուալ», ինչն էապես փոխում է հասարակու-
թյան մեջ շրջանառող խորհրդանիշների ողջ համակարգը: Առաջին հերթին այդ 
խորհրդանիշները դառնում են միասեռ ու միանշանակ և այլևս պայմանավորված 
չեն հաղորդակցվող սուբյեկտներից և նրանց կարգավիճակից: Հաղորդակցման 
ունիվերսալ համակարգը պահանջում է շրջանառել այնպիսի խորհրդանիշներ, 
որոնք չունեն ենթատեքստ ու նույնքան ունիվերսալ են: Մի հանգամանք, որը պա-
հանջում է ունիվերսալ դարձնել նաև կրթությունը: Այս իմաստով արդյունաբերա-
կան քաղաքակրթությունը պատմության մեջ առաջին անգամ բարձր մշակույթը 
դարձնում է համահասարակական ու համընդհանուր` այս միաժամանակ դարձ-
նելով ձևայնացված ու կաղապարված: 
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Ազատական կյանքի մշակույթի ստանդարտացման ու տարածման կարևոր 
պատճառներից մեկն էլ դառնում է այն, որ շուկայական տնտեսության պայման-
ներում հասարակության կազմակերպվածության արդյունավետության չափորո-
շիչ է դառնում ոչ այնքան բարեհաջողությունը, որքան մշտապես աճող բարեկե-
ցությունը: Իսկ դա նշանակում է, որ ազատական հասարակություններում տևա-
կան ու պարբերական կատարելագործումը դառնում է տվյալ սոցիալական կար-
գի բնորոշ գիծը: Սա կարևոր հանգամանք է, քանի որ տնտեսական աճը և քաղա-
քական ազատությունների ընդլայնումն առաջին անգամ դառնում են տվյալ հա-
սարակարգի և նրա քաղաքական համակարգի օրինականության չափորոշիչներ: 

Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ բարեկեցության հարաճուն աճի 
սկզբունքը որևէ կապ չունի ազատականության սոցիոմշակութային արժեքների 
համահասարակականացման և համապատասխան իմպերատիվների ձևավոր-
ման գործընթացների հետ: Բայց դա այդպես չէ: Բանն այն է, որ շուկայական ու 
մրցակցային հարաբերությունների պայմաններում հասարակությունը չի կարող 
ունենալ կայուն դերային կառուցվածք, ինչը նշանակում է, որ մարդիկ պետք է 
տիրապետեն տեխնիկական հմտություններին, մշտապես հարստացնեն իրենց 
գիտելիքների պաշարը: Կյանքի այս պահանջն ազատական հասարակությունը 
դարձնում է հավասարարական: Փակ հասարակություններում, ինչպիսին էր, 
օրինակ, խորհրդային համակարգը, մարդկանց սոցիալ-քաղաքական վարքի 
կողմնորոշիչները հարաբերականորեն կայուն էին, և մարդկանց պահանջմունք-
ներն ու հավակնությունները հիմնականում համընկնում էին հասարակության 
մեջ նրանց ունեցած դերին ու դիրքին: Մինչդեռ շուկայական հարաբերություն-
ներին և արդյունաբերական հասարակությանը բնորոշ ներքին շարժունությունը 
հարուցում է հավասարության և համարժեք հնարավորությունների ակնկալիք-
ներ, ինչն աստիճանաբար դառնում է սոցիոմշակութային նորմ ու ազդում հասա-
րակության հետագա կյանքի վրա: Ինչ-որ իմաստով կարելի է ասել, որ շուկայա-
կան բաց հասարակություններում մարդկանց միջև սոցիալ-տնտեսական տարբե-
րությունները որոշվում են ոչ թե նրանց նախասահմանված կարգավիճակով, այլ` 
անհատական որակներով: Այդ անհավասարությունը մարդկանցից որևէ մեկը չի 
համարում իր ներքին ես-ին ներքնապես բնորոշ որակ: Կյանքի ձևայնացված նոր-
մերն ու կանոնները, հնարավորությունների հավասարությունը, ինչպես տնտե-
սական, այնպես էլ քաղաքական կյանքում, մարդկանցից պահանջում են ունենալ 
միանման մշակույթ: Համասեռ ու համընդհանուր մշակույթը դառնում է սոցիա-
լական համակարգի գործառնության, տեղեկատվությունը միակերպ հասկանալու 
անհրաժեշտ ու կարևոր պայմանը: Այդ մշակույթի կարևոր առանձնահատկու-
թյուններից մեկն այն է, որ ցանկացած պահի մարդը կարող է ներառվել նրա մեջ, 
անկախ դերից ու դիրքից: Տնտեսական ճկուն համակարգը, քաղաքական իրա-
վունքների հավասարեցումը, ինչպես նաև մշակութային արժեքների համազգայ-
նացումը սոցիոմշակութային համակարգին տալիս են մարդկանց նույնականաց-
մանը նպաստող այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք չունեն անգամ սոցիալա-
կան կառույցները: Պատահական չէ, որ արևմտաեվրոպական հետազոտողների 
մեծ մասը եվրոպական ազգերի (ազգ-պետությունների) ձևավորումը կապում է 
ազատական մշակույթի ձևավորման հետ: Օ. Բաուերն, օրինակ, վերլուծելով կա-
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պիտալիստական արտադրական հարաբերությունների ներգործության տակ 
միասնական մշակութային դաշտի ձևավորման առանձնահատկությունները, 
նկատում է, որ կապիտալիզմը ոչ միայն ձևավորեց նոր տնտեսական հարաբերու-
թյուններ, այլև մարդկանց ներառեց մեկ միասնական մշակութային հանրույթի 
մեջ` նպաստելով ազգային նույնականության ձևավորմանը [1, էջ 64-65]: 

