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ՀԻՄՆԱՔԱՐԵՐ

Գ ևորգ Գ.  Հա կոբ յան 

ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՅԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ 
ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ո րոշ հիմ ախն դիր ներ և դրանց հնա րա վոր լու ծում ե րը*

 Բա նա լի բա ռեր –  դե մոկ րա տիա, ավ տո րի տա րիզմ, կա-
ռա վա րիչ, իշ խա նութ յուն, բռնա կալ, ա զա տութ յուն, ար դա-
րութ յուն, ճշմար տութ յուն, եր ջան կութ յուն, վե րահս կո ղութ-
յուն, ա նար խիս տա կան վե րա բեր մունք, ճշմար տութ յան հա-
կոտն յա, բա րի քի բաշ խում, դե մոկ րա տա կան հա սա րա կութ-
յուն։

 Մուտք
Թեև դե մոկ րա տիան (իր տա րա տե սակ նե րով) ա մե նաքն նարկ ված հա-

յե ցա կար գե րից մեկն է, բայց սո ցիալ-փի լի սո փա յա կան մտքի շրջա նակ նե-
րում հան րա հայտ է դե մոկ րա տիա յի այս պես կոչ ված՝ «դա սա կան» պա րա-
դոք սը. այն է՝ արդ յո՞ք պե տութ յու նը դե մոկ րա տա կան կլի նի, ե թե քա ղա քա-
ցի նե րը, ի րենց ա զատ կամ քով, ընտ րեն բռնա կա լի իշ խա նութ յու նը։ 

Ն մա նա տիպ մի պա րա դոքս էլ ա ռաջ է քա շում Կ.  Պո պե րը. «Ե թե մենք 
չա փա զանց շատ ծրագ րենք, ե թե մենք չա փա զանց շատ իշ խա նութ յուն տանք 
կա ռա վա րութ յա նը, ա պա ա զա տութ յու նը կկորս վի, և  դա կլի նի ծրագր ման 
ա վար տը»1։ Ս րանց առ կա յութ յու նը լիո վին բա վա կան է, որ պես զի ակն հայտ 
լի նեն դե մոկ րա տիա յի վտան գա վոր կող մե րը, ո րոնք նկատ վում են նաև 
հա յաս տան յան ներ կա ի րա կա նութ յան մեջ, սա կայն դե մոկ րա տիան, իր 
բո լոր թե րութ յուն նե րով ու խո ցե լի կող մե րով հան դերձ, ե ղել և մ ում է կա-
ռա վար ման լա վա գույն ձևը։ Ուս տի բնավ պա տա հա կան չէ, որ և՛ դե մոկ րա-
տիա յի ջեր մե ռանդ պաշտ պան նե րը, և՛ նրա կա տա ղի քննա դատ նե րը կենտ-
րո նա ցել են դե մոկ րա տա կան ա ռաջ նոր դի կամ վար չա րա րութ յան վրա՝ 
տե սա կա նո րեն կան խե լու հա մար դե մոկ րա տիա յի վե րած վե լը կա՛մ ա մե նա-
թո ղութ յան, կա՛մ բռնա կա լութ յան։ 

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 28.04.2019։
1 Popper K. R., The open Society and Its Enemies, Princeton, "Princeton University Press", 2013, p. 338.
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1. Քն նարկ ման օբ յեկ տի փո խա րի նում. ա նար խիս տա կան  
վե րա բեր մունք

Այս խնդրա դաշ տում շա րու նակ քննարկ վում է այն հար ցը, թե ինչ պե՞ս է 
հնա րա վոր կան խել դե մոկ րա տա կան վար չա րա րի՝ բռնա կա լի վե րած վե լը։ 
Չնայած բազ մա թիվ աշ խա տութ յուն նե րի առ կա յութ յա նը, տե սա բան նե րը 
գրե թե ընդ հան րա պես չեն կենտ րո նա ցել այն էա կան հար ցի վրա, թե ինչ-
պի սի հա սա րա կա կան վե րա բեր մունք ու մտայ նութ յուն պետք է գե րիշ խի 
դե մոկ րա տա կան պե տութ յան հա սա րա կութ յան մեջ՝ իշ խա նութ յան նկատ-
մամբ։  Մենք գտնում ենք, որ այս վեր ջին հար ցի լու ծու մը կա րող է խիստ 
դրա կան անդ րա դարձ ու նե նալ դե մոկ րա տիա յից բխող վտանգ նե րը կան-
խե լու ա ռու մով։  Դե մոկ րա տա կան երկ րի քա ղա քա ցի նե րը կա րող են կան-
խար գե լել դե մոկ րա տիա յի վե րած վե լը ավ տոկ րա տիա յի (ավ տո րի տա րիզմի)՝ 
ա նար խիս տա կան վե րա բեր մուն քի ու դրա ն հետ ևող վար քի մի ջո ցով։

 Մարդ կութ յան պատ մութ յան մեջ ե ղել են ան հա տա կան ա զա տութ յուն-
նե րի ժա մա նա կա մի ջոց ներ, ո րոնք հնա րա վոր են ե ղել բա ցա ռա պես վար-
չա րա րի իշ խա նա տեն չութ յու նը վե րահս կե լու և  հա րատ ևո րեն սահ մա նա-
փա  կե լու շնոր հիվ։  Սա կայն այս մի ջո ցա ռում երն ի րաց վել են տա րե րայ նո-
րեն, ուս տի և  արդ յուն քը, նույն պես, ե ղել է պա տա հա կան ու խիստ ժա մա-
նա կա վոր։ Ե թե վե րը հի շա տակ ված ա նար խիս տա կան մտայ նութ յունն ու 
վար քա կար գը ի ցույց դրվեն հա մա կարգ ված կեր պով, իսկ դե մոկ րա տա կան 
կոչ վող հա սա րա կութ յունն այն յու րաց նի ու հնա րա վո րինս ի րաց նի, ա պա 
կա ռա վա րութ յուն ներն ա ռա վել մոտ կլի նեն ի րենց ի րա կան ա ռա քե լութ յա-
նը, իսկ դե մոկ րա տիան կու նե նա ա վե լի ա մուր հիմ քեր, քան ու նե ցել է մինչև 
այ սօր։

2. Իշ խա նութ յան բաշխ ման հիմ ախնդ րի շուրջ
Իշ խա նութ յան (կա ռա վար չի) գո յութ յու նը կա րող է ար դա րաց ված հա-

մար վել, ե թե նրա ա ռա քե լութ յունն է՝ զերծ պա հել քա ղա քա ցի նե րին այն 
ա մե նից, ին չը կա րող է խա թա րել նրանց եր ջան կութ յու նը: Իսկ դե մոկ րա-
տիան, ի թիվս այլ նի, նախ և  ա ռաջ են թադ րում է շար քա յին քա ղա քա ցու 
իշ խա նութ յան շո շա փե լի առ կա յութ յու նը կա ռա վա րութ յան ա ռա քե լութ յունն 
ի րա կա նաց նե լու հար ցում, այդ թվում նաև՝ եր ջան կութ յան լի նե լիութ յա նը 
խան գա րող հան գա մանք նե րի միաս նա կան ըմբռն ման մշա կում ու ի րա-
ցումը2։

 Շա րու նա կե լով Պ լա տո նի պնդում առ այն, որ ցան կա ցած մար դու 
դժբախ տաց նում է (բոր բո քում, բար կաց նում է) այն ի րո ղութ յան գի տակ ցու-
մը, որ իր նկատ մամբ ա նար դար վար մունք է ի րա կա նաց վել3, կա րե լի է 
ա սել, որ ցան կա ցած քա ղա քա ցի այն քա նով կխու սա փի դժբախտ լի նե լուց, 
որ քա նով զգա կամ նկա տի ար դա րութ յան առ կա յութ յունն ի րեն հա սա նե լի 
հա սա րա կա կան տա րած քում։ Իսկ ար դա րութ յու նը միշտ կապ ու նի բաշխ-
ման հետ. ար դա րութ յան կամ ա նար դա րութ յան ուղ ղութ յամբ մար դիկ մտա-

2 Տե՛ս Popper K. R., The open Society and Its Enemies, Princeton, "Princeton University Press", 2013, էջ 441 - 442։
3 Տե՛ս Պլատոն, Պետություն, երկեր չորս հատորով, հատ. IV, Եր, «Սարգիս Խաչենց. Պրինթինֆո. Անտարես», 
2017, էջ 167։
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Ր
Ե
Րհոգ վում են, ո րով հետև մարդ կա յին կյան քը բաղ կա ցած է հա րատև բաշխ-

ման և  վե րա բաշխ ման գոր ծըն թաց նե րից։ Այ սու՝ « Հա սա րա կա կան բո լոր 
հա կա մար տութ յու ննե րը վե րա բե րում են բա ցա ռա պես բաշխ մա նը»4։ Եվ 
հենց բաշխ ման գոր ծըն թա ցում է, որ ծա գում է ար դա րութ յան հիմ ախն դի-
րը. բաշ  խում էլ, իր հեր թին, սերտ կապ ու նի իշ խա նութ յան հետ։ Իշ խա-
նութ յան և  բաշխ ման հա րա բե րութ յուն նե րը պար զե լը շատ խնդրա հա րույց 
է, ո րով հետև բաշխ վում են բա րիք նե րը, իսկ իշ խա նութ յունն ինք նին բա րիք 
է։ Ընդ ո րում, բա ցի այն, որ մարդն առն վազն բնազ դա յին մա կար դա կում 
հակ ված է դե պի իշ խելն ու իշ խա նութ յու նը, վեր ջին ներս ի րա կա նաց վում և  
ի ցույց են դրվում բա րիք նե րը բաշ խե լու գոր ծըն թա ցի մեջ։  Վեր ջա պես՝ բա-
րի քին տի րա պե տե լը նույն պես իշ խա նութ յուն է, իսկ բա րիքն էլ՝ իշ խա նութ-
յան աղբ յուր։ Ու րեմ այն հար ցը, թե բա րի քը, բաշ խու մը և  իշ խա նութ յու նը 
ինչ հա րա բե րութ յան մեջ են գտնվում միմ յանց հետ, վե րած վում է ա րա տա-
վոր շրջա նի։ 

