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ՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյան    ՍիլվաՍիլվաՍիլվաՍիլվա            

     
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր. . . . անհահատականություն, քաղաքական առաջնորդ, 

պետական կառավարում, պատմական շրջայց, ընտրության ազատություն, բաց 
հասարակություն: 

 
Դեռևս հույն փիլիսոփաներին հետաքրքրել է այն հարցը, թե ում է ավելի 

նպատակահարմար վստահել պետության կառավարման սրբազան գործը: Այս-
պես. Պլատոնի «իդեալական պետության» կառավարիչը արիստոկրատական ծա-
գում ունեցող փիլիսոփան էր (ոգու արիստրոկրատությունը մշտապես ձգտում է 
կատարելության), քանի որ հենց նրան է շնորհված ճանաչելու «համընդհանուր 
բարիքը», ճշմարիտ կեցության` իդեաների աշխարհի կարգը, ուստի և նորովի 
իմաստավորելու, նոր կեցություն հաղորդելու զգայական` այսկողմնային աշ-
խարհին: Հենց արիստոկրատական դասին էր Պլատոնը համարում պետության 
լավագույն քաղաքացիներ: Պետությունը, ըստ Պլատոնի, կոչված է լուծելու հա-
կասությունները «մարդկանց բազմաբնույթ պահանջմունքների և միակողմանի 
ունակությունների միջև» Եվ «երջանիկ են այն թագավորությունները, որտեղ 
իմաստասերներն արքաներ են, իսկ աքաները` իմաստասերներ»: Հույն մեծ փիլի-
սոփայի դիտումով պետություն-քաղաքացի կապը փոխպայմանավորված է, 
որպես միկրո և մակրո աշխարհներ: [2, 160] Եվ իմաստուն կառավարման արդ-
յունքում յուրաքանչյուր պետություն (աշխատանքի խելամիտ բաշխման շնորհիվ) 
սեփական արտադրանքով անգամ կկարողանա բավարարել իր երկրի բոլոր պա-
հանջները: Պլատոնը որոնում էր այնպիսի կառավարման ձև, որի նպատակը ոչ 
թե անհատական, խմբային, այլ հասարակական բոլոր անդամների բարեկեցու-
թյունն է, քանի որ աշխարհում «եզակին ներդաշնակ է ընդհանականին, տիեզե-
րականը` մարդկայինին»: Ուստի անհատական բարիքը չի կարող վերջնանպա-
տակ լինել: 

Պլատոնը, ի տարբերություն Արիստոտելի, մասնավոր սեփականությունը 
համարելով չաիքի աղբյուր, գտնում էր, որ կառավարիչը չպետք է ունենա ոչ մի 
սեփականություն, որպեսզի մտահոգվի ընդհանուրի բարեկեցությամբ: 

Սակայն բարձրագույն բարիքի ձգտող կամքը կարող է լինել միայն գործա-
րար: «Բարի հատկությունները, որոնք չեն երևում գործողության մեջ, երանու-
թյուն չեն բերում», «Բարեգործության մեջ միաժամանակ համատեղվում են բարի-
քը, իշխանությունը, պատիվը, գեղեցիկն ու մեծությունը» [1, 340-341]: Կարևորելով 
ընդհանուր բարիքի գաղափարը, Պլատոնը անհատականը ստորադասում է հա-
սարակականին`ասել է թե մասը ամբողջին` միաժամանակ հաստատելով, որ 
միայն «իդեալական» պետության մեջ կարող են իրացվել անհատի բոլոր կարո-
ղությունները, բավավարվել հետաքրքրություններն ու ցանկությունները: Իրակա-
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նում, որքան էլ ուտոպիական, պլատոնյան «Իդեալական պետությունը» հակադ-
րությունն էր անտիկ «դեմոկրատական» կարգերին, քանի որ` ըստ նրա, «դեմոսի» 
ազատությունը աստիճանաբար վերածվում է ամենաթողության և անիշխանու-
թյան: «Անսահման ազատությունից ծնվում է ստրկություն»: 