Ազատական-ժողովրդավարական մշակույթի մյուս առանձնահատկությունը 
բազմակարծիքայնությունն է: Այս սկզբունքի էությունն այն է, որ մարդիկ ընդու-
նում և ճանաչում են միմյանց շահերի, արժեքների ու տեսակետների օրինակա-
նությունը: Քաղաքացիական հասարակություններում մարդիկ բաժանված են 
առանձին խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատուկ շահը: 
Չկան և չեն կարող լինել այնպիսի խմբեր, որոնց շահերն ու սոցիոմշակութային 
արժեքներն արտահայտեն ողջ հասարակության շահերը: Կարծիքների ու շահերի 
բազմազանությունը, իր հերթին, ենթադրում է ներկայացուցչական ժողովրդավա-
րության, ինչը քաղաքական ինստիտուտների այն համակարգն է, որի միջոցով 
կարգավորվում են ներհասարակական հարաբերությունները և դառնում կայու-
նության ու կարգավորվածության ամենօրյա քաղաքական արտադրություն: Ըստ 
էության բազմակարծիքայնությունը, այլընտրանքայնությունը և սեփական շահե-
րը քաղաքական մակարդակում պաշտպանելու նպատակով ստեղծված ժողո-
վրդավարական ինստիտուտները հենց այն մեխանիզմներն են, որոնց օգնությամբ 
ձևավորվում ու գործառնում են սոցիալական բաց համակարգերը: Բայց դրանք 
ինչ-որ իմաստով կարելի է դիտարկել որպես համախմբման մեխանիզմներ, 
որոնց օգնությամբ ազատական մշակույթը փորձում է նվազագույնի հասցնել բաց 
հասարակությանը բնորոշ անկայունության ու դինամիզմի բացասական 
հետևանքները: Այս առնչությամբ անհրաժեշտ է նկատել, որ շուկայական 
տնտեսության ու անհատի առաջնայնության սկզբունքի վրա ձևավորված 
ազատական մշակույթն իրենից ներկայացնում է սոցիալական տարբեր կարգի 
արժեքների ակտիվ փոխանակման համակարգ (տնտեսական, քաղաքական, 
հոգևոր ու սոցիալական): Ինքնին հասկանալի է, որ ներհամակարգային սոցիա-
լական փոխարկումների այդ «շուկայում» առանց երկխոսության, այլոց կարծիք-
ների հետ հաշվի նստելու և շահերի համամասնության պահպանման հնարավոր 
չէ պահպանել համակարգի դինամիկ հավասարակշռությունը [5, էջ 84-86]: 

Շնորհիվ սոցիալական որոշակի ծառայությունների և հատկապես արտա-
դրողականության աճի միջոցով սոցիալական պայմանների բարելավման, պե-
տությունը ստանում է կարգի, անվտանգության ու բարեկեցության ապահովման 
լրացուցիչ հնարավորություններ: Կայունությունը, ապահովվածությունը, բարե-
կեցությունը դառնում են ավելի կարևոր սոցիոմշակութային արժեքներ, քան 
ազատությունները, տնտեսական ու քաղաքական իրավունքները: Բարեկեցիկ 
կյանքի մասսայական պահանջարկը և պետական միջոցներով դրա ապահովումը 
նվազագույնի է հասցնում ազատության սպառողական արժեքը: Այս հանգաման-
քը, իր հերթին, բացասաբար է անդրադառնում այլակարծիքայնության դրսևոր-
ման վրա, քանի որ ընկալվում է որպես հաստատված կարգին ու բարեկեցությա-
նը սպառնող վտանգ: 
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В основе либеральной культуры организации общественной жизни лежит 

приоритет первичности личных свобод и свободной конкуренции. Опыт новейшей 
истории свидетельствует, что рыночные отношения и принцип первичности лич-
ности существенно изменили характер и содержание отношений между государст-
вом и обществом. Важнейшей новостью внесенной либеральностью в экономичес-
кую жизнь стали определенность функций экономической и политической влас-
тей, дифференцировались и сформировались рынки определяющие эффективность 
деятельности каждой из них. 
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In the basis of free culture of organizing of society life are the preferences of 
individual freedoms, free competition, human superiority. The experience of the modern 
history proves that the principle of market relations and superiority of a person 
essentially changed the content and way of interrelations between government and 
society. In economical life the important news, that was brought by freedom, is that it 
made clear the business of economical and political governments, the markets that 
decide the results of business, were discriminated and formed. 


