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Մշակութային քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրները 
 Հայաստանի Հանրապետությունում 

Եթիմյան Գագիկ 
 

Հանգուցային բառեր. թավշյա հեղափոխություն, ժողովրդների 
բարեկամություն, օպտիմալ պատասխաններ, մարտահրավերներ, 
հայկական սփյուռք, Ֆրանսիայի մշակույթ, ֆիննական փորձ, 
տեխնոլոգիական զարգացում 

«... Բեկումնային դարաշրջաններում, երբ հանգամանքների 
բերումով առաջին պլան են մղվում ազգային ինքնության և 
ինքնիշխանության հարցերը, ծագում է գոյատևման կենսափիլիսո-
փայության հիմնական սկզբունքների և պատմական հեռանկարի 
վերաիմաստավորման խնդիրը: Ո՞րն է մեր ուղին և կյանքի մեր 
սկզբունքը» [2, 113]: 

Պատահական չէ, որ հոդվածը սկսում ենք Է. Հարությունյանի 
«Մարդկային կեցության այլակերպումները» աշխատանքից վերո-
հիշյալ մեջբերմամբ: Հատկապես այսօր, երբ Հայաստանում տեղի է 
ունեցել Թավշյա հեղափոխություն ու դրան հաջորդել է թավշյա իշ-
խանափոխություն՝ իսկապես օրակարգային հիմնահարց է դար-
ձել, թե ո՞րն է մեր հետագա ուղին, ինչպե՞ս առաջ շարժվենք և ո՞ւր 
գնանք: Խնդիրների այս լաբիրինթոսում մեզ իր անգնահատելի 
ծառայությունը կարող է մատուցել պետության կողմից համա-
կարգվող խելամիտ ու նպատակասլաց մշակութային քաղաքակա-
նությունը: Եթե այն նույնիսկ ամենակարող չէ, ապա շատ դեքե-
րում իսկապես կողմնորոշող է, կազմակերպիչ: 

Մշակութային քաղաքականություն հասկացությունը շրջանա-
ռության մեջ է դրվել 1970-ական թվականներին և օգտագործվում է 
մատնանշելու պետության դերն ու գործառույթները մշակույթի և 
արվեստի զարգացման ոլորտներում: Մշակույթը ազգի այցե-
քարտն է, նրա ինքնության անձնագիրը, դիմանկարը, իսկ մշակու-
թային քաղաքականությունը վերոհիշյալ արժեքները ավելի 
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հարստացնելու խնդիրն է, դրանք հաջորդ սերնդներին փոխան-
ցելու հրամայականը, այսինքն աշխարհին ներկայանալի լինելը, 
մարդկության ձեռքբերումների մեջ սեփական լումայի ներդրումը, 
իսկ մեզ համար՝ նաև հայի հայ մնալու բացառիկ արժեքը ապա-
հովելը:  

Ռուսաստանի Դաշնության ԳԱ Լատինական Ամերիկայի ինս-
տիտուտի առաջատար աշխատակից Ելիզավետա Գրոմոգլասո-
վան իրավմամբ ընգծում է մշակութային քաղաքականության կազ-
մակերպման և իրականացման դժվարությունները, որոնք երբեմն 
թվում են անհաղթահարելի, բայց անհրաժեշտ ազգի ընդհանուր 
զարգացման համար:  

«Այնպիսի գիտություններ,– գրում է նա,– ինչպիսիք են մշակու-
թաբանությունը, մշակութային մարդաբանությունը, մշակույթի 
փիլիսոփայությունը, որոնց նպատակն է ստեղծել մշակույթի 
վերաբերյալ ամբողջական, տեսականորեն հիմնավորված տեսա-
կետ, հաճախ դառնում են անօգտակար (զգալիորեն աբստրակտ), 
երբ պահանջվում են գործնական երաշխավորություններ և ընթա-
նում է փնտրտուք շատ թե քիչ օպտիմալ պատասխանների շարքում՝ 
մշակույթի ոլորտում առաջացող մարտահրավերների համար: [3] 