Այս տեղ կա րե լի է բա վա րար հա մա րել միայն այն ակն հայտ փաս տը, որ 
իշ խա նութ յու նը, ո րը հա նուն քա ղա քա ցի նե րի եր ջան կութ յան կոչ ված է 
ի րա կա նաց նե լու բա րիք նե րի ար դա րա ցի բաշ խում, պետք է նույն պես 
բաշխ ված լի նի ար դա րա ցիո րեն։ Ուս տի են թադր վում է քննար կում առ 
այն, թե ինչ պես է հնա րա վոր քա ղա քա ցի նե րից մե կին (մի քա նի սին) օժ տել 
իշ խա նութ յամբ, որ դա լի նի ար դար։

3. Իշ խա նութ յան գո յութ յան ա նար դա րա ցիութ յու նը.  
ա նար խիզ մի փաս տարկ ները

 Դե մոկ րա տա կան երկր նե րի սահ մա նադ րութ յուն նե րում և/ կամ հա մա պա-
տաս խան օ րենսգր քե րում ա ռա ջադր ված են այն պի սի պայ ման ներ, ըստ 
ո րոնց տվյալ պե տութ յան քա ղա քա ցի նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նութ յու նից 
յու րա քանչ յուրն ի րա վունք ու նի ընտր վե լու պե տութ յան կա ռա վա րիչ (նա խա-
գահ, վար չա պետ, օ րենս դիր, գոր ծա դիր, դա տա կան իշ խա նութ յան ան դամ 
և  այլն), ո րով էլ օ րեն քի ու ժով օժտ ված կլի նի հա մա պա տաս խան իշ խա  նութ-
յամբ՝ սե փա կան հա մա քա ղա քա ցի նե րի նկատ մամբ։ Իսկ իշ խա նութ յու նը մե-
կի նկատ մամբ հնա րա վոր է բա ցա ռա պես նրա ա զա տութ յան հաշ վին։ 

Ան կախ այն բա նից՝ սա տե ղի է ու նե նում լռելյ այն թե տեքս տի բեր ված, 
հա սա րա կա կան դա շին քի ձևով, ան կախ այն բա նից, թե ա զա տութ յան ինչ-
պի սի քա նա կութ յուն է սահ մա նա փակ վում, միև նույն է՝ այս ի րո ղութ յու նը 
բա վա րար է, որ ի հայտ բեր վի ա նար խիզ մի ընդ դի մա ցու մը, ըստ ո րի ցան-
կա ցած իշ խա նութ յուն ինք նին ա նար գանք և  ա նար դար վար մունք է մար դու 
նկատ մամբ։ 

Ըստ ա նար խիզ մի (բո լոր տա րա տե սակ նե րի)՝ ա զա տութ յու նը բա ցար-
ձակ, ան փո խար կե լի և  հա մար ժե քը չու նե ցող ար ժեք է, ուս տի հնա րա վոր 
ոչ մի իշ խա նութ յուն չի կա րող ա ռա ջար կել ինչ-որ մի բան, ո րը կկա րո ղա-
նա հա րա բե րե լի և  սա կար կե լի լի նել ա զա տութ յան նկատ մամբ։ Ո՛չ ան-
վտան գութ յու նը, ո՛չ բա րե կե ցութ յու նը, ո՛չ նույ նիսկ եր ջան կութ յունն ու Աստ-

4 Walzer M. L., Spheres of Justice, A Defense of Pluralism and Equality, Printed in the United States of America, 
"Basic Books", 1983, p. 11.
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ված5, և  ո՛չ էլ այս բո լո րը միա սին հնա րա վոր չէ դնել կշեռ քի նժա րին՝ որ պես 
ա զա տութ յա նը հա կակ շիռ կամ դրան փո խար կե լի ար ժեք։ Ա զա տութ յու նը 
հիմ ա րար և  ան վե րա պահ ար ժեք է, ո րը չի կա րող դրվել այլ ցան կա ցած 
ար ժե քի կող քին կամ մտնել ինչ-որ աս տի ճա նա կար գութ յան մեջ, ե թե նույ-
նիսկ բարձ րա գույն տե ղը հատ կաց ված լի նի հենց ա զա տութ յա նը։

Ա նար խիզ մի հայ րե րից Պ րու դո նի հա մոզ մամբ, ե թե որ ևէ հա սա րա կութ-
յան մեջ ա զա տութ յու նը բա ցար ձակ ա ռաջ նայ նութ յուն չու նի, ա պա այդ տեղ 
չի կա րող լի նել ոչ մի ար դար գոր ծո ղութ յուն. առևտ րա կան կամ վար ձու 
աշ խա տան քա յին հա րա բե րութ յուն ներն ինք նըս տինք յան տե ղի կու նե նան 
ա զա տի և  ա նա զա տի (հա րուս տի և  ու նե զուր կի) միջև:  Զին վո րը, որն ա զա-
տո րեն չի ծա ռա յում հա նուն իր հայ րե նի քի սի րո, դառ նում է զի նա կից նե րի 
և  մար տա կան ողջ կա ռույ ցի թշնա մին։  Նույն դրութ յան մեջ են հո ղա գոր ծը, 
ար  տադ րո ղը և  բո լո րը, ով քեր աշ խա տում ու ապ րում են այս պի սի հա սա րա-
կու թ յան մեջ6: Ուրեմ՝ «... ա զա տութ յու նը բա ցար ձակ ար ժեք է, քա նի որ 
ան թա փան ցե լիութ յու նը խնդիր է մար դու հա մար՝ գո յութ յան անհ նա րի նութ-
յուն (sine qua non)»7։

Ի հար կե, ա նար խիստ նե րը հաս կա նում են, որ ա զա տութ յու նը պետք է 
ու նե նա «հե նա րան ներ». ա նար խիզմը ո րակ վում է՝ որ պես «... կա տար յալ 
ցան կա լի, սա կայն բա ցար ձա կա պես անհ նա րին ի րադ րութ յուն»8։ Այս պատ-
ճա ռով էլ ար դա րութ յան կող քին, որ պես ա զա տութ յան նման բա ցար ձակ 
ար ժեք, հի շա տակ վում են հա վա սա րութ յու նը և  անվ տան գութ յու նը9։  Բայց 
սրա նից ա նար խիզ մի՝ ա զա տութ յան բա ցար ձակ ա ռաջ նայ նութ յան ըմբռնու-
մը չի փոխ վում, ո րով հետև ա նար խիս տա կան ա զա տութ յու նը միշտ ընդ դեմ 
իշ խա նութ յան է. «Ա նար խիզ մը պնդում է, որ կյան քը կա րե լի է ապ րել ա ռանց 
իշ խա նութ յան առ կա յութ յան ...»10։ Եվ երբ  Բա կու նի նը եզ րա կաց նում է, թե 
«... ա զա տութ յունն ա ռանց սո ցիա լիզ մի ար տոն յա լութ յուն է, ա նար դա րութ-
յուն, իսկ սո ցիա լիզմ ա ռանց ա զա տութ յան ստրկութ յուն է և  ա նաս նա կան 
վի ճակ»11, շա րու նակ վում է ա զա տութ յան վե րը մեկ նա բան ված ըմբռ նու մը։

Այն, որ Պ րու դոնն ըն դու նում է հա վա սա րութ յունն ու անվ տան գութ յու նը 
որ պես ա զա տութ յա նը կից բա ցար ձակ ար ժեքներ, հա կաիշ խա նա կան հա-
յե ցա կար գա յին հետ ևո ղա կա նութ յան արդ յունք է, ըստ ո րի բո լո րը հա վա սար 
են, «... միակ հե ղի նա կութ յու նը օ րենքն ...» է, իսկ «Ա զա տութ յու նը ա նար խիա 
է»12։ Այս նույն հետ ևո ղա կա նութ յունն առ կա է նաև  Բա կու նի նի հա յե ցա կար-
գում. «... մենք վճռա կա նո րեն մեր ժում ենք հա սա րա կութ յան կազ մա կերպ-
ման ցան կա ցած այն պի սի փորձ, ո րը լի նե լով հե ռու ինչ պես ան հա տա կան, 
այն պես էլ միու թե նա կան ա զա տութ յուն նե րից, կպա հան ջի ինչ-որ կա նո նա-
կարգ ման հե ղի նա կութ յուն։  Հա նուն ա զա տութ յան, որն ըն դու նում ենք որ-
պես ցան կա ցած կազ մա կեր պութ յան միակ օ րի նա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 
5 Տե՛ս Бакунин М. А., Философия. Социология. Политика, Москва, изд. «Правда», 1989, էջ 44:
6 Տե՛ս Proudhon P. J., What is Property?, Cambrige, "Press of John and Son", 1876, էջ 133 – 134։
7 Նույն տեղում, էջ 52։
8 Kinna R., Where to Now? Future Directions for Anarchist Research, The Continuum Companion to Anarchism, 
New York, "Continuum International Publishing Group", 2012, p. 316.
9 Տե՛ս Proudhon P. J., What is Property?, Cambrige, "Press of John and Son", 1876, էջ 52։
10 Newman S., Research Methods and Problems: Postanarchism, The Continuum Companion to Anarchism, New 
York, "Continuum International Publishing Group", 2012, p. 41.
11 Бакунин М. А., Философия. Социология. Политика, Москва, изд. «Правда», 1989, с. 42.
12 Proudhon P. J., What is Property?, Cambrige, "Press of John and Son", 1876, p. 282.
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Րսկզբունք, մենք միշտ կընդվ զենք ընդ դեմ այն ա մե նի, ո րը դույզն-ինչ նման 