Արիտոտելը ևս, պետությունը համարում էր մարդկանց համակեցության 
բարձրագույն ձև, իսկ լավագույնը, նրա դիտումով, պետական կառավարման այն 
ձևն է, որտեղ ազատությունը համատեղվում էր կարգին, իսկ արիությունը` մշա-
կույթի հետ՝ «որտեղ բոլորը ղեկավարում են ամեն մեկին, իսկ ամենքը` բոլորին»: 
[2, 171] Կարելի է ենթադրել, որ ի տարբերություն Պլատոնի, Արիստոտելը չէր ըն-
դունում միակենտրոն պետական կառավարման ձևը, նա փորձում է կառուցել ժո-
ղովրդավարական սկզբունքներով կառավարվող պետության մոդել` հունական 
քաղաք-պետության (պոլիսի) օրինակով: 

Այնուհետև ևս ձևավորվել են պետական իշխանության ծագման, կա-
ռուցվածքին, կառավարման խնդիրներին նվիրված բազմաբնույթ տեսություններ 
(Ժ. Ժ. Ռուսսո, Ջ. Լոկ, Թ. Հոբս և ուրիշներ), որոնցում մշակվել են հասարակու-
թյան զարգացման հեռանկարները կանխորոշող տարբեր մոտեցումներ: Սակայն 
ինչպես ասում են՝ յուրաքանչյուր ժողովուրդ ձևավորում է իր իշխանությանը: 

Այս տրամաբանությամբ, կարծում եմ, կարելի է կառուցել նաև հակընդեմ 
բանաձև. «Որքանով կառավարիչը, նախագահը իր ժողովրդի հոգևոր ժառանգու-
թյան, կյանքի արժեքների, իդեալների, պատմական հեռանկարի, ինտելեկտի 
կրող է, այնքանով արդարացված է նրա ընտրությունը»: Նախագահի ընտրությու-
նը, ամենից առաջ իշխանության ճիշտ ազդեցության ոլորտի ստեղծումն է, սահ-
մանադրության նկատմամբ հավատի պահպանումը` հակառակ դեպքում, վեր-
ջինս կկորցնի իր նշանակությունը ժամանակակիցների կյանքում: Սակայն, 
ասենք, որ որքան միջավայրը անկառավարելի է, քաոսային, այնքան ավելի նշա-
նակելի է դառնում ղեկավարի անհատականության դերը: ԱՄՆ-ի առաջին նա-
խագահ Ջ.Վաշինգտոնի համոզմամբ, յուրաքանչյուր գործի հաջողության համար 
անհրաժեշտ է պարտականությունների համակարգի մշակում և դրանց վերա-
հսկում`այնքան ժամանակ, մինչև այն դառնա բոլորի համար սովորություն: Երբ 
կան մշակված ծրագրեր, սուբյեկտիվությունը ընկրկում է: Ջ. Վաշինգտոնը ղեկա-
վարվում էր, այսպես ասած, «թաքնված ձեռքի» միջոցով, իսկ նպատակը ոչ թե 
հայտարարում, այլ ցույց էր տալիս գործով: Ըստ Վաշոնգտոնի, նախագահի ամե-
նամեծ նպատակը երկրում հավատի ու վստահության պահպանումն է, իսկ մնա-
ցածը ժողովուրդը կանի: 

Սակայն ինչպե՞ս ճանաչել արժանավորին, երբ միջավայրը հնարավորու-
թյուն չի ստեղծում իրացնել անհատական ներուժը: Չնայած ասում են` ոչ մի մի-
ջավայր գայլին գառ չի դարձնում, բայց մարդկային արատը տասնապատիկ 
վտանգավոր և վարակիչ է դառնում, երբ գումարվում է իշխանական ուժը: Չպետք 
է հետևել այն փիլիսոփայությանը, թե բարձրագոչ քննադատությունն ու դժգոհու-
թյունն անգամ մնալով անպատասխան` մի օր կլռի: Այսպես ասած. «Շները կհա-
չան, բայց քարավանը կանցնի»: Ինչպես գրում է փիլիսոփան` անցնելը կանցնի, 
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բայց ի՞նչ գնով և ո՞վ կվճարի այդ գինը (մի՞թե նորից ժողովուրդը): 
Իսկ ինչու՞ է մեր ժողովուրդը վատ ապրում, երբ ունի հոգևոր մեծ ժառանգու-