Մշակութային քաղաքականության խնդիրները բազմաթիվ են 
և ընդգրկում են մեր գործունեության բոլոր ոլորտները, բայց ան-
ցումային շրջան ապրող Հայաստանի համար այս բնագավառում 
կան նախևառաջ համազգային առաջնային խնդիրներ և նոր միայն 
այլ կարգի գործառույթներ: Առավել առաջնահերթներից են մշա-
կութային ժառանգության հաջորդական փոխանցման ապա-
հովվման անհրաժեշտությունը, երկրի պաշտպանության, բանա-
կաշինության գործը, արդյունաբերության հզորացման հրամայա-
կակը, կրթության և գիտության ոլորտների զարգացումը, ազգային 
արվեստի առաջընթացի ապահովումը, սփյուռք-հայրենիք կապե-
րի բազմազանության ապահովումը, Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք 
եռամիասնության ամրապնդումը: Այս հարցերի իրականացումը 
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կզարգացնի մեր հասարակությունը, Հայաստանը կդառնա սոցիա-
լական, իրավական հզոր պետություն և ճանաչելի ու մրցունակ՝ 
միջազգային ասպարեզում: 

Իհարկե հնարավոր չէ մեկ հոդվածի սահմաններում քննարկել 
մշակութային քաղաքականության բոլոր խնդիրները, բայց փոր-
ձենք անդրադառնալ դրանցից մի քանիսին: 

Ազգային ինքնության պահպանման կարևորագույն գործոն-
ներից է մշակութային ժառանգության հաջորդական փոխանցման 
ապահովումը, ասել է, թե հայ ժողովրդի ամբողջ պատմության ըն-
թացքում նրա նյութական ու հոգևոր ձեռքբերումների պրոպագան-
դումը սոցիալական լայն շերտերի շրջանում և դրանց յուրացումը 
նրանց կողմից: Բայց համաձայնենք, որ այս խնդիրը հենց այնպես, 
միայն ազատ շուկայական զարգացմամբ չի կարող իրականանալ, 
քանի որ անհրաժեշտ է պետության ուժեղ հոգածություն, ֆինան-
սական լուրջ ներդրումներ՝ զանազան համահայկական մշա-
կութային զարգացման ծրագրերում: 

Մինչ օրս մենք չունենք անգամ մշակութային ձեռքբերումների 
համազգային համակարգված գիտականորեն հիմնավորված քար-
տադարան, որ, ըստ իս, խիստ անհրաժեշտ խնդիր է այս ոլորտում 
առաջին լուրջ քայլերը սկսելու համար: 

Մշակութային ժառանգության ուսումնասիրմամբ զբաղվում 
են ակադեմիական տարբեր ինստիտուտներ (լեզվի, գրականու-
թյան, հնագիտության, ազգագրության և այլն), սակայն նրանց միջև 
չկա համատեղ ուսումնասիրությունների միասնական ծրագիր, 
կատարված աշխատանքների համատեղ համակարգում, միասնա-
կան ամփոփիչ գիտաժողովներ և այլն: Սա իհարկե պայմանավոր-
ված է նաև սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական իրավիճակներով: 
Ընդամենը մեկ հարյուրամյակում 3 տարբեր բնույթի հանրապե-
տություններ ենք ունեցել: Եթե առաջին հանրապետությունը չկա-
րողացավ զբաղվել այս հարցերով, քանի որ չհասցրեց անգամ ձևա-
վորվել իր կարճ կյանքի պատճառով, ապա երկրորդը իր 
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խորհրդային գաղափարախոսությամբ ավելի հակված էր ազգա-
միջյան հարաբերությունների ջերմացման խնդրով, ինտեռնացիա-
լիզմով, իսկ այդ հորձանոտում մեծապես տուժում էր ազգայինը: 
Երրորդ հանրապետությունն էլ, ցավոք, լոզունգներից այն կողմ չի 
կարողանում անցնել, անվերջանալի անցումային շրջանն էլ թույլ 
չի տալիս ունենալ կառավարման կայուն համակարգ, սոցիալ-
տնտեսական հրատապ խնդիրների լուծման պահանջն էլ հետին 
պլան է մղում պետության մշակութային քաղաքականության զար-
գացման գործը:  