կլի նի պե տա կան սո ցիա լիզ մի կամ կո մու նիզ մի»13: Այդ պատճառով «... պե-
տութ յու նը պետք է տա րա լուծ վի հա սա րա կութ յան մեջ, որն ա զա տո րեն 
կազ մա կերպ ված է ար դա րութ յան հի մունք նե րի վրա»14։  Վեր ջա պես՝ «Ողջ 
մարդ կութ յան զար գաց ման վերջ նա կե տա յին սահ մանն ա զա տութ յունն է»15։ 

4.  Բա րիք նե րի ա նար դար բաշխ վա ծութ յու նը հա սա րա կութ յան 
և  իշ խա նութ յան միջև

Ա նար խիս տա կան այս փաս տարկ ներն ու հայ տա րա րութ յուն նե րը կա րե-
լի է հա մա րել ի ռա ցիո նալ և/ կամ ապ րիո րի16 տրվա ծութ յուն, ո րոնց հետ 
հնա րա վոր է պար զա պես հա մա ձայ նել կամ մեր ժել նույն քան ի ռա ցիո նալ 
և  ապ րիո րի հի մունք նե րով, սա կայն այն, որ դե մոկ րա տա կան (և  ո՛չ միայն) 
կա ռա վար չի և  իր հա մա քա ղա քա ցի նե րի միջև կա բա րիք նե րի բաշխ վա-
ծութ յան ծայ րա հեղ ան հա մա չա փութ յուն, կա րե լի է ո րա կել որ պես նե ցե սի-
տա րիս տա կան (անհ րա ժեշ տա կան)17 ա նար դա րութ յուն. այս պես՝

ա) քա ղա քա ցի նե րը կա ռա վար չին վճա րում են ի րենց պե տութ յան ա մե-
նա մեծ աշ խա տա վար ձը, իսկ կա ռա վա րի չը, լա վա գույն դեպ քում, կա րող է 
ա պա հո վել քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տա վարձ ե րի հա մա չափ բաշխ վա ծու-
թյունն ըստ ըն դուն ված սկզբունք(ներ)ի,

բ) քա ղա քա ցի նե րը կա ռա վար չին ա պա հո վում են ա ռաջ նա յին սպառ ման 
բո լոր բա րիք նե րով (կա ցա րան՝ կո մու նալ ծախ սե րով և  այլն) և  ո րա կա կան 
ա ռու մով՝ հնա րա վոր լա վա գույ նը։ Իսկ կա ռա վա րի չը, լա վա գույն դեպ քում, 
կա րող է ի րաց նել քա ղա քա ցի նե րի՝ աշ խա տան քի դի մաց բա րիք նե րի ձեռք-
բեր ման գոր ծըն թա ցի ճշգրիտ ու ան խա փան ի րա գոր ծու մը, 

գ) քա ղա քա ցի նե րը լիո վին լու ծում են կա ռա վար չի ա ռող ջա պա հա կան 
կա րիք նե րը (այս դեպ քում, թերևս, մա տուց վում է բա ռա ցիո րեն լա վա գույ նը), 
իսկ փո խա րենն ակն կալ վում է քա ղա քա ցի նե րի միայն ո րոշ մա սի և  ո րոշ 
կա րիք նե րի անվ ճար (ո րոնք դրա դի մաց կա՛մ աշ խա տել են, կա՛մ աշ խա տե-
լու են, կա՛մ ուղ ղա կի չեն կա րող աշ խա տել, ուս տի վար ձա հա տույց են լի նում 
հա մա քա ղա քա ցի նե րը) բա վա րա րու մը, իսկ մա ցա ծը կա րող են ակն կա լել՝ 
վճա րի դի մաց հա մար ժեք (ո րա կա կան) գոր ծո ղութ յուն նե րի ա պա  հո վում։ 

Այս շար քը կա րե լի է շա րու նա կել՝ վկա յա կո չե լով կա ռա վար չին տրա-
մադր վող անվ տան գութ յու նը, տրանս պոր տը, ֆի զի կա կան տես քի ներ կա-
յա նա լի խնամ քի մի ջոց նե րը, ժա ման ցի բարձ րո րա կութ յու նը և  այլն, սա կայն 
ե ղածն էլ բա վա րար է ցույց տա լու հա մար, թե օբ յեկ տի վո րեն (նույ նիսկ 
ի դե լա կան տար բե րա կում) որ քան ա նար դար է տե ղի ու նե նում բա րիք նե րի 
բաշ խու մը կա ռա վար չի և  հա մա քա ղա քա ցի նե րի միջև։ 

 Բա րիք նե րի բաշխ ման այս ի րո ղութ յունն ա նար դար է ոչ միան բա րիք-

13 Бакунин М. А., Философия. Социология. Политика, Москва, изд. «Правда», 1989, с. 40.
14 Նույն տեղում, էջ 41։
15 Նույն տեղում, էջ 67։
16 A priori – լատիներենից բառացի թարգմանվում է՝ ի սկզբանե, այսինքն՝ նախքան փորձը։ Իմացաբանական 
եզրույթ է, որը հատուկ մշակման է ենթարկվել Է. Կանտի կողմից։ Կանտը և այլք ապրիորի են անվանում 
այն ամենը, ինչը չի կարող տրված լինել հնարավոր փորձում։
17 Necessarius – լատիներենից բառացի թարգմանվում է՝ հարկավորություն, պարտադրություն: Կ. Պոպերը 
«նեցեսիտարիստական» է որակում հեգելյան ազատությունը, որն ըստ Պոպերի կեղծիք է։ 
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նե րի քա նա կի և  ո րա կի ա ռու մով, այլև հենց բուն գոր ծըն թա ցի կա ռուց ված-
քով. հա մա քա ղա քա ցի նե րը միշտ վճա րում են նա խա պես, իսկ «ծա ռա յութ-
յու նը» մա տուց վում է վճա րից ո րոշ ժա մա նակ անց։  Քա ղա քա ցին «պար-
տա տերն է», իսկ «մուր հա կի»՝  Սահ մա նադ րութ յան պա հա պա նը և  պարտ քը 
մա րե լու ե րաշ խա վո րը միշտ նույն «պար տա պանն» է՝ կա ռա վա րի չը։

Այս պի սով, հա մա քա ղա քա ցի նե րը, ընտ րե լով և ն շա նա կե լով կա ռա վա-
րիչ, «վար ձու աշ խա տան քի» են վերց նում ի րեն ցից մե կին, ո րը ոչ մի կերպ, 
օբ յեկ տի վո րեն չի կա րող կա տա րել այն պի սի ո րա կի և  քա նա կի աշ խա տանք, 
ո րը հա մար ժեք կլի ներ քա ղա քա ցի նե րի վճա րին։ Եվ ե թե կա ռա վա րի չը 
նույ նիսկ ինչ-որ հրաշ քով այն պես ու այն քան աշ խա տի, որ կա րո ղա նա բո-
լո րի նկատ մամբ ար դար լի նել և  լիո վին ար դա րաց նի բո լոր քա ղա քա ցի նե-
րի հույ սե րը (մի բան, որ եր բեք հնա րա վոր չէ), միև նույն է՝ նա կա տա րած 
կլի նի իր ստա ցա ծից պա կաս, ո րով հետև քա ղա քա ցի նե րը կան խավ նրան 
«վճա րել» են ի րենց վստա հութ յու նը։ Ա սենք թե՝ կա ռա վա րիչն էլ վստա-
հութ յան դի մաց ե ղել է ար դար, սա կայն նրա կա տա րած աշ խա տան քը շա-
րու նա կում է պա կա սա վոր լի նել, ո րով հետև վճար ման պա հի և դ րա դի մաց 
ի րա կա նաց րած աշ խա տանք նե րի միջև ժա մա նակ է ըն կած։ Իսկ ժա մա նակն 
ան դառ նա լի է և  խիստ թանկ։ 

Այ սու՝ փաս տո րեն հա մա քա ղա քա ցի ներն ի րեն ցից մե կի հետ ի րա կա նաց-
նում են մի գոր ծարք, ո րը սկզբուն քո րեն (իսկ գործ նա կա նում՝ ա ռա վել ևս) 
ար դար լի նել չի կա րող։

5.  Կա ռա վար չի ան հա վա սա րակ շիռ հո գե կա նը և 
 բա րո յա կա նութ յան անհ նա րի նութ յու նը