թյուն, հանդուրժող է, աշխատասեր, իմաստուն: Ինչպես հաճախ սիրում ենք ասել՝ 
Նարեկացի, Կոմիտաս, Չարենց, Սարյան, Խաչատրյան ծնող, աշխարհին հան-
ճարներ տվող ժողովուրդ ենք: Ուզում եմ պատասխանել Ռ. Գ. Աբդուլատիպովի 
խոսքերով. «Խնդիրն այն է, որ ժողովուրդը պետք է հասունանա ոչ միայն իր խել-
քով, տաղանդով, այլև պատասխանատվությամբ» [3, 33]: իսկ ամենից առաջ այդ-
պիսին պետք է լինի ընտրյալ-իշխանավորը, որպեսզի կարողանա ղեկավարել 
ազգի կարողություններն և խելքը: Քիչ է ունենալ միայն գիտելիք և ցանկություն, 
անհրաժեշտ է դրանք արժանիորեն իրացնել: Իհարկե, գիտելիքը ազատության, 
ճշմարտության տանող ճանապարհն է, բայց գիտենալ, դեռ չի նշանակում 
իմաստնանալ, այսինքն, երևույթը տեսնել իր բոլոր կողմերով` իր ամբողջությամբ 
և հակասականությամբ հանդերձ: Ուրիշ խոսքով, առաջնորդից պահանջվում է 
լինել մասշտաբային անհատ, Բ. Շոուի խոսքերով` նույնիսկ գենետիկ առանձնա-
հատկություններով տարբերվող: Անհրաժեշտ է ճանաչել սեփական ժողովրդի 
ուժերը, ոչ թե կառավարման դժվարին գործը վստահել ուղղակի ճարպիկ խաղա-
ցողին: 

Իսկ ինչպե՞ս գտնել մարդկանց, որոնք կարող են արժանիորեն իրականաց-
նել մշակված ծրագրերը: Իհարկե, դժվար գործ է, քանի որ «կառավարիչը ստիպ-
ված է ազատվել իր մարդկային թերություններից և ընտրել ոչ թե իր, իր յուրային-
ների, այլ բոլորի համար նախընտրելի թեկնածու»:  

Կարծում եմ այստեղ զուր չէ հիշել Կոնֆուցիոսի,այսպես ասած, «անունների 
շտկման» պահանջը, ըստ որի, իր տեղում չգտնվողը, նաև չար մարդ է, իսկ խար-
խլել հասարակական հավատը` նշանակում է խարխլել ողջ համակարգը:  

Կառավարման մեջ անչափ կարևորվում է արժեքային վերահսկման ֆունկ-
ցիան նաև ծրագրերի իրագործման միջոցների նկատմամբ: Կարևոր է այն, թե ինչ-
քանով են հասարակական կյանքի օրինաչափությունները արտհայտվում կառա-
վարման ոլորտում, քանի որ քաղաքական կառավարման մեջ հնարավոր չէ 
առօրեականից փախուստը: Տեղին է հիշել Բ. Չերչիլի պատգամը` «Ճշմարիտ կա-
ռավարիչը մտածում է հաջորդ սերնդի, քաղաքական գործիչը հաջորդ ընտրու-
թյան մասին»: 

 – Մոռանում ենք հաճախ, թե ինչպես մարդը հասավ իշխանության և սկսում 
ենք կատարել նրա կամքը, ցույց տալ մեր նվիրվածությունը: Կառավարիչն այս 
դեպքում կարող է դառնալ բացարձակ անկախ և նույնիսկ օրենքներ փոխել իր 
օգտին: Եվ, եթե անձն է որոշում, ոչ օրենքը` բոլորը կսկսեն դուր գալ նրան, ով 
վերևում է, և արդյունքում, կառավարումը կդառնա «կեղտոտ գործ», իսկ մարդիկ` 
անազատ: Ինչպես գրում է Վոլտերը. «Մարդը ազատ է, երբ ենթարկվում է ոչ թե 
ուրիշ մարդու, այլ օրենքին»: Ուրեմն «ում ընտրել հարցին» պտասխանում է, «ինչ-
պես ընտրել հարցը»:  