Մշակույթը շատ զգայուն է հասարակական երևույթների փո-
փոխման հարցում, և պատահական չէ մշակույթի ու քաղաքակա-
նության սերտ կապը: Այս տեսակետից դիտարժան է Խորհրդային 
Հայասատանի մշակութային քաղաքականությունը, ինչ նպատակ 
էր այն հետապնդում, ինչպես էր պետությունը օգտագործում դա: 
ԽՍՀՄում մշակույթին առնչվող հարցերը մեկնաբանվում էին 
կուսակցական պաշտոնական փաստաթղթերով, որոնցում մշա-
կույթը դիտարկվում էր իբրև գաղափարախոսության կարևոր 
ուղղություն, իսկ ստեղծագործող մտավորականությունը՝ կուսակ-
ցության քաղաքականությանը ուղեկցող զանգված: [1, 7] 

Պատահական չէ, որ կուսակցության և կառավարության 
առաջնորդները մեծ ուշադրություն էին դարձնում հասարակու-
թյան մշակութային և կրթական ներուժի բարձրացմանը, արվեստի 
տարբեր ուղղությունների զարգացմանը: Հենց մշակույթի ազդեցու-
թյամբ մարքս-լենինյան գաղափարախոսությունը մեծապես տիրա-
պետող դարձավ խորհրդային մարդկանց գիտակցության մեջ, 
օգնեց ինդուստրացնել հետամնաց հսկայական երկիրը, հաղթել 
երկրորդ աշխարհամարտում, նվաճել խամուխոպան հողերը, 
առաջինը դուրս գալ տիեզերք: 

Խորհրդային Հայաստանի մշակութային քաղաքականությունը 
բացառություն չէր այս առումով և մոսկովյան հրահանգ-հրաման-
ներն էլ նույն ջանասիրությամբ ու պատասխանատվությամբ կեն-
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սագործվում էին մեզ մոտ, բայց ի պատիվ մեր այնժամանակվա 
ղեկավարների պետք է ասել, որ գաղափարական պայքարի այս 
թոհուբոհում նրանք մեծ զարկ տվեցին խորհրդահայ մշակույթի 
վերելքին: Կուսակցական ու գաղափարական հոգեբանությամբ 
տոգորված գործերի կողքին ստեղծվեցին իսկապես ազգային 
արժեքներ արվեստի շատ ոլորտներում: Արամ Խաչատրյանի, 
Մարտիրոս Սարյանի, Մինաս Ավետիսյանի, Պարույր Սևակի, 
Երվանդ Քոչարի, Փարաջանովի և շատուշատ հայ հեղինակների 
ստեղծագործությունները դուրս եկան ազգայինի շրջանակներից և 
համալրեցին համամարդկային մշակույթի գանձարանը:  

Այս ձեռքբերումներն էլ մեզ պետք է ստիպեն ուսումնասիրել 
Խորհրդային Հայաստանում մշակութային քաղաքականության 
փորձը, գտնել դրանում այն ռացիոնալը, օգտակարը, որ այժմ էլ 
կօգնի զարկ տալ նոր Հայաստանի մշակույթի զարգացմանը, 
օգտագործել այն սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական խնդիրների 
լուծման գործում: 

Մշակույթը, իր հզոր ազդեցությամբ հանդերձ, նուրբ օրգանիզմ 
է, որ կարող է վնասվել արտաքին տարբեր ազդեցություններից՝ 
հատկապես փոքր ազգերի պարագայում: 

Այսօրինակ վտանգներից է արևմտյան մշակույթի ագրեսիվ 
էքսպանսիան, որ գլոբալիզացիայի անվան տակ հասնում է 
աշխարհի ամենախուլ անկյունները, անգամ հազարամյակներով 
ջունգլիներում ապաստան գտած աբորիգեններին: 