Այս տեղ տրա մա բա նա կան հարց է ա ռա ջա նում. իսկ ո՞վ է տվյալ քա ղա-
քա ցին որ պես անձ, ո րը հաս նում է այնպիսի դրութ յա ն, որ քա ղա քա ցի նե րը 
հենց իր հետ են ի րա կա նաց նում այդ ա նար դար գոր ծար քը, և  ոչ մեկ ու րի շի։ 
Առ հա սա րակ՝ ցան կա ցած քա ղա քա կան գոր ծիչ առն վազն՝ իր պնդմամբ ցան-
կա նում է ի րա կա նաց նել ար դա րութ յուն, քան զի «... քա ղա քա կա նը սաղմ-
նա վոր վում է փի լի սո փա յա կա նում և  մեռ նում ի րա վա կա նում՝ ամ րագր-
ման մի ջո ցով (ընդգ ծու մը մերն է – Գ. Հ.)»18։ Իսկ Ա.  Բեռ լի նի պնդմամբ՝ 
« Քա  ղա քա կան տե սութ յու նը բա րո յա կան փի լի սո փա յութ յան ճյուղ է, ո րը 
սկսում է քա ղա քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ո լոր տում բա րո յա կան հաս կա-
ցութ յան հայտ նա գոր ծու մից կամ վկա յա կո չու մից»19, այ սու՝ քա ղա քա կան գոր-
ծու նեութ յունն էլ բա րո յա կան նոր մե րի ի րա կա նաց ման ըն թացք է։ Այս տե ղից 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այն քա ղա քա ցին, ո րը ցան կա նում և  ընտր վում է 
կա ռա վա րիչ՝ կա՛մ չի կա րող այն քան խոր մտա ծել, որ հաս կա նա, թե ին քը 
գնում է ա նար դար գոր ծար քի՝ հայ տա րա րե լով, թե պայ քա րում է հա նուն 
ինչ-որ ար դա րութ յան (բա րո յա կա նի), կա՛մ կա րող է հաս կա նալ, սա կայն հաս-
կա նա լով հան դերձ գնում է այդ քայ լին, կա՛մ էլ եր կու սը միա սին. չի հաս կա-
նում, սա կայն, ե թե հաս կա նար էլ, միև նույն է՝ գնա լու էր այդ ա նար դար 

18 Այս մասին մանրամասն, տե՛ս Յակոբեան Գ. Գ., Քաղաքականութեան և իրավունքի գոյաբանական հիմքերը, 
«Սիոն», պաշտօնաթերթ Երուսաղէմի Հայ Պատրիարքութեան, Երուսաղէմ, «Տպարան Սրբոց Յակոբեանց», 
2017, յուլիս - դեկտեմբեր, էջ 48։
19 Berlin I., Two Concept of Liberty, New York, "Oxford University Press", 2002, p. 168.
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 Լորդ Աք թո նը պնդում է. «Իշ խա նութ յու նը տա նում է այ լա սեր ման, իսկ 
բա ցար ձակ իշ խա նութ յու նը այ լա սե րում է բա ցար ձա կո րեն»20: Այս պնդու մը՝ 
իր փաս տարկ նե րով հան դերձ, ար վել է մոտ մեկ ու կես դար ա ռաջ։ Այն են-
թադ րում է, որ մար դը հակ վում է դե պի այ լա սե րու մը իշ խա նութ յուն ունե նա-
լուց հե տո (իշ խա նա կան հա մա կար գի ճնշման ներ քո)։  Սա կայն, հաշ վի առ-
նե լով ներ կա մի շարք ի րադ րութ յուն ներ, ի տար բե րութ յուն Աք թո նի, կա րե լի 
է ա սել, թե ժա մա նա կա կից մար դը, ո րը հակ ված է իշ խա նութ յան, ար դեն իսկ 
հակ ված է այ լա սե րութ յան՝ չա սե լու հա մար, թե ար դեն իսկ այ լա սեր ված է։ 
Ե թե նույ նիսկ մի հպան ցիկ դի տարկ ման են թար կենք այն ճա նա պար հը, որն 
անց նում է մե րօր յա մար դը իշ խա նութ յուն ձեռք բե րե լու հա մար, վերն աս-
վա ծը հստա կո րեն կհիմ ա վոր վի. սկզբուն քո րեն հնա րա վոր չէ ձգտել և 
 հաս նել իշ խա նութ յան՝ ա ռանց հան րայ նո րեն պաշտ պա նե լու ինչ-որ մի տե-
սա կետ, ո րի հետ առն չութ յուն ու նե ցող խնդի րը հա սա րա կա կան լայն հնչե-
ղութ յուն է ստա ցել։  Հան րայ նո րեն հան դես գա լով և  պաշտ պա նե լով կամ 
հեր քե լով ինչ-ինչ հա յե ցա կե տեր՝ են թադր յալ քա ղա քա կան գոր ծիչ-հրա պա-
րա կա խո սը, կա մա թե ա կա մա, անհ րա ժեշ տա բար ար ժա նա նում է հա սա րա-
կութ յան մի ստվար զանգ վա ծի քննա դա տութ յա նը։ Ե թե ժա մա նա կին, ա սենք՝ 
Աք թո նի օ րոք, դիր քո րո շում հայտ նող հրա պա րա կա խո սին պա տաս խա նե լու 
(քննա դա տե լու) հնա րա վո րութ յուն ու ներ միայն մեկ այլ հրա պա րա կա խոս, 
իսկ տվյալ քննա դա տութ յունն էլ հան րայ նաց վում էր տպա գիր մա մու լի մի-
ջո ցով, ա պա այ սօր ին տեր նե տա յին սոց կայ քե րի մի ջո ցով կար ծիք հայտ նե լու 
հնա րա վո րութ յուն ու նեն բո լո րը։ Այս «բո լո րի» մի զգա լի մա սը, չլի նե լով մաս-
նա գետ, են թադր յալ հրա պա րա կա խո սին մե ղադ րում է ա մե նա փոք րիկ զան-
ցան քից մինչև ա մե նա սար սա փե լի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի մեջ։ Եվ ո րով-
հետև նրանք ի րենց գրա ռում ե րում գրե թե ոչ մի ա ռու մով կաշ կանդ ված չեն, 
ցան կութ յան դեպ քում ա ռանց վա րա նե լու հասց նում են ծայ րա հեղ վի րա վո-
րանք ներ, են թար կում ծաղր ու ծա նա կի։ Իշ խա նութ յան ձգտող մար դը կա՛մ 
կա րո ղա նում է լռել ու մո ռա ցութ յան մատ նել այդ ա մե նը, կա՛մ վիր տո ւալ 
մար տի է բռնվում բո լո րի հետ։ Այս գոր ծըն թա ցը կա րող է տևել տա րի ներ։ 

 Բա ցի սրա նից, ժա մա նա կին իշ խա նութ յան ձգտող հրա պա րա կա խո սին 
հա կա դար ձում էր «մաս նա գետ»՝ մեկ այլ հրա պա րա կա խոս, ո րի ար տա հայ-
տած տեքստն անց նում էր խմբագ րա կան քննութ յուն, ուս տի այս հրա պա րա-
կա խոս նե րը միմ յանց հետ բա նա վի ճում էին միև նույն «լեզ վով»՝ քիչ թե շատ 
խու սա փե լով բե կոն յան « Շու կա յի կուռ քից»։  Ներ կա յիս հրա պա րա կա խո սը 
ստիպ ված է խո սել ան թիվ-ան հա մար «լե զու նե րով». մի ի րո ղութ յուն, ո րը 
նույն պես, գործ նա կա նում ա նի րա գոր ծե լի է։ Ուս տի, իշ խա նութ յան ձգտող 
հրա պա րա կա խո սը պար տա վոր ված է լի նում ընտ րել ա մե նա մեծ տա րա ծում 
ու նե ցող քա ղա քա կան մի ֆե րը, ու դրանց շրջա նակ նե րում ա նընդ հատ խո սել 
են թադր յալ լսա րա նի հետ՝ թույլ չտա լով, որ հա սա րա կութ յունն ի րեն մո ռա-
նա։  Վեր ջա պես, ե թե ժա մա նա կին բա նա վի ճա յին տեքս տը սա հա մա նա փակ-
ված էր հրա տա րա կութ յան պար բե րա կա նութ յան ժամկ ետ նե րով, ա պա ներ-
կա յիս հրա պա րա կա խո սը ստիպ ված է խո սել ոչ միայն հա մո զիչ (ճշմա րիտն 
ու գե ղե ցի կը այս հար ցում միայն հա րա բե րա կան գոր ծիք ներ են), այլև՝ շատ։ 
20 Acton J. E. D., Essays on Freedom and Power, Boston, "The Free Press", 1949, p. 364. 



16

Այս պի սով՝ հնա րա վո՞ր է արդ յոք, որ նման թո հու բո հի մի ջով ան ցած անձն 
ու նե նա հա վա սա րակ շիռ հո գե վի ճակ. ա ռա վել հա վա նա կան չէ՞ արդ յոք, որ 
նա լի նի  Նից շե - շե լեր յան ռե սեն տի մեն տի բա րո յա կան սալ ջարդ նե րի կրիչ՝ 
իր ողջ պայթ յու նավ տան գութ յամբ։ 

