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Ինչն է տեսանելի, և ինչը տեսանելի
չէ

Այս հոդվածը Ֆրեդերիկ Բաստիայի «Ինչն է տեսանելի, և ինչը տեսանելի չէ(1)»

աշխատ�թյան սեղմ տարբերակն է: Բաստիան 19-րդ դարի կեսերի

տնտեսագետ էր և Ֆրանսիայի խորհրդարանի անդամ: Հետաքրքրական է, որ

նրա բարձրացրած հարցերն այսօր ն�յնքան արդիական են, որքան ավելի

քան 150 տարի առաջ:

Տնտեսագիտ�թյան բնագավառ�մ ցանկացած գործող�թյ�ն,

սովոր�յթ, հաստատ�թյ�ն և օրենք հանգեցն�մ են ոչ թե մեկ հետևանքի, այլ

հետևանքների շարքի: Դրանցից միայն առաջինը �ղղակի հետևանք է. այն ի

հայտ է գալիս իր պատճառի հետ միաժամանակ և տեսանելի է: Մյ�ս

հետևանքներն ի հայտ են գալիս հետո. դրանք տեսանելի չեն, և երջանիկ

կլինենք, եթե կանխատեսենք դրանք:

Վատ և լավ տնտեսագետի միջև տարբեր�թյ�նն ընդամենը մեկն է.

վատ տնտեսագետը սահմանափակվ�մ է միայն տեսանելի հետևանքով, իսկ

լավ տնտեսագետը հաշվի է առն�մ և՛ տեսանելի հետևանքը, և՛ այն, որ պետք

է կանխատեսել:

Սակայն տարբեր�թյ�նն ահռելի է, քանի որ գրեթե միշտ, երբ

անմիջական հետևանքը բարենպաստ է, հետագա հետևանքներն աղետալի

են և հակառակը: Սրանից հետև�մ է, որ վատ տնտեսագետը ձգտ�մ է փոքր

հաջող�թյ�ն �նենալ ներկայ�մ, որին հաջորդել� են մեծ վնասներ

ապագայ�մ, մինչդեռ լավ տնտեսագետը ձգտ�մ է մեծ հաջող�թյան

ապագայ�մ՝ անտեսելով ներկայի փոքր դժվար�թյ�նը:

Կոտրված պատ�հանը

Հեղինակ՝ Ֆրեդերիկ Բաստիա (համառոտ տարբերակ)



2

Երբևէ ականատես եղե՞լ եք այն բարեկիրթ քաղաքաց�՝ Ջեյմս

Գ�դֆելո�ի զայր�յթին, երբ նրա անպիտան որդին պատահաբար կոտրեց

պատ�հանի ապակին: Եթե ներկա եք եղել այդ տեսարանին, անշ�շտ, պետք

է որ նկատած լինեք, որ ականատեսները, եթե անգամ նրանք երես�նն են,

ասես միաձայն մխիթար�մ են դժբախտ սեփականատիրոջն՝ ասելով. «Չկա´

չարիք առանց բարիք: Այսպիսի պատահարները խթան�մ են

արդյ�նաբեր�թյ�նը: Բոլորն էլ պետք է ապր�ստ վաստակեն: Ի՞նչ կլիներ

ապակեգործների հետ, եթե ոչ ոք երբեք պատ�հան չկոտրեր»:

Այսպիսով, մխիթար�թյան այս բանաձևը մի ամբողջ տես�թյ�ն է

պար�նակ�մ. մեզ համար օգտակար է հենց այս պարզ օրինակով

«հանցանքի վայր�մ» պարզ բացահայտ�մ կատարելը, քանի որ հենց այս

դեպքը, ցավոք, ընկած է մեր տնտեսական հաստատ�թյ�նների մեծ մասի

հիմք�մ:

Ենթադրենք, որ կոտրած ապակ� վերանորոգ�մը կարժենա վեց

ֆրանկ: Համամիտ եմ, եթե նկատի �նեք, որ այս պատահարը վեց ֆրանկի

չափով խթան�մ է տնտես�թյան վերոնշյալ ճյ�ղը: Ես որևէ կերպ չեմ

վիճարկ�մ այս պնդ�մը. դ�ք ճիշտ եք տրամաբան�մ: Ապակեգործը կգա,

կկատարի իր աշխատանքը, կստանա վեց ֆրանկը, կշնորհավորի ինքն իրեն

և հոգ� խորք�մ կօրհնի անզգ�յշ երեխային: Սա կազմ�մ է տեսանելի մասը:

Սակայն եթե դեդ�կտիվ մեթոդով հանգեք այն եզրակաց�թյան (որը

չափազանց հաճախ է լին�մ), որ պատ�հաններ կոտրելը լավ է, որ դա օգն�մ

է շրջանառել փողը, որ դրա արդյ�նքը ընդհան�ր առմամբ խթան�մ է

տնտես�թ�նը, ապա ստիպված եմ բղավել. «Ո´չ, դա լ�ծ�մ չէ: Ձեր

տես�թյ�նը սահմանափակվ�մ է միայն նրանով, որը տեսանելի է: Այն հաշվի

չի առն�մ անտեսանելի կողմը»:

Տեսանելի չէ այն, որ մի բանի վրա վեց ֆրանկ ծախսել� դեպք�մ մեր

քաղաքացին ի վիճակի չի լինի այդ գ�մարը ծախսել մեկ այլ բանի վրա:

Տեսանելի չէ այն, որ եթե նա ստիպված չլիներ փոխել պատ�հանի ապակին,

հավանաբար կփոխեր, օրինակ, իր հնամաշ կոշիկները կամ իր գրադարանը

կհարստացներ ևս մեկ գրքով: Կարճ ասած՝ իր վեց ֆրանկն այլ կերպ
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կօգտագործեր, սակայն դրա համար նա այդ գ�մարն այլևս չ�նի:

Եկեք այժմ դիտարկենք արդյ�նաբեր�թյ�նն ընդհանրապես:

Պատ�հանի կոտրվել� պարագայ�մ ապակեգործական ոլորտը վեց

ֆրանկի օգ�տ կ�նենա, որը տեսանելի կողմն է:

Եթե պատ�հանը չկոտրվեր, այդ վեց ֆրանկը կարող էր խթանել կոշիկի

արտադր�թյան ոլորտը (կամ որևէ այլ ոլորտ). սա անտեսանելի կողմն է:

Եվ եթե պետք է հաշվի առնենք անտեսանելին՝ որպես բացասական

գործոն, կամ տեսանելին՝ որպես դրական գործոն, պետք է հասկանանք

հետևյալը. ոլորտի կամ երկրի զբաղված�թյան համար պատ�հանի

կոտրվել�ց կամ չկոտրվել�ց, ընդհան�ր առմամբ, որևէ օգ�տ չկա:

Այժմ վերադառնանք Ջեյմս Գ�դֆելո�ին:

Առաջին դեպք�մ, երբ պատ�հանը կոտրված էր, նա ծախս�մ է վեց

ֆրանկ և �րախան�մ է, որ �նի ոչ ավել, ոչ պակաս մի պատ�հան, որը

նախկին�մ էլ �ներ:

Ըստ երկրորդ վարկածի՝ պատահար չկար, և նա այդ վեց ֆրանկը

կծախսեր նոր կոշիկների վրա, կվայելեր մեկ զ�յգ կոշիկը, ինչպես նաև

կ�նենար պատ�հան:

Այժմ, քանի որ Ջեյմս Գ�դֆելո�ն հասարակ�թյան մասնիկ է, պետք է

եզրակացնել, որ, հաշվի առնելով ներդրած աշխատանքն � դրա դիմաց

ստացածը՝ հասարակ�թյ�նը կոր�ստ է կրել այս կոտրված պատ�հանի

արժեքի չափով:

Եվ ընդհանրացնելով՝ գալիս ենք այս անսպասելի եզրահանգմանը, որ

«հասարակ�թյ�նը կորցն�մ է անտեղի ավիրված առարկաների արժեքը»,

«կոտրելը, ավիրելը և վատնելը չեն խթան�մ երկրի զբաղված�թյ�նը», կամ

ավելի կարճ՝ «ավիր�մը շահ�թաբեր չէ»:

Ընթերցողը պետք է �շադր�թյ�ն դարձնի, որ իմ ներկայացրած այս

փոքրիկ դրվագ�մ ոչ թե երկ�, այլ երեք գործող անձ կա: Մեկը Ջեյմս

Գ�դֆելո�ն է, որը ներկայան�մ է որպես սպառող և տ�ժ�մ է, քանի որ

ավիրման արդյ�նք�մ ոչ թե երկ�, այլ մեկ բանից է օգտվ�մ: Մյ�սն

ապակեգործի կերպարն է, որը մեզ է ներկայան�մ որպես արտադրող, որի
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արտադր�թյ�նը զարգան�մ է այդ պատահարի արդյ�նք�մ: Երրորդը