Հունա-հռոմեական մշակույթի անգնահատելի դերը հենց այն էր, որ հայտ-
նաբերեց մարդուն, որպես քաղաքացի: Եվ մարդ-քաղաքացու այս մոդելը կարևոր 
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նշանակություն ունեցավ նաև հետագա դարաշրջաններում: Լինել քաղաքացի, 
նշանակում է իրացնել քո մարդկային էությունը, «ընդունված լինել նրա կողմից, 
ում դու ընտրում ես»: Ահա թե ինչու կարելի է ասել, որ տերը կոչված է սոսկ նրա 
համար, որպեսզի հանդես գա ստրուկը… որքան տերն է ստեղծում ստրուկ, այն-
քան ստրուկը՝ տեր…» իսկ ճշմարիտ մարդկային էությունը դրսևորվում է քաղա-
քացու կերապրում, որի համար չկան ստրուկներ և տերեր» [4, 157]: Կարևորելով 
քաղաքացի-պետություն անխախտելի կապը` Ցիցերոնը իրավացիորեն նկատում 
է, որ անհատի հոգևոր վիճակը և պետության ընդհանուր հետաքրքրությունները 
հակասական, բայց անբաժան միասնություն են: Եվ այդ միասնականության 
որոնումն էլ հենց պատմության իմաստն է ու փորձությունը: Հունական հերոսնե-
րը ևս թե երկնքում, թե երկրի վրա պայքարում են հանուն համընդհանուր բարօր-
ության, և որպես մշակութային սիմվոլներ ուղեկցում են սերունդներին` գուցե 
ավելի շատ մասնակցելով մեր կյանքին, քան հազարավոր կենդանի մարդիկ` «Ով 
կծառայի մարդկանց, կգտնի իր տեղը աստվածների շարքում»: Արիստոտելի բա-
րոյագիտական ուսմունքի կենտրոնական հիմնախնդիրներից էր հենց անհատի և 
հասարակության փոխհարաբերության հարցը: Եվ այն նորովի արձագանք ստա-
ցավ վերածննդի դարաշրջանի քաղաքական հումանիզմի ներկայացուցիչների 
հայացքներում, որոնցում հիմնականը հենց մարդ-քաղաքացու, մարդ-անհատի 
դերի կարևորումն էր: Անհատի և անհատականության կարևորումը` իր բազ-
մաշնորհ կարողություններով:  

Կարելի է հետևել, որ իշխանությունը ոչ միայն քաղաքական, այլև բարոյա-
կան կատեգորիա է: Այն միաժամանակ ուժ է և պատասխանատվություն, նպա-
տակ է և միջոց: Իսկ ո՞րն է կառավարման գործի գնահատական չափորոշիչը, վե-
րահսկման ուղին, ուրիշ խոսքով, իշխանության լեգիտիմության ցուցանիշը: Մշա-
կույթն ունի այդպիսի բանաձևում՝ «կառավարման արդյունավետությունն ուղիղ 
համեմատական է հասարակ քաղաքացու ինքնազգացողությանը»: 

Մյուս ցուցիչը, թերևս, երկխոսելու կարողությունն է ժողովրդի հետ, քանի 
որ, ինչպես ասում են, «ժողովուրդը հոսող գետ է և կարող է անընդհատ մաքրել 
աղտեղությունը»: Ուրիշ խոսքով, ժողովրդավարությունը կառավարչի վերա-
դարձն է սուբյեկտիվությունից օբյեկտիվություն: Պաշտոնը դեռ վերջնանպատակ 
չէ, այն հնարավորություն է նվաճել ճշմարտության նոր աստիճաններ: «Բաց հա-
սարակության հիմնական բնութագրիչը փոփոխությունն է, այն փոփոխությունը, 
երբ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ ձգտում է բարձրանալ հասարակա-
կան աստիճանակարգով և զբաղեցնել ուրիշի տեղը»,– գրում է Պոպերը [8, 76]: 

Դեռևս հույները գիտեին, որ քաղաքացին այն մասնիկն է, այն եզակին, որը 
բազմակիության պայմանն է, պետության կենսունակության հիմքը: Պետությունը 
հենց քաղաքացիների հանրույթ է: «Ամեն առանձին կեցություն, բացարձակ կեցու-
թյան ձևի որոշիչն է»,– գտնում էր նաև Շելլինգը: 