6.  Դե մոկ րա տա կան ընտ րութ յուն նե րի փաս տա ցի  
խնդրա հա րույց լի նե լը

 Դե մոկ րա տա կան կա ռա վար ման մեջ ընդ հան րա պես ո րո շիչ է ընտ րա-
զանգ վա ծի ձայ նը, իսկ գործ նա կա նում այս նույն ընտ րա զանգ վա ծի խաբ ված 
լի նե լու հա վա նա կա նութ յու նը, որ պես կա նոն, միշտ շատ ա վե լի մեծ է, քան 
ճիշտ ընտ րութ յուն կա տա րե լը. մրցակ ցութ յան լայ նա ծա վա լութ յու նը ստի-
պում է, որ պես զի իշ խա նա կան թեկ նա ծու ներն ընտ րող նե րին ներ կա յա նան 
հա մա կող մա նի դրա կա նո րեն, այ սինքն՝ լի նեն խե լա ցի, ի մաս տուն, տե ղե-
կաց ված (օժտ ված լի նեն մտա վոր զար գա ցա ծութ յան մարդ կութ յա նը հայտ-
նի բո լոր դրա կան հատ կա նիշ նե րով)։ Ն րանք «ստիպ ված են» լի նել նաև 
պար կեշտ, լավ ըն տա նի քի ան դամ (ցան կա լի է՝ ծնող), ըն կե րա սեր, հայ րե-
նա սեր, մար դա սեր և  այլն։ Այս պա հանջ նե րի ցան կը պար զա պես ան վերջ 
է, և  հենց այդ ան վեր ջութ յունն էլ փաս տում է այն, որ ոչ մի մահ կա նա ցու, 
որ քան էլ ցան կա նա, առն վազն ֆի զի կա պես չի կա րող հասց նել լի նե լու, 
ա սենք, լավ ըն տա նի քի հայր, խոր գի տե լիք նե րով զին ված մտա վո րա կան 
և  միշտ իր ժո ղովր դի կող քին, «փո ղո ցում պայ քա րող» հե րոս։ Ի հա կա-
դրութ յուն այս ա մե նի, նա կա րող է և  դառ նում է մե դիա հե րոս։  Մե դիան իր 
«հե րո սին» ներ կա յաց նում է այն պի սին, ինչ պի սին որ ընտ րող նե րը կու զեին 
լի ներ ի րենց կա ռա վա րի չը։ Եվ քա ղա քա կան գո վազ դի միա կող մա նիութ յան 
ազ դե ցութ յան տակ ընտ րա զանգ վածն ան տե սում է այն փաս տը, որ մար դը 
պար զա պես չի կա րող լի նել տա ղանդ բո լոր ո լորտ նե րում։  Ճիշտ հա կա-
ռա կը, կա տա ղի քննա դա տը կա րող է թույլ ղե կա վար լի նել և  թույ-
լատ րել այն պի սի ա րա տա վոր գոր ծո ղութ յուն ներ, ո րոն ցից շատ ա վե լի 
անն շան ներն ին քը նախ կի նում քննա դա տել է։  Թե պետ չի բա ցառ վում, 
որ հան դի պեն այն պի սի ա ռաջ նորդ ներ, ո րոն ցում հա մադր ված լի նեն և՛ 
հռե տո րը, և՛ կա ռա վա րի չը։  Սա կայն այս հռե տոր-կա ռա վա րի չը կա րող է 
չու նե նալ հա մա պա տաս խան բա րո յա կան նկա րա գիր։ Եվ հա կա ռա կը՝ պատ-
մութ յու նը բազ միցս է «փոր ձել» ստվե րել բա րո յա կան մեծ ար ժեք նե րի դա-
վա նորդ նե րի, ո րոնք հե տա գա սե րուդ նե րին հայտ նի են դար ձել պա տա հա-
կա նո րեն։ 

Եվ այս պես, բո լոր այն մտա ծող նե րը, ո րոնք Պ լա տո նի ա ռաջ նոր դու-
թյամբ պնդում են, թե «... պետք է իշ խեն լա վա գույն նե րը»21, սխալ վում են 
այն պարզ պատ ճա ռով, որ կա՛մ «լա վա գույն ներ» չկան, կա՛մ նրանք եր բեք 
իշ խա նութ յան գալ չեն կա րող, ո րով հետև ընտ րութ յուն նե րը միշտ ի րա կա-
նա նում են ա նար դար. ար դար ընտ րութ յուն նե րը նախ ևա ռաջ են թադ րում 
են օբ յեկ տիվ հնա րա վո րութ յուն նե րի հա վա սա րութ յուն։  Սա կայն որ քան 
էլ մարդ կութ յան լու սա վոր յալ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ձգտել են, միև նույն է՝ 

21 Պլատոն, Պետություն, երկեր չորս հատորով, հատոր IV, Եր., «Սարգիս Խաչենց. Պրինթինֆո. Անտարես», 
2017, էջ 128։
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Րցայ սօր ե ղած բո լոր հա սա րա կութ յուն նե րում էլ առ կա են տոհ մա պաշ տա կան 

մտայ նութ յուն ներ, ուս տի այն ան ձը, ո րի ար յու նակ ցա կան կա պե րը լայն են, 
ա ռա վե լութ յուն է ստա նում իր մրցա կից նե րի նկատ մամբ։ Երկ րորդ՝ ա ռա-
ջադր վե լու հա մար հստակ ամ րագր ված գու մար պետք է մուծ վի պե տութ յա-
նը, իսկ մրցակ ցութ յու նը կազ մա կեր պե լու հա մար հար կա վոր են ոչ բո լո րին 
մատ չե լի ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ. այս ֆի նանս նե րի չա փը նույն պես ծան-
րակ շիռ ազ դե ցութ յուն ու նի ընտ րութ յուն նե րի ել քի վրա։ Իսկ «ա մե նաար դար» 
պե տութ յան մեջ ապ րող լավ ըն տա նի քի լավ հայ րը, ո րը, բա ցի ըն տա նի քի 
ան դամ ե րի հոգ սե րը հո գա լուց, ինք նակր թութ յան վրա ծախ սում է բա վա կան 
մեծ գու մար ներ, եր բեմ կա տա րում է բա րե գոր ծութ յուն, թեև հազ վա դեպ, 
սա կայն ու նե նում է նաև ժա ման ցա յին ծախ սեր։ Ինչ պե՞ս կա րող է նա ձեռք 
գցել այդ գու մա րը, ե թե աշ խա տում է, ա սենք, որ պես ման կա վարժ կամ բան-
վոր և  վար ձատր վում դրան հա մա պա տաս խան։ Ու րեմ, ա  ռա ջադր վե լու է 
կա՛մ մե ծա հա րուս տը (ա մե նայն հա վա նա կա նութ յամբ՝ գոր  ծող իշ խա նութ յան 
հետ կապ ված անձը), կա՛մ փնտրվե լու է ֆի նան սա կան հո վա նա վոր։ Իսկ ֆի-
նան սա կան հո վա նա վոր նե րը կհե տապն դեն բա ցա ռա պես ի րենց շա հե րը, 
ուս տի ա ռա ջադր վել ցան կա ցո ղը կա՛մ կխոս տա նա վե րա պա հում եր ինչ-ինչ 
հար ցե րում և խոս տու մը կա տա րե լով ա նար դա րութ յուն կգոր ծի, կա՛մ էլ կխոս-
տա նա, սա կայն խոս տու մը չի կա տա րի ու կրկին ա նար դա րութ յուն կգոր ծի։ 
 Հա կա ռակ դեպ քում ա ռա ջադր վե լու հնա րա վո րութ յուն չի ու նե նա, իսկ ե թե 
այ նո ւա մե նայ նիվ ա ռա ջադր վի, ա պա նյու թա կան մի ջոց նե րի սղութ յան պատ-
ճա ռով կպարտ վի։  Նա կա րող է նյու թա կան մի ջոց նե րի սղութ յու նը փոխ հա-
տու ցել անձ նա կան օժտ վա ծութ յամբ և  ա վե լի մեծ ջան քե րի գոր ծադր մամբ, 
քան գոր ծադ րում են ֆի նան սա պես ա պա հով ված մրցա կից նե րը, իսկ սա ինք-
նին ա նար դա րութ յուն է։ Այ սու, նույ նիսկ «ա մե նաար դար» պե տութ յան դեպ-
քում ար դար ընտ րութ յուն ներ հնա րա վոր չեն։  Վեր ջա պես՝ քա ղա քա ցի ներն 
ար դա րա ցիո րեն ցան կա նում են, որ ի րենց կա  ռա վա րիչը ոչ միայն լի նի, այլև 
միշտ ներ կա յա նա այն բա րո յա կան և  գե  ղա գի տա կան կեր պա րով, ո րը ցան-
կա լի է ի րենց։ Ո րով հետև, կրկին օբ յեկ  տիվ պատ ճառ նե րով, քա ղա քա կան 
(և  ո՛չ միայն) լրա հո սը խիստ հա ճա խա կի է տե ղե կութ յուն ներ հա ղոր դե լու 
տվյալ կեր պա րի, նրա շրջա պա տի, վար քի, բար քի և  կեց ված քի մա սին, իսկ 
մարդն անհ րա ժեշ տա բար ու նի ըն դօ րի նա կե լու հատ կութ յուն։ Ըն դօ րի նա կե-
լու հատ կութ յունն ա ռա վել սուր կեր պով է ար տա հայտ ված ան չա փա հաս նե-
րի մոտ, իսկ քա ղա քա ցի ներն առն վազն բնա կան հակ վա ծութ յուն ու նեն հոգ 
տա նե լու ի րենց ե րե խա նե րի մա սին։  Քա ղա քա ցի նե րի հույ սերն այս տեղ էլ 
չեն կա րող ար դա րա նալ, ո րով հետև սկզբուն քո րեն հնա րա վոր չէ ըն դօ րի-
նա կե լի մար դու ի րա կան լի նե լը։ Ըն դօ րի նակ ման հար ցում, ե թե ակն կալ վում 
է ցան կա լի արդ յունք, պետք է ցու ցա բեր վի ընտ րո ղա կան մո տե ցում, սա կայն 
լրատ վա մի ջոց ներն այդ մո տե ցու մը ցույց տալ չեն կա րող։

7.  Կա ռա վա րի չի այ լա ցու մը
Կա ռա վա րի չը, ո րը մինչ այդ պի սին դառ նա լը քա ղա քա ցի նե րից մեկն 