կոշկակարն է (կամ ցանկացած այլ արտադրող), որի արտադր�թյ�նը ն�յն

պատճառով համապատասխանաբար խթան�մ չի ստացել: Այս երրորդ

անձն է, որը միշտ ստվեր�մ է և որը, անձնավորելով այն, որ տեսանելի չէ,

տվյալ խնդրի կարևոր բաղադրիչ է հանդիսան�մ: Հենց նա է, որ մեզ ստիպ�մ

է գիտակցել, թե որքան անհեթեթ է ավիրման մեջ շահ�յթ տեսնելը:

Թատրոններ և կերպարվեստներ

Արդյո՞ք պետ�թյ�նը պետք է ս�բսիդավորի արվեստը: Այս հարցի

շ�րջ, իհարկե, կարելի է բազմաթիվ կողմ և դեմ փաստարկներ բերել:

Ի նպաստ ս�բսիդավորման համակարգի՝ կարելի է ասել, որ արվեստն

ընդլայն�մ է աշխարհայացքը, վեհացն�մ և գովերգ�մ է ազգի ոգին, շեղ�մ է

նյ�թական հոգսերից՝ ներարկելով գեղեցիկի մասին պատկերաց�մ և

այսպիսով բարենպաստ է անդրադառն�մ ազգի բարքերի, սովոր�յթների,

բարոյահոգեբանական կերտվածքի և անգամ՝ արդյ�նաբեր�թյան վրա:

Կարող եք հարցնել՝ ինչի հասած կլիներ երաժշտ�թյ�նը Ֆրանսիայ�մ

առանց «Իտալական կոմեդիայի թատրոնի» և Կոնսերվատորիայի, ինչի

հասած կլիներ բեմական արվեստն առանց «Կոմեդի ֆրանսեզի»,

նկարչ�թյ�նն � քանդակագործ�թյ�նն՝ առանց հավաքած�ների �

թանգարանների: Կարելի է անգամ ավելի հեռ�ն գնալ և հարցնել՝ արդյոք

կերպարվեստների կենտրոնացված կառավարման � ս�բսիդավորման

բացակայ�թյան պարագայ�մ կձևավորվեր այն ն�րբ ճաշակը, որը

հանդիսան�մ է ֆրանսիացիների աշխատանքի հիանալի ավանդը և

ապրանքներ է վաճառ�մ աշխարհով մեկ: Նման արդյ�նքների առկայ�թյան

պայմաններ�մ արդյո՞ք ծայրագ�յն անխոհեմ�թյ�ն չէր լինի այս համեստ

գնահատականը խլել բոլոր քաղաքացիներից. ի վերջո, չէ՞ որ հենց իրենց

ն�րբ ճաշակն է բարձ�նք � փառք նվաճել Եվրոպայով մեկ:

Այս և բազմաթիվ այլ պատճառներին, որոնց հիմնավոր լինելը, իհարկե,

չեմ վիճարկ�մ, կարելի է հակադրել ոչ պակաս հիմնավոր փաստարկներ:
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Կարելի է ասել, որ այստեղ առաջին հերթին կա բարիքների արդար բաշխման

հարց: Արդյո՞ք օրենսդիրի իրավ�նքները թ�յլ են տալիս նրան «մտնել»

արհեստավորի գրպանը՝ արվեստագետի շահ�յթն ավելացնել� համար: Մ.

դը Լամարթինն(2) ասել է. «Եթե դադարեցնեք թատրոնի ս�բսիդավոր�մը,

որտե՞ղ եք կանգ առնել� այդ ճանապարհին, և արդյո՞ք ն�յն

տրամաբան�թյամբ չի պահանջվել� ձերբազատվել բ�հերի

ֆակ�լտետներից, թանգարաններից, ինստիտ�տներից, գրադարաններից»:

Պատասխանը կարող է լինել հետևյալը. եթե ցանկան�մ եք ս�բսիդավորել

լավն � օգտակարը, որտե՞ղ եք կանգ առնել� այդ ճանապարհին, և այդ

տրամաբան�թյամբ արդյո՞ք չպետք է միջոցներ հատկացվեն

գյ�ղատնտես�թյան, արդյ�նաբեր�թյան, առևտրի, սոցիալական

ապահով�թյան և կրթ�թյան ոլորտներին: Ավելին, արդյո՞ք ս�բսիդիաները

միանշանակորեն նպաստ�մ են արվեստի զարգացմանը: Այս հարցը, թերևս,

շատ հեռ� է հանգ�ցալ�ծ�մից, և մենք ականատեսն ենք այն բանի, որ

բարգավաճ�մ են այն թատրոնները, որոնք �նեն ինքնաֆինանսավոր�մ: Ի

վերջո, եթե ավելի խորը դիտարկենք, կարելի է նկատել, որ պահանջներն �

ցանկ�թյ�նները բխ�մ են միմյանցից և շար�նակ տարածվ�մ են ավելի

բարդ բնագավառներ (3) այնքանով, որքանով ազգային հարստ�թյ�նը թ�յլ է

տալիս բավարարել դրանք: Կառավար�թյ�նը չպետք է միջամտի այդ

գործընթացին, քանի որ անկախ այդ պահին ազգային հարստ�թյան

մեծ�թյ�նից՝ այն չի կարող հարկման միջոցով խթանել շքեղ�թյան

առարկաների արտադր�թյան ոլորտները՝ առանց կարևոր ոլորտներին

վնաս հասցնել� և այդպիսով քաղաքակրթ�թյան բնականոն առաջընթացը

հետադարձել�: Կարելի է նաև նշել, որ ցանկ�թյ�նների, ճաշակի,

աշխատանքի և բնակչ�թյան այս արհեստական անհամաչափ�թյան

պատճառով ազգերն անհ�սալի և վտանգավոր իրավիճակ�մ են հայտնվ�մ՝

մնալով առանց կայ�ն հիմքի:

Սրանք են պատճառներից մի քանիսը, որ ոմանք բեր�մ են՝ հանդես

գալով ընդդեմ նրա, որ պետ�թյ�նը միջամտի այն սահմանված կարգին, ըստ

որի քաղաքացիները ենթադր�մ են, թե իրենք պետք է բավարարեն իրենց



6

պահանջները և ցանկ�թյ�նները և իրենց գործ�նե�թյ�նն �ղղորդեն դրան

համապատասխան: Խոստովան�մ եմ, որ ես էլ նրանցից մեկն եմ, որոնք

կարծ�մ են, թե ընտր�թյ�նն � ազդակը պետք է գան ներքևից, այլ ոչ վերևից,

քաղաքաց�ց, ոչ թե օրենսդիրից, և դրան հակառակ �սմ�նքը, իմ կարծիքով,

բեր�մ է ազատ�թյան � մարդկային արժանապատվ�թյան վերացման:

Բայց գիտե՞ք, թե այժմ ինչ�մ են մեղադր�մ տնտեսագետներին, եթե

հաշվի առնենք որքան կեղծ, այնքան էլ անարդարացի եզրահանգ�մը: Երբ

դեմ ենք արտահայտվ�մ ս�բսիդավորմանը, մեզ մեղադր�մ են նրան�մ, որ

ս�բսիդավորման ենթակա ոլորտին ենք դեմ և ամեն տեսակի

գործ�նե�թյան թշնամիներ ենք հանդիսան�մ, որովհետև �զ�մ ենք, որ այդ

գործ�նե�թյ�նները կամավոր լինեն և իրենք իրենց վարձատրեն: Այսպիսով,

եթե խնդր�մ ենք, որ պետ�թյ�նը հարկման միջոցով չմիջամտի կրոնական

հարցերին, նշանակ�մ է՝ աթեիստներ ենք: Եթե խնդր�մ ենք, որ պետ�թյ�նը

հարկման միջոցով չմիջամտի կրթ�թյանը, նշանակ�մ է՝ ատ�մ ենք

լ�սավոր�թյ�նը: Եթե աս�մ ենք, որ պետ�թյ�նը հարկման միջոցով չպետք

է արհեստական ձևով բարձրացնի հողի կամ արդյ�նաբեր�թյան որևէ ճյ�ղի

ապրանքների արժեքը, ապա սեփական�թյան և աշխատանքի թշնամիներն

ենք: Եթե մտած�մ ենք, որ պետ�թյ�նը չպետք է ս�բսիդավորի

արվեստագետներին, նշանակ�մ է՝ բարբարոսներ ենք, որոնք գտն�մ են, որ

արվեստն անօգ�տ բան է:

Ես որքան �ժ �նեմ՝ դեմ եմ այս եզրակաց�թյ�ններին: Երբ

պետ�թյանը խնդր�մ ենք պաշտպանել կրոնի, կրթ�թյան, մասնավոր

սեփական�թյան, աշխատանքի � արվեստի ազատ զարգաց�մը առանց

դրանք միմյանց հաշվին ֆինանսավորել�, ամենևին էլ չենք սատար�մ

մարդկային գործ�նե�թյան այդ տեսակները վերացնել� անհեթեթ

գաղափարը, այլ ընդհակառակը. հասարակ�թյան բոլոր այս կենսական

�ժերը պետք է ներդաշնակ զարգանան ազատ�թյան պայմաններ�մ, և

դրանցից ոչ մեկը չպետք է անհանգստ�թյան, չարաշահման, բռն�թյան կամ

անկարգ�թյան աղբյ�ր դառնա, որն այսօր հաճախ է տեղի �նեն�մ:

Մեր հակառակորդները գտն�մ են, որ այն գործ�նե�թյ�նը, որը չի
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ս�բսիդավորվ�մ և չի կարգավորվ�մ, չի գոյատև�մ: Մենք ճիշտ հակառակն

ենք կարծ�մ: Նրանք հավատ�մ են օրենսդիրին, այլ ոչ մարդկ�թյանը: Մենք

հավատ�մ ենք մարդ�ն, այլ ոչ օրենսդիրին: Այսպիսով, Մ. դը Լամարթինն

ասել է. «Ելնելով այս սկզբ�նքից՝ մենք պետք է որ վերացնենք բոլոր այն

հանրային ց�ցահանդեսները, որոնք հարստ�թյ�ն � փառք են բեր�մ այս

երկրին»:

Իմ պատասխանը Մ. դը Լամարթինին հետևյալն է. «Ըստ Ձեզ՝

չս�բսիդավորելը հավասար է վերացնել�ն, որովհետև, ելնելով այն

տեսակետից, որ ամեն ինչ միայն պետ�թյան կամքով է տեղի �նեն�մ, Դ�ք

եզրակացն�մ եք, որ ամեն ինչ միայն հարկերի շնորհիվ է գոյատև�մ: Սակայն

Ձեր իսկ ընտրած օրինակով ես կապաց�ցեմ, որ Դ�ք սխալվ�մ եք, և կասեմ,

որ բոլոր ց�ցահանդեսներից ամենամեծն � ամենավեհը, որի հիմք�մ ընկած

է ամենաազատական, ամենա�նիվերսալ կոնցեպցիան (կարող եմ գործածել

ն�յնիսկ «մարդասիրական» բառը, որն այստեղ չափազանցված չէ) այն

ց�ցահանդեսն է, որին այժմ նախապատրաստվ�մ են Լոնդոն�մ(4) ՝ միակը,

որին ոչ մի կառավար�թյ�ն չի միջամտ�մ, և որը հարկերի հաշվին չի

ֆինանսավորվ�մ»:

Վերադառնալով կերպարվեստին՝ կրկն�մ եմ, որ կարելի է

ս�բսիդավորման համակարգին և՛ կողմ, և՛ դեմ ծանրակշիռ պատճառներ

բերել: Ընթերցողը կհասկանա, որ ելնելով այս էսսեի հատ�կ նպատակից՝

կարիք չկա, որ ես շարադրեմ այդ պատճառները կամ ընտր�թյ�ն կատարեմ

դրանց միջև:

Սակայն Մ. դը Լամարթինն առաջ է քաշել մի փաստարկ, որն

անարձագանք թողնել չեմ կարող, քանի որ այն այս տնտեսագիտական

հիմնավորման հստակ նախանշված սահմաններ�մ է:

Նա ասել է.