 Կոնֆուցիոսի համոզմամբ, ինչպես ընտանիքը չի կարող պահպանվել 
առանց սիրո, հարգանքի, առանց միասնական աշխատանքի, միմյանց նկատ-
մամբ հոգածության, այնպես էլ պետությունը չի կարող կայուն մնալ իշխանա-
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վորի նկատմամբ թաքնված ատելության և անվստահության պայմաններում: 
Դեռևս Պլատոնը գտնում էր, որ պետության մեջ բարեփոխումը պետք է վերաբերի 
իրերի էությանը, ոչ թե երևույթին, որպեսզի կարելի լինի կենտրոնացնել բոլորի 
ուժերը: Այստեղ կարելի է նաև համաձայնել Հոբսին՝ քանի դեռ մարդիկ ապրում 
են առանց միասնական իշխանության, նրանք գտնվում են պատերազմական 
իրավիճակում` բոլորը բոլորի դեմ: Ուրեմն, ամուր պետության պայմանը միաս-
նականության ապահովումն է:  

Բազմազանության միասնությունը ժամանակակից պետական կառավար-
ման բանաձևն է: Սակայն, երբ իշխանությունը կորցնում է այդ միասնականու-
թյունը ապահովող ուժը՝ հեղինակությունը, մնում է ոչ թե պաշտպտանել քաղա-
քացուն, այլ ինքնապաշտպանական միջոցներ փնտրել: 

Իսկ ինչպե՞ս միավորել ժողովրդին: Միավորվել կարելի է միայն օրենքի 
շուրջ, օրենքի ներքո: Ինչպես բնության մեջ, այնպես էլ հասարակական կյանքում, 
հաղթում են օրենքները, ուստի օրենքի շրջանցումը` իշխանավորի կողմից, նույ-
նիսկ լավ նպատակով, խարխլում է համակարգը: Օրենքը նաև հավատն է կառա-
վարչի նկատմամբ: Նրանում առկա են հասարակության արժեքային կողմնորո-
շիչները: Օրենքը մեր ազատության պայմանն է, քանի որ ճանաչել օրենքը, նշա-
նակում է նախագծել հետագա գործողությունների ծրագիրը, նշանակում է հաս-
կանալ պետությունից ազատ լինելու չափը: «Ազատությունը հենց օրենքով պայ-
մանավորված իրավունքն է», «իրավունքը այն ազատությունն է, որը ներկայաց-
նում է մեզ քաղաքացիական օրենքը» [5, 76]: Կառավարիչը պարտադիր չէ, և 
պետք էլ չէ, և հնարավոր էլ չէ, լինի ամենուր, գիտենա ամեն մանրուք, բավական է 
միայն սեփական օրինակով պահպանի օրենքը: 

Վերածննդի ժամանակաշրջանից սկսած` մարդու և մարդկայինի գեր-
արժևորման համակարգը կապվում է հունական պայդեայի (որը ոչ միայն կրթա-
կան ունիվերսալ համակարգ էր, այլ ապրելակերպ) նախագծած անհատի կերպա-
րին: Նախապայմանն այն է, որ կարելի է ամուր պետություն ստեղծել համընդհա-
նուր կրթության միջոցով: Ինքնուրույն քաղաքացու դաստիարակության, ազա-
տության համար պայքարող, քաղաքական պայքարում ճիշտ ընտրություն կա-
տարելու, կողմնորոշվելու ընդունակ քաղաքացու միջոցով: Սխալվել ընտրության 
մեջ նշանակում է տանուլ տալ: Հերակլիտի դիտումով, դա կյանքի գետն է, որ չի 
կարելի անցնել երկրորդ անգամ: 