էր, կա ռա վա րիչ դառ նա լուց ան մի ջա պես հե տո դա դա րում է պար զա պես 
քա ղա քա ցի նե րից մե կը լի նե լուց. նա քա ղա քա ցի նե րից մե կը չէ այլևս ո՛չ մի 
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ա ռու մով։ Ո՛չ ի րա վունք ներն ու պար տա կա նութ յուն նե րը, ո՛չ ա զա տութ յունն 
ու պա տաս խա նատ վութ յու նը, և  ո՛չ մի այլ ար տա քին - օբ յեկ տիվ ի րո ղութ-
յուն այլևս նույ նը չեն։  Նույ նը չէ նաև հենց ինքն անձ նա պես, սա կայն ե թե 
ի դեա լա կան տար բե րա կում, գեր մարդ կա յին ճի գե րի շնոր հիվ նո րըն տիր 
կա ռա վա րի չը մա անձ նա պես նույ նը, միև նույն է՝ այլ է նրա զբաղ մուն քը, 
այլ է նրա ողջ կեն ցա ղը, այլ է նրա աշ խար հը։ Ին քը, որ պես այդ պի սին, 
այլևս չկա ընդ հան րա պես22. կա միայն նրա կեր պա րը, ո րը կա ղա պար վել է 
«կա ռա վարչ» լեզ վամ տա յին թա ղան թում։  Թե ինչ հա րա բե րութ յուն նե րի մեջ 
են այս «կա ռա վա րիչ» լեզ վամ տա յին- ներ կա յա ցուց չա կան թա ղանթն ու բուն 
ան ձը ա ռան ձին հա մա կող մա նի ու սում ա սի րութ յուն պա հան ջող խնդիր է։ 
Ուս տի այս տեղ կար ձա նագ րենք միայն, որ սրանք ի րար նույ նա կան չլի նե-
լով ստիպ ված են լինում նույ նա կա նա նալ և գտն վում են հա րատև հա կա-
մար տութ յան մեջ։ Այ սու՝ կա ռա վար չի հո գե վի ճա կի ներ դաշ նակ լի նե լը առն-
վազն խիստ կաս կա ծե լի է։ 

Ն.  Մա քիա վե լին, ով միշտ չէ, որ ար ժա նա նում է դրա կան գնա հա տա կա-
նի, ար ձա նագ րել է մի էա կան փաստ. այն է՝ կա ռա վա րիչն ու զի թե չու զի 
միշտ յու րա հա տուկ կեն սա կերպ ու վար քա գիծ պի տի ու նե նա23։ Այդ կեն սա-
կեր պից ուղ ղա կիո րեն ան բա ժա նե լի են սուտն ու բռնութ յու նը, խար դա վանքն 
ու նեն գութ յու նը։ Այս ա մե նը միայն հետ միջ նա դար յան Ի տա լիա յում չէր, որ 
տա րած ված էր. սա ոչ միայն շա րու նակ վում է ներ կա յումս, այլև հա ճախ հա-
մար վում է ար դա րա ցի կամ ար դա րաց նե լի. «Ս տե րը, որ պես անհ րա ժեշտ և  
ար դա րաց նե լի գոր ծիք ներ, մշտա պես նե րառ ված են ե ղել ոչ միայն քա ղա-
քա կան գոր ծիչ նե րի և  դե մա գոգ նե րի զբաղ մունք նե րում, այլ նաև՝ վար չա-
րար նե րի»24։ Ու րեմ դե մոկ րա տա կան կա ռա վա րի չը անհ րա ժեշ տա բար դի-
մե լու է նաև ստին ու խար դա վանք նե րի այլ մի ջոց նե րի։ 

8. Ճշ մար տութ յան հա կոտն յան. ոչ ճշմար իտի և  ա նար դա րի  
լե գի տիմ հա մար վե լը

 Վե րը նկա րագր ված ա նարդ րութ յուն նե րը օ րի նա կան են, ո րով հետև ամ-
րագր ված են հա մա պա տաս խան օ րենսգր քե րում (կամ կմեկ նա բան վեն՝ չհա-
կա սե լով օ րեն քին)։ Այս ա մե նը նաև լե գի տիմ է, ո րով հետև ող ջա խո հութ-
յու նը պար տադ րում է, որ այլ տար բե րակ չկա։ 

Այս նե ցե սի տա րիս տա կան ար դա րութ յու նը կեղծ է, ո րով հետև այս տեղ 
գոր ծում է մի ջոց նե րի թույ լատր ված նպա տա կը՝ մա քիա վե լիզ մի այ լա սեր-
ված տար բե րա կով։ Այ լա սեր ված, ո րով հետև մա քիա վե լիզմ ան կեղծ է ար-
դա րութ յունն իս պառ ան տե սե լու հար ցում, իսկ սա, լի նե լով ա նար դար, հա-
վակ նում է լե գի տի մա նալ և  լե գի տի մա նում է որ պես ար դար։ Ուս տի սա 
ճշմար տութ յան հա կոտն յա յի տի պա կան օ րի նակ է, ո րով հետև ար դա րութ-
յու նը կա րող է ըմբռն վել որ պես նոր մա տիվ ճշմար տութ յան տե սակ25, ա սենք՝ 
ան կեղ ծութ յան, ազն վութ յան, ուղ ղամ տութ յան, շի տա կութ յան և  այլ նի կող-
22 Տե՛ս Sorokin P. A., Social And Cultural Mobility, New York, "Harper & Brothers", 1941, էջ 194 - 195։
23 Տե՛ս Մաքիավելի Ն., Տիրակալը, Եր., Հեղինակային հրատարակություն, 2010, էջ 34 – 36։
24 "Truth and Politics", Truth: Engagements Across Philosophical Traditions, edited by Medina J. and Wood D., 
Arendt H., Cornwall, "Blackwell Publishing", 2005, p 295. 
25 Տե՛ս "General Introduction", Truth: Engagements Across Philosophical Traditions, edited by Medina J. and Wood 
D., Arendt H., Blackwell Publishing, 2005, էջ 3։
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Րքին։ Իսկ ճշմար տութ յան հա կոտն յան հնա րա վոր է ճա նա չել և  սահ մա նել 

միայն հա կադ րե լով ճշմար տութ յա նը՝ Ջ. Ս.  Մի լի ա ռա ջար կած հնա րի նմա-
նա բա նութ յամբ, ըստ ո րի՝ «... ինչ պես բա րո յա կան այլ ատ րի բուտ նե րը, այն-
պես էլ ար դա րութ յու նը լա վա գույնս սահ ման վում է իր հա կա դի րի մի ջո ցով»26։ 
Եվ ո րով հետև «... ճշմար տութ յան հա կոտն յան ու նի հար յուր հա զա րա վոր 
կեր պա րանք և  չու նի սահ ման ներ»27, ուս տի այն պետք է սահ մա նել հա մա-
տեքս տա յին կամ ի րադ րու թա յին կեր պով. այ սու՝ ճշմար տութ յան հա  կոտն-
յան ճշմար տութ յան այն հա կադ րութ յունն է, ո րը լե գի տի մա ցած է ճշմար-
տութ յան տե ղում՝ լի նե լով և  ճա նաչ վե լով որ պես սխալ։ 

 Վե րոն կա րագր յալ իշ խա նութ յան և  այլ բա րիք նե րի բաշխ ման ի րո ղութ-
յուն նե րը ո րակ վե ցին որ պես ճշմար տութ յան հա կոտն յա ներ, ո րով հետև դիսկ-
րիպ տիվ28 ճշմար տութ յու նից (այն է՝ այլ կերպ հնա րա վոր չէ) բխեց վում է 
նոր մա տիվ29 ճշմար տութ յուն (այն է՝ քա նի որ այլ կերպ հնա րա վոր չէ, ուս տի 
հենց այս պես էլ պետք է լի նի), ո րը չլի նե լով ար դար, այ սինքն՝ նոր մա տիվ 
ճշմար տութ յուն, ճա նաչ վում է որ պես սխալ, բայց լե գի տիմ։

Եզ րա կա ցութ յուն ներ։  Հա սա րա կութ յան ա նար խիս տա կան և 
 պա հան ջա տի րա կան մտայ նութ յու նը՝ դե մոկ րա տիա յի  

առ հա վատչ յա
 Փաս տա ցի ստաց վում է, որ ար դա րութ յան հրա մա յա կա նի տակ ի հայտ 

ե կած կա ռա վար ման ձևը՝ դե մոկ րա տիան, ա ռաջ է բե րում մի շարք ան հաղ-
թա հա րե լի ա նար դա րութ յուն ներ։  Բայց մարդ կութ յա նը դեռևս հայտ նի չէ 
կա ռա վար ման այն պի սի մի հա մա կարգ, որն ա վե լի ճշմար տա մոտ լի-
նի ար դա րութ յա նը, քան դե մոկ րա տիան է։ Ուս տի չկա մեկ այլ տար բե-
րակ, բա ցի քա ղա քա ցի նե րի հստակ դիր քո րո շու մը՝ հա րատ ևո րեն վե րա-
հսկե լու կա ռա վա րութ յա նը, ո րով հետև «... ինչ պես տնտե սա կան իշ խա նու-
թ յու նը, այն պես էլ բո լոր իշ խա նութ յուն նե րը և  քա ղա քա կան իշ խա նութ յունն 
ա ռա վել ևս, վտան գա վոր են»30։ Ուս տի «... բո լոր քա ղա քա կա նութ յուն նե րի 
ա մե նա հիմ ա յին խնդի րը վե րահս կելն է վե րահս կող նե րին՝ իշ խա նութ յան 
վտան գա վոր այն կու տակ մա նը, որն ինքն ի րե նից ներ կա յաց նում է պե տու-
թ յու նը»31։

 Դե մոկ րա տա կան հա սա րա կութ յուն նե րը պետք է գի տակ ցեն, որ ի րենք 
ա զատ ված չեն կա ռա վար ման հոգ սից, ինչ պես այդ հոգ սից ա զատ են ավ-
տո րի տար հա սա րա կութ յան ան դամ ե րը։ Այս վեր ջին նե րը կա րող են ի րենց 
եր ջա նիկ կամ դժբախտ հա մա րել՝ կախ ված կա ռա վար չի գոր ծու նեութ յու նից, 
սա կայն կա ռա վար ման հոգ սից պար տա վոր են «ա զատ» լի նել։ Ի տար բե-
րութ յուն ավ տո րի տա ր հա սա րա կութ յուն նե րի՝ «... դե մոկ րա տիա յում մենք 