«Թատրոնների պարագայ�մ տնտեսագիտական հարցը կարելի է

ամփոփել մեկ բառով. զբաղված�թյ�ն: Զբաղված�թյան բն�յթն այդքան էլ

էական չէ. այն իր է�թյամբ ն�յնքան արդյ�նավետ և արգասավոր է, որքան

որ ցանկացած այլ գործ�նե�թյ�ն: Թատրոններն, ինչպես գիտեք,
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աշխատավարձ են վճար�մ ոչ պակաս, քան �թս�ն հազար տարբեր

մասնագիտ�թյ�նների աշխատողների՝ նկարիչների, որմնադիրների,

բեմանկարիչների, հանդերձապանների, ճարտարապետների և այլոց, որոնք

այս մայրաքաղաքի բազմաթիվ թաղամասերի կյանք � աշխատանք տվող

մարդիկ են և ձեր համակրանքին արժանանալ� իրավ�նք �նեն»:

Ձեր համակրանքի՞ն: Ճիշտը խոսենք. ձեր ս�բսիդիաներին: Եվ հետո.

Փարիզի զվարճանքի բնագավառը մարզերին աշխատանքով �

սպառողական ապրանքներով է ապահով�մ, իսկ հար�ստների

շքեղ�թյ�ններն աշխատավարձով � հացով են ապահով�մ երկ� հարյ�ր

հազար տարբեր մասնագիտ�թյ�նների աշխատողների, որոնք աշխատ�մ

են հանրապետ�թյան թատրոնների այս բազմաշերտ բնագավառ�մ և իրենց

ապր�ստն � իրենց ընտանիքների և երեխաների կենսապահովման

միջոցները վաստակ�մ են այս բարձրաշխարհիկ վայելքների շնորհիվ,

որոնցով Ֆրանսիան հռչակավոր է դարձել աշխարհ�մ: Հենց նրանց եք դ�ք

տալիս այդ վաթս�ն հազար ֆրանկը»: [Շա՜տ լավ է, շա՜տ լավ է: Բ�ռն

ծափահար�թյ�ններ]:

Իսկ ես ստիպված եմ ասել՝ շա՜տ վատ է, շա՜տ վատ, անշ�շտ, այս

դատող�թյան բեռը միայն այստեղ քննարկվող տնտեսագիտական

փաստարկով սահմանափակելը:

Այո, այդ խնդրո առարկա վաթս�ն հազար ֆրանկը գոնե մասամբ

գն�մ է թատրոնի աշխատողներին: Ինչ-որ մաս էլ երևի ճանապարհին կորի:

Եթե հանգամանորեն դիտարկենք այս հարցը, թերևս պարզվի, որ

կարկանդակի մեծ մասը բոլորովին �րիշ տեղ է գն�մ: Աշխատողները

բախտավոր կլինեն, եթե մի քանի փշրանք էլ իրենց մնա: Բայց կ�զենայի

ենթադրել, որ ս�բսիդիաներն ամբողջ�թյամբ հասն�մ են նկարիչներին,

բեմանկարիչներին, հանդերձապաններին, վարսահարդարներին և այլն: Սա

կազմ�մ է տեսանելի մասը:

Բայց որտեղի՞ց է դա գալիս: Դա մետաղադրամի մյ�ս կողմն է, որն

�ս�մնասիրելը ն�յնքան կարևոր է, որքան մետաղադրամի դիմերեսը: Ի՞նչ

աղբյ�րից է ձևավորվ�մ այս 60 000 ֆրանկը: Եվ �՞ր կգնար այդ գ�մարը, եթե
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օրենսդիրի քվեարկ�թյամբ չ�ղղվեր Ռիվոլի փողոց, իսկ այնտեղից էլ՝ Գրենել

փողոց:(5) Սա այն է, որը տեսանելի չէ:

Անշ�շտ, ոչ ոք չի համարձակվի կարծել, թե այս գ�մարը օրենսդիրի

քվեարկ�թյամբ դ�րս եկավ քվեատ�փից, որ դա զ�տ ավելաց�մ է ազգային

հարստ�թյանը, որ առանց այս կախարդական քվեարկ�թյան այդ վաթս�ն

հազար ֆրանկը կմնար անտեսանելի և անշոշափելի: Պետք է ընդ�նել, որ

պատգամավորների մեծամասն�թյ�նը կարող է ընդամենը որոշել, որ այդ

գ�մարն ինչ-որ տեղից վերցվի և �ղարկվի ինչ-որ այլ տեղ, և որ այդ գ�մարն

�ղղվի մեկ նպատակի՝ միայն մեկ այլ նպատակից հրաժարվելով:

Այս պարագայ�մ պարզ է, որ հարկատ�ն, որը հարկվ�մ է մեկ

ֆրանկով, այլևս իր տրամադր�թյան տակ չի �նենա այդ ֆրանկը: Պարզ է, որ

նա կզրկվի իրեն մեկ ֆրանկի չափով գոհ�նակ�թյ�ն պատճառել�ց և որ

այդ աշխատողը, ով էլ նա լինի և ով ձեռք էր բերել այդ գոհ�նակ�թյ�նն իր

համար, կզրկվի այդ ն�յն չափով վարձատր�թյ�ն �նենալ�

հնարավոր�թյ�նից:

Ուրեմն եկեք չտրվենք մանկական պատրանքին՝ կարծելով, թե մայիսի

16-ի քվեարկ�թյ�նն առհասարակ ինչ-որ բան է ավելացն�մ ազգային

բարօր�թյանն � զբաղված�թյանը: Այդ քվեն ընդամենը վերաբաշխ�մ է

�նեցվածքները և աշխատավարձերը և վերջ:

Կասվի՞ արդյոք, որ այս քվեի հետևանքով կարիքների բավարարման

մեկ տեսակը և աշխատանքի մեկ տեսակը կփոխարինվի կարիքների

բավարարման և աշխատանքի ավելի հրատապ, ավելի բարոյական, ավելի

ռացիոնալ տեսակներով: Այստեղ ես կվիճեի: Կարող եմ ասել, որ

հարկատ�ներից վաթս�ն հազար ֆրանկը վերցնելով՝ նվազեցն�մ եք

հողագործների, հողափորների, ատաղձագործների և դարբինների

աշխատավարձերը և ն�յն չափով բարձրացն�մ եք երգիչների,

վարսահարդարների, բեմանկարիչների և հանդերձապանների

աշխատավարձերը: Ապաց�յց չկա, որ այս վերջին խ�մբը մյ�սից ավելի

կարևոր է: Մ. դը Լամարթինը ն�յնպես դա չի պնդ�մ: Նա ինքն է աս�մ, որ

թատրոնների աշխատանքը ն�յնքան արդյ�նավետ է և ն�յնքան
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բեղմնավոր, որքան ցանկացած այլ գործ�նե�թյ�ն. թերևս, դա կարելի է

վիճարկել, քանի որ լավագ�յն ապաց�յցը, որ թատերական

գործ�նե�թյ�նն այնքան արդյ�նավետ չէ, որքան այլ ոլորտ, այն է, որ

վերջինս կոչված է ս�բսիդավորել� առաջինին:

Սակայն աշխատանքի տարբեր տեսակներին բնորոշ արժեքի և

արժանիքի այս համեմատ�թյ�նը այս թեմայի մեջ չի մտն�մ: Իմ միակ

նպատակն է ց�յց տալ, որ եթե Մ. դը Լամարթինը և նրա փաստարկի

կողմնակիցները մի կողմից տեսն�մ են դերասանների կարիքները

բավարարողների վաստակած աշխատավարձերը, մյ�ս կողմից պետք է

տեսնեն հարկատ�ների կարիքները բավարարողների կորցրած

աշխատավարձերը: Եթե այդպես չանեն, նրանք կարող են ծաղրի

արժանանալ՝ օգ�տը վերաբաշխման հետ շփոթել� համար: Եթե նրանց

համոզմ�նքը տրամաբանական լիներ, նրանք կարող էին անորոշ քանակի

ս�բսիդավոր�մ պահանջել, քանի որ այն, որ կիրառելի է մեկ ֆրանկի և

վաթս�ն հազար ֆրանկի դեպք�մ, հավասար պայմաններ�մ կիրառելի է

նաև մեկ միլիարդ ֆրանկի դեպք�մ:

Եթե հարցը վերաբեր�մ է հարկերին, ապա, պարոնա´յք, ապաց�ցեք

դրանց օգտակար�թյ�նը որոշակի հիմնավորմամբ, բայց ոչ այն ցավալի

պնդմամբ, թե «պետական ծախսերի շնորհիվ է, որ աշխատավոր դասն

ապր�մ է»: Այստեղ սխալը հետևյալ կարևոր փաստը թաքցնելն է. պետական

ծախսերը միշտ էլ փոխարին�մ են մասնավոր ծախսերին, և հետևաբար դա

կարող է լավագ�յնս աջակցել մեկ աշխատողին մյ�սի հաշվին, սակայն

ընդհան�ր առմամբ ոչինչ չի ավելանա աշխատավոր դասի համար…

Հարցեր մտորել� համար

1. Մարզադաշտերին պետական միջոցներ հատկացնել�

կողմնակիցները հաճախ պնդ�մ են, թե այս հատկացման շնորհիվ

մեծան�մ է զբաղված�թյ�նը: Գնահատե՛ք այս տեսակետը:

2. ԱՄՆ դաշնային կառավար�թյ�նը միլիարդավոր դոլարներ է ծախս�մ
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գյ�ղատնտես�թյան ոլորտը ս�բսիդավորել� համար: Արդյո՞ք այդ

ս�բսիդիաներն ավելացն�մ են զբաղված�թյ�նն � արտադր�թյան

ծավալները: Բացատրե՛ք:

1. [1850թ. հ�լիսին հրատարակված այս բրոշյ�րը Բաստիայի գրած վերջին գործն է: Այն հանր�թյանը

խոստացվել էր ավելի քան մեկ տարի: Բրոշյ�րի հրատարակ�մը հետաձգվել էր, քանի որ Շ�ազել

փողոցից Ալժեն փողոց տեղափոխվել� ժամանակ հեղինակը կորցրել էր ձեռագիրը: Երկար և անօգ�տ

փնտրտ�քից հետո նա որոշեց նորից ամբողջ�թյամբ գրել իր աշխատ�թյ�նը և իր օրինակների

համար որպես հիմք ընտրեց Ազգային ժողով�մ վերջերս հնչած ել�յթներից մի քանիսը: Երբ այս

առաջադրանքն ավարտեց, նա ինքն իրեն նախատեց, որ չափազանց լ�րջ է գրել, երկրորդ ձեռագիրը

նետեց կրակի մեջ և գրեց այն աշխատ�թյ�նը, որը մենք վերատպ�մ ենք: Խմբագրի

ծանոթագր�թյ�ն։] ↩ 

2. [Ալֆոնս Մարի Լ�ի դը Լամարթին (1790-1869), Ֆրանսիական ռոմանտիզմի մեծ պոետներից մեկը և

հետագայ�մ՝ ականավոր պետական գործիչ: Առաջին անգամ պատգամավոր է ընտրվել 1834թ.,

սակայն մեծ փառքի է հասել 1848թ. հեղափոխ�թյան ժամանակ, երբ հանրապետ�թյան հաստատման

նախաձեռնողական շարժման առաջնորդ էր: Իր ճարտասան�թյամբ նա հանդարտեցրեց Փարիզի

ամբոխին, որը սպառն�մ էր ավիրել քաղաքը, և դարձավ ժամանակավոր կառավար�թյան ղեկավարը:

Լինելով ավելի շատ իդեալիստ և հռետոր, քան գործող քաղաքական գործիչ՝ նա շ�տով կորցրեց իր

ազդեց�թյ�նը և 1851թ. հեռացավ քաղաքական�թյ�նից: Թարգմանչի ծանոթագր�թյ�ն։] ↩ 

3. [Տե´ս «Տնտեսական ներդաշնակ�թյ�ններ» 3-րդ գլ�խ: Խմբագրի ծանոթագր�թյ�ն։]: ↩ 

4. [Սա վերաբեր�մ է 1851թ. Լոնդոնի Հայդ պարկ�մ կազմակերպված Մեծ ց�ցահանդեսին, որի

հովանավորը Լոնդոնի արվեստների մի�թյ�նն էր, որի նպատակն էր զարգացնել արվեստը և

արդյ�նաբեր�թյ�նը: Լինելով առաջինը միջազգային մեծ ց�ցահանդեսների կամ «համաշխարհային

տոնավաճառների» շարք�մ՝ այն հայտնի էր իր Բյ�րեղապակյա պալատով` �շագրավ

ճարտարապետական կառ�յց, որտեղ ներկայացված էին ց�ցանմ�շները: Ց�ցահանդեսն

անցկացվ�մ էր արքայազն Ալբերտի՝ Վիկտորիա թագ�հ� ամ�սն� հովան� ներքո: Թարգմանչի

ծանոթագր�թյ�ն։] ↩ 

5. [Այսինքն քաղաքապետարանից դեպի թատերական թաղամաս, գետի ձախ ափին: Թարգմանչի

ծանոթագր�թյ�ն։] ↩ 
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