Պոլիսի քաղաքացու համար համընդհանուրին (օբսոլյուտին) կապողը առա-
ջին հերթին պետությունն էր: Եվ իհարկե, հասարակական այնպիսի համակարգի 
որոնումը, ուր բոլորը կարողանան իրացնել իրենց անհատականությունը: Այստե-
ղից էլ, նրա անհանգստությունը «լավագույնների մրցույթում» ապացուցելու իր 
անհատական ընդունակությունները: Հույն քաղաքացու մրցակցային կերպարը 
ուներ ոչ միայն քաղաքական, այլև սոցիալ-հոգեբանական պաշտպանվածության 
պահանջ: «Իդեալական պետության» որոնման ջանքները հենց անհատի հասա-
րակական էության և հասարակության անհատականացման ուղիների բացահայ-
տումն էր, որում անգնահատելի էր կառավարչի, քաղաքական գործչի դերը: 
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Հայտնի ճշմարտություն է՝ «քաղաքականությունը քիչ կորուստներով լավագույ-
նին հասնելու կարողություն է, հնարավորի արվեստ», ուստի իշխանավորից պա-
հանջվում է վերլուծական, քննադատական միտք, ժողովրդի ակտիվ և պասիվ 
կողմերի հաշվարկում, իրադարձությունների բնական ընթացքի ընկալում, սո-
ցիալական տարբեր խմբերի, խավերի ինքնադրսևորման միջավայրի ապահո-
վում: «Որպեսզի ճանաչես պետությունդ, անհրաժեշտ է ճանաչել մարդկանց հույ-
զերը, հակվածությունը, բարքերը» [3, 55]:  

«Վստահել են, հետևաբար պարտավոր ես» (Պլատոն): Անտիկ յոթ իմաս-
տունների խորհուրդներում, այն հարցին, թե ինչպե՞ս պետք է ղեկավարել, 
հետևում է` «Երբ հասնես իշխանության, ղեկավարիր առաջինը ինքդ քեզ, «վերց-
րու համոզմունքով և ոչ թե ուժով»: Իսկ ինչպե՞ս ապրել առաքինի կյանքով հար-
ցին, իմաստուններից Թալեսը պատասխանում է` «կապրես, եթե չանես այն, ինչի 
մեջ մեղադրում ես ուրիշներին»: «Ամենաիմաստունը ժամանակն է, քանի որ բա-
ցահայտում է ամեն ինչ, ամենազորեղը անհրաժեշտությունն է, որին ենթակա են 
անգամ աստվածները, ուստի պետք է հետևել իրադարձությունների ընթացքին, 
քանի որ շտապելով ոչինչ չի կառուցի` «Ով գնում է դանդաղ, գնում է անվտանգ» 
(Թալես): 

Կարծում եմ, չնայած ժամանակների հեռավորությանը, այսօր էլ կարող ենք 
տեսնել այդ խոսքերի ճշմարտացիությունը: Անցման արագությունը, շտապողա-
կանությունը մեզանում կրկնեց նույն պատմական սխալը: Իսկ արդյունքում կա-
ռավարման գործը առաջնորդվեց «Ինձ ամեն ինչ, իսկ ժողովրդին` օրենք» կարգա-
խոսով: 

Իմաստազրկվեցին ««ազատ խոսք», «ազատ շուկա», «ազատ մրցակցություն» 
և շատ այլ արժեքային կողմնորոշիչներ: Ստացվում է, որ քաղաքականությունն 
ամենևին էլ անհատական գաղափարների, ծրագրերի շուկա չէ, և նախագծերի 
որակն էլ անգամ կարևոր չէ, որոշիչը դրանք իրականացնելու կամքն է, քաղաքա-
կան պատասխանատվությունը` սրանք Ս.Սոլովևի խոսքերն են: Այնպես որ Սահ-
մանադրություններ փոխելով ավելի լավ պետություն չես ունենա: 

Մյուս կողմից էլ նոր լուծումներ է պահանջում, այսպես ասած, մերօրյա «եվ-
րոպոտոլոգիան»: Այն դեպքում, երբ ինքը` Եվրոպան, փորձում է ազատվել, Միշել 
Ֆուկոյի օգնությամբ ասած, իր ամենամեծ հիվանդություններից` ուտիլիտարիզ-
մի, պրագմատիզմի, տեխնոկրատիայի բերած կորուստներից: Փորձում է «շոկ» 
արժեքների միջոցով նորից վերագտնել բնական ապրումների, կրքերի, զգաց-
մունքների, հույզերի կարևորությունը մարդու կյանքում, վերագտնել մարդ-բնու-
թյուն կորցրած կապը: Փորձում է նորովի մեկնաբանել, դեռ վերածնության դարա-
շրջանից գերակայող ռացիոնալիզմի դեմոնական հաղթարշավը: Ռացիոնալիզմի, 
որը հեգելյան բանաձևում դրսևորվեց. «Այն ինչ բանական է` իրական է, այն ինչ 
իրական է` բանական է», դեկարտյան` «Բանականությունը ուժ է մարդու ձեռքին` 
իրեն ենթարկելու բնությանը» կարգախոսով: 