26 Stuart J. M., Utilitarianism, Kitchener, "Batoche Books", 2001, p. 42.
27 Մոնտեն Մ., Փորձեր, Եր., «Հայաստան», 1991, էջ 39։
28 Descriptio - լատիներենից բառացի թարգմանվում է՝ գրել։ Գիտափիլիսոփայական եզրույթ է, որով 
նշանակվում է հայեցակարգի (դատողություն, տեսություն և այլն) որակը, այն է՝ նկարագրող, ի հակա-
դրություն՝ նորմատիվի։ 
29 Normalis – լատիներենից բառացի թարգմանվում է՝ ուղիղ, կարգավոր, չափավոր։ Գիտափիլիսոփայական 
եզրույթ է, որով նշանակվում է հայեցակարգի (դատողություն, տեսություն և այլն) որակական բնութագիրը, 
այն է՝ կարգավորող։ 
30 Popper K. R., The open Society and Its Enemies, Princeton, "Princeton University Press", 2013, p. 338.
31 Նույն տեղում, էջ 337։
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ձեռք նե րիս ու նենք հրեշ նե րին վե րահս կե լու բա նա լի նե րը»32, սա կայն զրկված 
ենք այդ վե րահս կու մից ա զատ լի նե լու «բա նա լի նե րից» այն պարզ պատ-
ճա ռով, որ «Ա ռանց դե մոկ րա տա կան վե րահս կո ղութ յան չի կա րող լի նել 
այ սաշ խար հա յին և  ոչ մի տրա մա բա նութ յուն, թե ին չո՛ւ ցան կա ցած կա ռա-
վա րիչ չպետք է օգ տա գոր ծի իր քա ղա քա կան և տն տե սա կան իշ խա նութ-
յու նը խիստ տար բեր նպա տակ նե րով, քան իր քա ղա քա ցի նե րի ա զա տութ-
յու նը պաշտ պա նելն է»33։ 

 Դե մոկ րա տա կան հա սա րա կութ յու նը կա րող է ի րա կա նաց նել (կամ 
առնվազն ե ղա ծից ա վե լի լավ) այս վե րահս կո ղութ յու նը, ե թե նախ՝ խո րա պես 
գի տակ ցի, որ ին քը, որ պես հան րույթ (կո լեկ տիվ), ծա ռա յութ յան է ըն դու նել 
ոմ քա ղա քա ցու (կամ քա ղա քա ցի նե րի)՝ որ պես կա ռա վա րիչ։ Իսկ այս կա-
ռա վա րի չը, իր «գոր ծա տո ւի» ծախ սե րի և  ջան քե րի շնոր հիվ, ա պա հով ված 
է մարդ ա րա րա ծի հա մար հնա րա վոր ա զա տութ յան ա մե նա բարձր մա կար-
դա կով։ 

Ա.  Բեռ լի նը քննար կում է ա զա տութ յան եր կու ըմբռ նում. ա զա տութ յուն՝ 
ին չից (բա ցա սա կան) և  ա զա տութ յուն՝ հա նուն ին չի (դրա կան):  Բա ցա սա կա նի 
դեպ քում խոս քը կա րիք նե րից ա զատ լի նե լու մա սին է, ո րի առ կա յութ յամբ 
է արժ ևոր վում և  ի րա կա նա նում դրա կան ա զա տութ յու նը34։ Այ սու, դե մոկ-
րա տա կան կա ռա վա րի չը, օ րեն քով սահ ման ված և  լե գի տիմ կար գով, ա պա-
հով ված է բա ցա սա կան ա զա տութ յամբ, և  այս ապա հո վու մը հե տապն դում 
է բա ցա ռա պես մեկ նպա տակ՝ ստեղ ծել բո լոր պայ ման նե րը, որ պես զի ի րա-
կա նաց վի կա ռա վա րու մը։ Ու րեմ, կա ռա վա րի չը բա րո յա կան ոչ մի ի րա-
վունք չու նի ինչ-որ պահ կա ռա վար մամբ չզբաղ վե լու։ Ըստ ա մե նայ նի, կա-
ռա վա րի չը գտնվում է գե րե վար ված մար դու կար գա վի ճա կում։ 

Այն, որ ղե կա վա րը փաս տա ցի ա վե լի է սահ մա նա փակ ված, քան են թա-
կա նե րը, ո՛չ նո րութ յուն է, ո՛չ էլ դե մոկ րա տիա յի մե նաշ նոր հը: Ջ. Ֆ րե զե րը 
բազ մա թիվ օ րի նակ նե րով փաս տար կում է, որ գրե թե բո լոր ժո ղո վուրդ ներն 
էլ ի րենց պատ մութ յան ըն թաց քում ինչ-ինչ հա վա տա լիք նե րի պատ ճա ռով 
խստա գույնս հետ ևել են, որ պես զի ի րենց կա ռա վա րի չը (թա գա վո րը, կայս-
րը, ա ռաջ նոր դը ) «... մե ծա գույն նա խազ գու շութ յուն ներ կի րա ռի, և ն րա ողջ 
կյան քը, ա մե նաանն շան ման րուք նե րով հան դերձ, պետք է կար գա վոր ված 
լի նի...»35։ Ե՛վ դե մոկ րա տա կան, և՛ ոչ դե մոկ րա տա կան կա ռա վար չի ա զա տութ-
յուն նե րի սահ մա նա փա կութ յու նը բխում է ի րենց իշ խա նութ յուն տվող միև-
նույն աղբ յու րից. դե մոկ րա տա կան կա ռա վար չի իշ խա նութ յու նը վա վե րա կա-
նա նում է հա մա քա ղա քա ցի նե րի ընտ րութ յամբ, ուս տի հենց դրա նով էլ սահ-
մա նա փակ վում է։ Ոչ դե մոկ րա տա կան՝ տոհ մա կան-ար յու նակ ցա կան կա ռա-
վար չի իշ խա նութ յու նը վա վե րա կա նա նում է ա վան դութ յամբ, և դ րա նով էլ 
սահ մա նա փակ վում։ Եվ ե թե տոհ մա տի րա կան կար գի կա ռա վա րի չը (թա գա-
վոր, իշ խան, տոհ մի ա վագ և  այլք), են թադ րենք չլի նե լով տվյալ ա վան դութ-
յան դա վա նորդ՝ բա րո յա կան ի րա վունք ու նի հրա ժար վե լու և՛ գա հից, և՛ սահ-
մա նա փա կում ե րից, ա պա դե մոկ րա տա կան կա ռա վա րիչն այդ ի րա վուն քից 
իս պառ զրկված է. տոհ մա կան կա ռա վար չին ի ծնե պար տադ րել են, իսկ 
32 Նույն տեղում։
33 Նույն տեղում, էջ 335։
34 Տե՛ս Berlin I., Two Concept of Liberty, New York, "Oxford University Press", 2002, էջ 171 - 172։
35 Ֆրեզեր Ջ. Ջ., Ոսկե ճյուղը: Մոգության ուսումասիրություն, Եր., «Հայաստան», 1989, էջ 204։
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Րդե մոկ րա տա կանն ինքն է ընտ րել և պն դել։ Ու րեմ դե մոկ րա տա կան կա-

ռա վա րիչն ան դա դար պետք է աշ խա տի։ Ուս տի, ե թե դե մոկ րա տա կան կա-
ռա վա րի չը ոչ ընտ րող նե րի պա հան ջով օգտ վի հրա ժա րա կան տա լու օ րեն-
քով սահ ման ված կար գից, պետք է հա մա քա ղա քա ցի նե րի կող մից են թարկ-
վի բա րո յա կան ծան րա գույն պար սա վան քի՝ հա մար վե լով դա վա ճան։

Երկ րորդ՝ դե մոկ րա տա կան հա սա րա կութ յու նը պետք է մշտա պես հի շի 
և  հաշ վի առ նի, որ ինքն իր կա ռա վար չին վճա րում է ան հա մե մատ շատ, 
քան նա կա րող է աշ խա տել (վե րա դարձ նել), ուս տի այն քա ղա քա ցին, ով 
գո հու նա կութ յան խոսք կա սի կա ռա վա րութ յան մա սին, բա րո յա կա նութ յան 
տե սանկյ ու նից պետք է հա մար վի իր իսկ նկատ մամբ ա նար դա րութ յան ջա-
տա գով՝ հի մար։ Իսկ օ րեն քի տե սանկյ ու նից այդ քա ղա քա ցին պետք է գրա-
վի օ րի նա պահ մար մին նե րի ու շադ րութ յու նը որ պես խիստ կաս կա ծե լի վար-
քի տեր մարդ՝ կա՛մ խե լա գար, կա՛մ դե մոկ րա տիա յի դա վա դիր։  Դե մոկ րա-
տա կան կա ռա վա րիչն ու նի մամ լո խոս նակ և/ կամ հա սա րա կայ նութ յան 
հետ կա պե րի մի ամ բողջ գրա սեն յակ, ո րի գոր ծու նեութ յան բուն նպա տակն 
ըստ ա մե նայ նի կա ռա վար չի գոր ծու նեութ յու նը դրա կան լույ սի ներ քո ներ-
կա յաց նելն է։ Ե թե հա սա րա կա կան ճնշու մը թեթև լի նի, ա պա ան կախ (ոչ 
ընդ դի մա դիր) լրատ վա մի ջոց նե րի հա մար խիստ դժվար է լի նե լու կա ռա-
վար չին վե րա բե րող լրատ վութ յան հար ցում օբ յեկ տի վութ յան պահ պա նու մը։ 