Ամենամեծ խնդիրը այս դեպքում ազգային-մշակութային ինք-
նության վերացման վտանգն է, առավել ևս մեր դեպքում, երբ 
առկա է թույլ տնտեսություն, բնակչության ուժեղ արտահոսք, 
անկայուն քաղաքական իրավիճակ: Պետական իշխանության 
մարմինները այս պարագայում պետք է լինեն ավելի զգոն, մշակեն 
հատուկ մոտեցումներ, կոնկրետ միջոցառումներ՝ ազգային 
մշակույթը իր զարգացման ուրույն ծիրում պահելու համար:  

Ոմանց կարող է թվալ, որ պետությունը ավելի հրատապ 
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խնդիրներ ունի լուծելու, ինչպես ասենք բանակի հզորացում, 
տնտեսության ուժեղացում, միջազգային հարաբերությունների 
կարգավորում և այլն: Սակայն այդ բոլորը ոչինչ են, եթե առկա է 
ազգային մշակույթի կորստյան սպառնալիքը: Ինչպես Ունսթոն 
Չերչիլն էր ընդգծում. եթե մշակույթի զարգացմանը պետությունը 
միջոցներ չի հատկացնում, ապա ավելորդ են անգամ ռազմական 
ծախսերի մեծացումը, մյուս կողմից էլ զարգացած մշակույթը հենց 
այն կարևոր զենքն է, որով կարող են լուծվել և իրականություն 
դառնալ շատ ծրագրեր: 

Մի առանձին քննարկման առարկա է զանգվածային լրատվա-
միջոցների՝ հատկապես հեռուստատեսության, ռադիոյի դերի ու 
խնդիրների հարցը հասարակության լայն շերտերի մշակութային 
դաստիարակության ոլորտում: Ում հայտնի չեն այն լայն հնարա-
վորությունները, որ տիրապետում են զանգվածային լրատվամի-
ջոցները, ռադիոն, հեռուստատեսությունը, համացանցը լայն 
զանգվածների և անգամ անհատների վրա ազդելու մեծ կարողու-
թյամբ: Սակայն մեզ մոտ միշտ չէ, որ այս բնագավառը ի նպաստ 
պետության զարգացմանն է ծառայեցվում: Ցավոք այսօր մեզնում 
մեծաքանակ են հոգևոր արժեքներից զուրկ, ցածրաճաշակ, 
հաճախ փողոցի խոսակցական լեզվով հաղորդումները, «էժան» 
կենցաղային սերիալները, երաժշտական մրցույթները, ժաման-
ցային միջոցառումները, իսկ մատուցվող քիչ թե շատ լուրջ 
համարվող սահմանափակ ծրագրերի մեծ մասում էլ տեսնում ենք 
կեղծ պաթոս, պրիմիտիվություն, ցուցամոլություն ու աչքակապու-
թյուն: Ծրագրերի մեծ մասը հայկական տարբեր հեռուստաալիք-
ներուվ ցածրորակ հայերենով մեր գիտակցության մեջ են մխրճում 
ռաբիս քաղաքականություն, ռաբիս երաժշտություն, ռաբիս 
վարքաբանություն և անգամ ռաբիս աստվածապաշտություն: 

Մեր օրերում հասարակության առջև ծառացած կարևոր 
խնդիրներից մեկն էլ ներդաշնակ հարաբերությունների պահպա-
նումն է հասարակության տարբեր շերտերի միջև: Առօրյա սուր ու 
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կարևոր հարցերից է սոցիալիստական համակարգի մշակույթի 
ոգով դաստիարակված սերնդի չպահանջվածությունը նույն 
հասարակության ավելի երիտասարդ հատվածի կողմից, իսկ եթե 
ընդունենք, որ այսօրվա պետական ապարատը հենց այդ նոր 
սերունդն է, կհասկանանք, թե ինչու են առանձին դեպքերում 
սրվում պետություն-հասարակություն հարաբերությունները, 
այսինքն չկա շահերի համընկնում տարբեր տարիքային խմբերի 
միջև, ինչն էլ բերում է պետական ծրագրերի ու դրանց իրացման 
գործողությունների անարդյունավետություն: 