Տիեզերքը «մարդաչափությամբ» սահմանափակելով դեռևս հունական ռա-
ցիոնալիզմը` (Մարդը բոլոր իրերի չափ) եվրոպական մշակույթը տարավ սխալ 
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ուղղությամբ: Իրենց ուսմունքներում այդ էին ահազանգում` Նիցշեն, Շոպեն-
հաուերը, Օրտեգա Ի Գասսետը, Ա. Կամյուն, Դոստոևսկին և շատ ուրիշներ: 

 «Մեր ամբողջ եվրոպական կուլտուրան ուղղված է կործանման չարաբաս-
տիկ տեխնոմորֆիզմի ուժով [6, 3]: Ինչպես բնութագրում է Միշել Ֆուկոն, եվրո-
պական մշակույթը «ենթակայի, կատարողի, ռացիոնալիստական ձևի իշխանու-
թյան, օգուտի և հաշվարկի մշակույթ է» [9, 719]: Ո՞րն է ելքը: Իր ժամանակին Ֆե-
յերբախն առաջարկում էր հասարակական արատները բուժել նոր կրոնի` սիրո 
միջոցով: Այսինքն, կարծում էր, դրանով «դրախտը կգա երկիր»: «Բայց դա նշանա-
կում է երկիրը շրջել,– գրում է Կ. Պոպերը,– ամպերը երկիր իջեցնել, եթե մեզ հա-
ջողվի սիրել միմյանց» [8, 224]: Սակայն պետության և կառաըարչի դերը, ինչպես 
ասում են, «ոչ թե երկիր դրախտ բերելն է, այլ թույլ չտալու դժոխքը»: Ռացիոնա-
լիզմի հաղթարշավն այսօր հասել է աներևակայելի սահմանների: «Մեծ գաղա-
փարները մեծ զոհեր են պահանջում» կարգախոսով: Եվ պետք է ասել, որ սա 
պատմությամբ արձանագրված, թերևս, ամենամարդատյաց թեզերից մեկն է: Այս 
հարցադրման պատասխանը ունի Դոստաևսկին. «Եթե գաղափարի իրականաց-
ման համար պահանջվում է ոչնչացնել անգամ մեկ մարդու կյանք, ապա այդ 
ճշմարտությունը տանում է դատարկության»: 

Մյուս կողմից էլ` ռացիոնալիզմի գերարժևորումը, սցիենտիզմի հաղթանա-
կը կյանքին հաղորդում է զուտ ֆիզիկական օբյեկտիվացված ձևեր: Արդյունքը բե-
րում է մարդու ստանդարտացում, դիմազրկում: Խնդիրն այն է, որ ժողովուրդը 
նախընտրում է ապրել ուղղակի իր առօրյա հետաքրքրությունների թելադրան-
քով: Պատահական չէ, որ անցյալ դարի 60-ական թվականներից սկսած մշակույ-
թում իդեալը պարզապես «ուրախ մարդն» է: 

Այստեղից էլ ձևավորում է նոր կարգախոս. «Մարդուն փրկել մարդուց»: Գ. Ման-
նը հուսահատորեն գրում է, որ մարդկությունը չի կարողացել գտնել այն ճար-
տարապետին, որ կյանքը ձևակերտի ոգու պահանջներին համաձայն և անհրա-
ժեշտություն է առաջացել «մարդուն փրկել մարդուց»: Նիցշեն փրկությունը տես-
նում էր ստեղծագործող` դիոնիսոսյան ոգու վերադարձի մեջ, քանի որ բանակա-
նությունը (ապոլոնյան ոգին) օբյեկտիվացնում է անգամ իդեալը: Հեգելը, ընդհա-
կառակը, առաջարկում է բավարարում տալ բանականությանը` նրան հասցնելով 
զարգացման իր ավարտական փուլին (Եվրոպայի օրինակով):  