Վեր ջա պես՝ դե մոկ րա տա կան հա սա րա կութ յու նը պետք է իր կա ռա վար-
չին մտայ նութ յան մա կար դա կում օժ տի ծայ րա հեղ սխա լա կա նութ յամբ (ֆա-
լի բի լիզմ)։ Այ սինքն՝ դե մոկ րա տա կան հա սա րա կութ յու նը պետք է վստահ 
լի նի ոչ միայն այն բա նում, որ իր կա ռա վա րի չը սխա լա կան է և  կա րող է 
սխալ վել, այլև որ նա ան պայ ման սխալ վե լու է, ու սա բա ցա ռա պես ժա մա-
նա կի և/ կամ պայ ման նե րի հա մընկ նելու խնդիր է։ 

Իսկ երբ սխա լը հայտ նա բեր վի, ան կախ կա ռա վար չի՝ իր կա տա րած 
սխա լի գնա հա տա կա նից, ընտ րա զանգ վա ծը պետք է ո րո շի՝ արդ յո՞ք տվյալ 
սխա լից հե տո կա ռա վա րի չը շա րու նա կում է մալ իր լիա զո րութ յուն նե րում, 
թե՝ ոչ։  Կա ռա վա րչի լիա զո րութ յուն նե րը կա րող են դա դա րել ա ռանց այլ 
պատ ժի առ կա յութ յան, ե թե նա օ րենք չի խախ տել: Հնա րա վոր է նաև հա-
կա ռա կը. կա ռա վա րի չը կա րող է պատժ վել՝ շա րու նա կե լով կա տա րել իր 
պար տա կա նութ յուն նե րը, և  այս ա մե նը պետք է ո րո շի բա ցա ռա պես դե մո-
կ րա տա կան հա սա րա կութ յու նը՝ քա ղա քա ցին։  Քա ղա քա ցու պա հանջ-ո րո-
շում ե րը կա րող են լի նել ի ռա ցիո նալ, կա րող են լի նել ոչ նպա տա կա հար-
մար, և նույ նիսկ՝ ան բա րո յա կան, սա կայն կա ռա վա րի չը պար տա վոր է 
հաշ վի նստել դրանց հետ ու կա տա րել դրանք՝ ելնելով ար դա րութ յու նը 
փոքր-ինչ վե րա կանգ նե լու մի տու մից, քա նի որ, ինչ պես տե սանք, կա ռա-
վար չի կամ ցան կա ցած իշ խա նութ յան առ կա յութ յունն ընդ հան րա պես ո՛չ 
ռա ցիո նալ է, ո՛չ նպա տա կա հար մար, ո՛չ էլ բա րո յա կան. այն փաս տա ցի մար-
դու նա խա քա ղա քա կան ի րա վուն քի նե ցե սի տա րիս տա կան ոտ նա հա րում է 
և դ րա՝ որ պես բարձ րա գույն ար ժե քի նսե մա ցում։

Այս ա մե նից զատ դե մոկ րա տա կան հա սա րա կութ յու նը (սա, թերևս, ա մե-
նա կար ևորն է) ինքն ի րեն պետք է օժ տի լե գի տիմ սխա լա կա նութ յամբ՝ 
մտա յին-ի դեա լա կան մա կար դա կում այն հասց նե լով քմա հա ճութ յան աս տի-
ճա նի. դե մոկ րա տա կան հա սա րա կութ յու նը պետք է խո րա պես հա մոզ ված 
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լի նի, որ ցան կա ցած պա հի ին քը կա րող է և  պետք է պա տաս խա նատ-
վութ յան են թար կի իր կա ռա վար չին, ընդ ո րում, պա տիժն ան հա մե մատ 
մեծ պի տի լի նի, քան կա տար ված ցան կա ցած զան ցանք։ Իսկ ե թե կա ռա վար-
չի կող մից առ կա է նեն գա վոր մի տում, ա պա պա տի ժը պետք է գե րա զան ցի 
տվյալ պա հին երկ րում ի րա կա նաց նե լի բո լոր պատ ժաձ ևե րը։

Այս ա մե նը որ պես հան րա յին տե ղե կատ վութ յուն պետք է ա նընդ հատ 
մա տուց վի դե մոկ րա տա կան ողջ հա սա րա կութ յա նը, և  սա պետք է տե ղի 
ու նե նա իշ խա նութ յան ուղ ղա կի հո վա նա վո րութ յամբ։ Այս գոր ծու նեութ յամբ 
հենց իշ խա նութ յու նը կփաս տի, որ ին քը նույն պես հա մա ձայն է պո պեր յան 
այն սկզբուն քին, ըստ ո րի՝ «... պե տութ յու նը պետք է միշտ հաս կաց վի՝ 
վտան գա վոր, սա կայն անհ րա ժեշտ չա րիք (ընդգ ծու մը մերն է - Գ.Հ.)»36։ 
Ուս տի, դե մոկ րա տա կան հա սա րա կութ յան՝ իշ խա նութ յու նից «գո հու նա կութ-
յան» միակ ձևը մում է լռութ յու նը։ Ե թե հա սա րա կութ յու նը, այս մտայ-
նութ յունն ու նե նա լով հան դերձ, ընդ հան րա պես չի հե տաքրքր վում քա-
ղա  քա կա նութ յամբ, ու րեմն հան դուր ժե լի է տվյալ իշ խա նութ յան գո յու-
թ յու նը։ 

Այս ըմբռ նում ե րի ար մա տա վո րու մը և  հա րատև հի շե ցու մը պետք է ի րա-
կա նաց վեն իշ խա նութ յան ինս տի տու ցիո նալ աշ խա տան քով։ Իսկ « Դե մոկ-
րա տա կան ինս տի տուտ նե րը չեն կա րող զար գաց նել ի րենք ի րենց։ Դ րանց 
զար գաց նե լու խնդի րը, մշտա պես, ա ռա վել անձ նա յին է, քան ինս տի տու-
ցիո նալ»37։ Այ սու, իշ խա նութ յու նը պետք է հան րա յին բո լոր կա ռույց նե րում 
(ան հա տա կան) աշ խա տանք տա նի, որ պես զի բո լո րի և  յու րա քանչ յու րի 
մտայ նութ յան մեջ ամ րագր վի այս ա նար խիս տա կան ու ծայ րա հեղ պա հան-
ջա տի րա կան վե րա բեր մուն քը։ 

Ս րա նով իշ խա նութ յու նը կա պա հո վագ րի ի րեն ավ տո րի տա րիզ մից և, ի 
դեմս տվյալ հա սա րա կութ յան, կձևավորի ա զատ ու եր ջա նիկ հա սա րա կութ-
յան հա վա քա կան պաշտ պա նի։  Հա կա ռակ դեպ քում միշտ ակ տո ւալ կլի նի Պ. 
Կ րո պոտ կի նի ընդվ զու մը՝ «Տ պագ րութ յան և հա վաք նե րի ա զա տութ յու նը, 
ըն տա նե կան օ ջա խի սրբազ նութ յու նը և  այլն գո յութ յուն ու նեն բա ցա-
ռա պես այն պայ մա նով, որ ժո ղո վուր դը չկի րա ռի դրանք` ընդ դեմ ար-
տոն յալ խա վի։  Հենց այն նույն օ րը, երբ ժո ղո վուր դը սկսում է օգտ վել 
դրան ցից, որ պես զի խա փա նի կա ռա վա րող խա վե րի ար տոն յա լութ յուն-
նե րը, այս ողջ այս պես կոչ ված ի րա վունք նե րը բա լաս տի պես տախ տա-
կա մա ծից նետ վում են դուրս (ընդգ ծու մը մերն է - Գ. Հ.)»38։

Գ ևորգ Գ.  Հա կոբ յան –  գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րի շրջա-
նակն ընդգր կում է ճշմար տութ յան և  ար դա րութ յան հիմ ա հար ցե րը, 
միջ գի տա կար գա յին և  հոգ ևոր մշա կույ թի ձևե րի միջև առ կա հա կա-
սութ յուն նե րը։ Ու նի մեկ տասն յակ գի տա կան և հ րա պա րա կա խո սա-
կան հոդ ված ներ և  մեկ մե նագ րութ յուն։

36 Popper K. R., The open Society and Its Enemies, Princeton, "Princeton University Press", 2013, p. 338.
37 Նույն տեղում, էջ 120։
38 Кропоткин П. А., Этика: Избранные труды, М., «Политиздат», 1991, с. 391. 
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PHILOSOPHICAL CRITIQUE OF DEMOCRACY

Some problems and their possible solutions
Gevorg G. Hakobyan

Key words - democracy, authoritarianism, governor, power, 
dictatorship, freedom, justice, truth, happiness, control, anar-
chistic attitude, antipod of truth, distribution of goods, demo-
cratic society.

The article presents a number of principled deficiencies in democracy re-
lated to justice and truth. The author agrees beforehand that, despite the fun-
damental shortcomings of democracy, it has been and remains the best form of 
organizing and managing the society. In this article the auther attempts to find 
the means and ways by which it is possible to neutralize the deficiencies of 
democracy. Those means are anarchistic mentality and the demanding position 
of the members of the democratic society.

Резюме 

ФИЛОСОФСКАЯ КРИТИКА ДЕМОКРАТИИ

Некоторые проблемы и их возможные решения

Геворг Г. Акопян

Ключевые слова - демократия, авторитаризм, прави-
тель, власть, диктатура, свобода, справедливость, истина, 
счастье, контроль, анархистское отношение, антипод исти-
ны, распределение добра, демократическое общество.

Статья выявляет ряд принципиальных недостатков демократии в соот-
ношении справедливости и истины. Автор изначально соглашается с идеей, 
что несмотря на наличие принципиальных недостатков в демократии, она 
была и остается наилучшей формой организации общества и правления им. 
В данной статье производится попытка указать способы и средства, благо-
даря которым возможнօ нейтрализовать недостатки демократии. Этими сред-
ствами являются анархистское мышление и требовательная позиция членов 
общества.
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