Պետության մշակութային քաղաքականությունը խնդիրներ 
ունի նաև իր սահմաններից դուրս՝ այլ երկրներում: Հայաստանի 
դեպքում դա առաջին հերթին բազմաթիվ պետություններում 
սփռված հայ գաղթօջախների հետ աշխատանքն է, ինչը ենթադ-
րում է կրթական, մշակութային, բարեգործական կառույցների հետ 
համակարգված ծրագրերի իրականացում՝ հայապահպան գործու-
նեության միտվածությամբ և որ էլ ավելի կարևոր է դեպի հայրենիք 
ներգաղթ կազմակերպելը՝ դրանից բխող բոլոր բաղադրիչների 
ապահովմամբ: 

Արևմուտքում մշակութային քաղաքականության ոլորտում 
գնալով ավելի տարածում է ստանում տեղեկատվական հասարա-
կության ձևավորման մոդելը, որի իրականացման լավագույն օրի-
նակներից մեկը ֆիննական փորձն է: Եթե գործարար ամերիկացի-
ները գտնում են որ անհրաժեշտություն չկա, որ պետությունը մեծ 
ծախսեր կատարի սոցիալ-մշակութային ոլորտում, ինչը կհան-
գեցնի տնտեսական աճի անկման, ապա ֆինները գործնականում 
ապացուցեցին ճիշտ հակառակը:  

Ռուս հետազոտող Օլգա Սկոռոդումովան լրջորեն ուսումնա-
սիրել է Ֆինլանդիայի մշակութային քաղաքականության ազդեցու-
թյունը տեղեկատվական հասարակության զարգացման գործըն-
թացի վրա: Նա գրում է «ֆինները չեն ենթադրում, որ տեխնոլոգիա-
ների զարգացումը հակասում է մշակույթին: Նրանք համոզված են, 
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որ տեխնոլոգիաները գործիքներ են, որոնց միջոցով այստեղ և 
հիմա ստեղծվում է նոր մշակույթ»: [5, 42] 

Վերոհիշյալ ուղղությամբ կատարած մեծ ներդրումների արդ-
յունքում արդեն 2001թ. Ֆինլանդիան տեխնոլոգիական զարգաց-
ման տեմպերով գերազանցեց ԱՄՆ-ին: Համաշխարհային մակար-
դակով այսօր այնտեղ անգրագիտությունը ամենացածր աստի-
ճանի վրա է: Վերոհիշյալ ծրագրերի իրականացումը իրենց դրա-
կան ազդեցությունն են ունեցել նաև հասարակական կարգի ավելի 
առողջացման, հանցագործությունների կանխարգելման հար-
ցերում: Այսպես, եթե այսօր Ֆինլանդիայում ամեն հարյուր հազար 
բնակչի հաշվարկով կա 52 դատապարտյալ, ապա Միացյալ 
Նահանգներում այս թիվը 10 անգամ ավելի մեծ է և հասնում է 554 
դատապարտյալի: Ըստ էության մի շարք բարեփոխումների 
ընթացքում Ֆինլանդիան կարճ ժամանակում ստեղծեց սոցիո-
մշակութային նոր հասարակություն: 

Ռուս մեկ այլ հետազոտող՝ Սերգեյ Կոսենկոն, ուսումնասրել է 
Ֆրանսիայի մշակութային քաղաքականությունը: Իր աշխատան-
քում նա մեջբերում է Ֆրանսիայի բարոյական և քաղաքական գի-
տությունների ակադեմիայի նախագահ Մոնբրիալի գրքից հատ-
ված, որում հեղինակը խոստովանում է մշակութային հզորության 
չափելիության անհրաժեշտության կարևոր դերը, որ կապվում է ոչ 
միայն տնտեսական կամ գիտատեխնիկական ներուժի մակար-
դակի, այլև քաղաքական միավորի, բարոյական ներուժի ու 
առանձնապես դրա մասին պատկերացման հետ: Կոսենկոն իր 
աշխատանքում գրում է «Մշակույթը և գաղափարախոսությունը 
բարոյական պաշարներ են, որոնք բնորոշում են ոչ միայն ներքին 
միասնությունը, այլև քաղաքական միասնության արտաքին 
ազդեցության հնարավորության աստիճանը»: [4,113] 