Սակայն այսօր ի պատասխան Հեգելի, նկատենք, որ այդպես էլ «ինքնաբա-
վարարում չգտնելով», ռացիոնալիզմի հաղթարշավը պահանջում է ավելի ու ավե-
լի մեծ զոհեր: «Միայն անցյալ դարում, համաշխարհային պատերազմների, ազգա-
միջյան կռիվների արդյունքում, մարդկությունն ավելի շատ կորուստներ է գրան-
ցել, քան ողջ անցած պատմության ընթացքում»: Նոր ուղիներ է փնտրում բուլգա-
կովյան հարցը` ինչպե՞ս հասնել լույսին: Ասենք,որ մ շակութային նոր արժեքների 
պահանջը ենթադրում է նոր բանաձև, այն է. «Բոլորի բարեկեցությունը պայմա-
նավովրված է ամեն մեկի բարեկեցությամբ»: Վերոհիշյալ մոտեցումը, թերևս, իր 
վավերացումը գտավ «Մարդու իրավունքների» հռչակագրում: Սակայն, ճշմար-
տությունն այն է, որ պատմությանը շատ դեպքերում այդպես էլ չի հաջողվում 



– 254 – 

միավորել հասարակական կարգն անհատի ազատության, տնտեսական առաջ-
ընթացը` սոցիալական արդարության հետ: Չի հաջողվում, քանի որ, Հեգելի խոս-
քերով ասած. «Չի կարելի ժողովրդին փաթաթել իրավիճակներ, որոնց նա չի հա-
սել սեփական զարգացման շնորհիվ»: Այդ է հաստատում նաև Կոնֆուցիոսի ուս-
մունքը, ըստ որի, արհեստական ճանապարհով աշխարհում ոչինչ չի ստեղծվում: 
Հայտնի է, որ Կոնֆիցիոսը կողմ էր կառավարման բարոյական, ավանդապահա-
կան ձևին, ըստ նրա նախընտրելի են այն օրենքները, որոք գրվում են սովորույթի 
ավանդույթի թելադրանքով: 

Չին մեծ փիլիսոփան անչափ կարևորում էր կառավարիչի (թագավորների) 
բարոյական դիմագիծն ու իմաստնությունը/թագավորությունում ամեն փոփոխու-
թյուն, (նույնիսկ եղանակային), պայմանավորելով նրանց վարքագծով: Եվ պա-
տահական չէ, որ, չնայած, իրենց կենցաղային-իմաստասիրական բնույթի, կոն-
ֆուցիական պահանջները դարձան ոչ միայն կյանքի նորմ, այլև պետական դոկտ-
րինա, և ենթարկվելով դարերի փորձությանը, արդիական են նաև այսօր: «Բնա-
կան և քաղաքացիական օրենքները համընկնում են իրենց բովանդակությանբ և 
ունեն միևնույն ծավալը...» [5,207]:  

«Մարդու էությունը բարձր սոցիալական և բարոյական վիճակի պահպա-
նումն է և կարողությունը ընդդիմանալ բոլոր այն ուժերին, որոնք ձգտում են նրան 
իջեցնել կենդանական և զուտ ֆիզիկական գոյության մակարդակների»,– գրում է 
նաև Ռ. Վ. Կորենը [7,184]: 

 Ամբողջ շարադրանքից կարելի է հետևել, որ քաղաքական ղեկավարի 
առաջնահերթ խնդիրն է մարդկային ճշմարիտ կարողությունների որոնումը, ազ-
գային ներուժի ճանաչումը, քանի որ հենց վերջինս է յուրաքանչյուր բարեշրջման 
հիմքը:  
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KKKKлючевые словалючевые словалючевые словалючевые слова:::: Ключевые слоба: индивидуальность, политический руково-
дитель, государственное управление, исторический экскурс, свобода выбора, от-
крытое общество. 

В статье обсуждаются вопросы решающей роли индивидуальности полити-
ческого руководителя в государственном управлении, а также проблемы принятия 
им эффективных решений на основе прогнозов и особенностей разработки прог-
рамм. Делается исторический экскурс и даются оценки особенностей политическо-
го руководства в нашей стране.  
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KKKKey wordsey wordsey wordsey words::::    identity, political leader, civil society, freedom of choice, state 
administration, historic excursion, open society. 

In the article it is told about the decisive role of the personality of political leader, 
around the effective decisions and developed program as the result of his political 
outlook. We are made a historical overview con cering the political govermence, its 
peculiarities in our republic. 
  