Հատկապես 2-րդ աշխարհամարտից հետո Ֆրանսիան խիստ 
կարևորում է մշակութային քաղաքականության զարգացման 
հարցը երկրում, իսկ Դը Գոլի կառավարման շրջանում՝ 1959թ. 
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ստեղծվում է մշակույթի նախարարություն: Տարբեր տարիներին 
կառույցի աշխատանքները ղեկավարում են երկրի մշակույթի 
ոլորտի հանրահայտ գործիչներ՝ դրանով իսկ ընդգծելով մշա-
կույթի մեծ դերը Ֆրանսիայի պետականության կյանքում: 21-րդ 
դարի սկզբում Արևմուտքի երկրների շարքում ժողովրդավարա-
կան դիվանագիտությանը և մշակութային ծրագրերին Ֆրանսիան 
հատկացնում է մեծ գումարներ: Մեկ շնչի հաշվով այս ոլորտում 
ազգային բյուջեում սահմանվում էր 17 դոլար՝ այն դեպքում, երբ 
ԱՄՆ ում այս ցուցանիշը ընդամենը 65 ցենտ էր: Հսկայական այս 
ծախսերը հենց այնպես ինքնանպատակ չէին, այլ առաջին հերթին 
խնդիր ունեին պաշտպանել ֆրանսիական մշակույթի ազգային 
ինքնությունը, վտանգը՝ օտարամոլությունից, ամերիկանիզմից, 
գլոբալիզացիայից, չկորցնել նրա ինքնությունը:  

Ամփոփելով եզրակացնենք, որ պետության մշակութային 
քաղաքականությունը մեզ մոտ կարիք ունի արմատական վերա-
փոխման ինչը կհանգեցնի այն դարձնելու ավելի գործնական, 
տեսանելի և արդյունավետ: 

Առաջին քայլերի շարքում այս ուղղությամբ պետք է լինի հայ 
ժողովրդի մշակութային արժեքների համակարգման ու հետազո-
տության ազգային գիտական կենտրոնի հիմնումը՝ մարզային 
ցանցային կենտրոնների զուգակցությամբ: Այս կառույցը պետք է 
համակարգի ակադեմիական համապատասխան ինստիտուտ-
ների, պետական և ոչ պետական կառույցների աշխատանքը, 
մշակութային քաղաքականությունը պետության կարևորագույն 
խնդիրների լուծմանը ծառայեցնելու համար: 

Արմատապես վերանայման խնդիր ունի զանգվածային լրատ-
վամիջոցների, ռադիո-հեռուստատեսության, համացանցի դերը 
ազգային կուռ գաղափարախոսության, հայոց պետականության 
հզորացման ու սրանց առնչվող հիմնախնդիրների վերաիմաս-
տավորման հարցով: 

Սփյուռքը մեկընդմիշտ գործողության ուղենիշ պետք է ընտրի 
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Հայաստանի ու Արցախի հետ միասնականությունը, հանդես գա 
Մայր հայրենիքը հզորացնող նախաձեռնություններով՝ տնտեսա-
կան, ռազմական ոլորտներում: Անհրաժեշտ հսկայական ֆինան-
սական ներհոսքերի ապահովումը, մեծաթիվ կապիտալ ներդրում-
ները, հենց սփյուռքի գաղթոջախների հետ հիմնական աշխատան-
քը պետք է լինի: Անհրաժեշտ է մեր երկիրը զանազան միջազգային 
հարթակներում ներկայացնել, ցույց տալ նրա գրավչությունը՝ ցան-
կալի գործարար միջավայր ստեղծելու հարցերում: Արդյունքում 
ներդրողների թիվը կհամալրվի նաև այլազգի խոշոր գործարար-
ների հաշվին: Եվ վերջապես սփյուռքի դերը հայերի զանգվածային 
տունդարձը կազմակերպելն է, ինչը ամենակարևոր խնդիրն է մեզ 
համար: 

Արդյունքում կարող է կազմավորվել սոցիո-մշակութային հա-
սարակություն՝ մշակութային քաղաքականության ուժեղ ազդեցու-
թյամբ, ինչն էլ կաջակցի տեղեկատվական հասարակության լիար-
ժեք ձևավորմանը: 
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Культура – визитная карточка всех народов, паспорт, который требует 
всегда рассматривать культурную политику страны как проблему националь-
ной безопасности, как стратегию сохранения нации. 

Невозможно игнорировать исторический опыт культурной политики 
Советской Армении хотя бы по той причине, что лидеры партии и прави-
тельства, несмотря на ограничения известной идеологии, уделяли большое 
внимание повышению культурного и образовательного потенциала общества, 
развитию различных сфер искусства. Особенно посредством культуры 
марксистско-ленинская идеология стала преобладающей в сознании людей 
советской страны, помогла индустриализировать огромную отсталую страну, 
победить во Второй мировой войне.  

Все вопросы культуры в СССР комментировались в духе политических, 
официальных документов, в которых культура рассматривалась как важное 
направление идеологической деятельности, а творческая интеллегенция – как 
масса, сопровождающая политику партии. 

В условиях сегодняшнего меняющегося мира, культура не принимает 
политические, партийные, идеологические направления, схемы, так как любая 
схема в какой-то момент перестает работать. Проблемой страны остается лишь 
создание реальных, правовых возможностей для свободной деятельности 
культурных сфер, хотя нам кажется, что в новой картине мира, в состоянии 
социально-политических вызовов, в плане сохранения и использования 
основопологающих ценностей армянского культурного наследия, необходи-
мость новой культурной политики стала жизненно важным требованием, 
чтобы защитить национальное самосознание, армянское начало от низко-
пробных нововведений, от влияния зачастую антикультурных явлений. 

К сожалению, в настоящее время мало внимания уделяется проблемам 
развития культуры, как и прежде, она находится на втором месте. В результате, 
в обществе падает авторитет творческой деятельности, формируются потреби-
тельские отношения, невежество и амморальность. Такое положение не 
способствует становлению армянской государственности. В современных 
условиях вопросы развития культуры должны быть первостепенными. 
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Culture is a business card of all nations, their passport, which demands to 
observe the culture policy of the country as a problem of national safety, strategy of 
preservation of any nation. 

It is impossible to ignore the historical attempt of culture policy of the Soviet 
Armenia at least for the reason that the leaders of the party and the government, in 
spite of the limitation of the famous ideology, paid great attention to the increase of 
cultural and educational inner power of the society, to the development of art. 
Especially through cultural influence, Marks-Lenin ideology became prevailing in 
the mentality of soviet people, helped to industrialize a great undeveloped country, 
to win the Second World War. 

In the USSR all cultural problems were commented in the style of official 
party documents, in which culture was observed as an important direction in the 
ideological activity, and the creating intelligence was observed as a mass 
accompanying party policy. 

Today culture doesn’t accept political, party, ideological guidance, schemes, as 
one day any scheme may stop to work. Culture is an important means to influence 
political processes, obligatory for the nation, international authority of the country 
and recognition especially for small nations.  

Unfortunately, nowadays little attention is paid to the problems of culture 
development, it is on the second place, as before. As a result, the authority of 
creative work decreases in the society, while consumer attitudes, ignorance and 
immorality are formed. Such situation doesn’t contribute to the formation of 
Armenian state system. Culture development problems must be of paramount 
importance in current conditions. 
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