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კონსერვატიზმიკონსერვატიზმიკონსერვატიზმიკონსერვატიზმი....    
 

     კონსერვატიზმი ფრანგული სიტყვაა და ნიშ- 

ნავს შენახვას, გახანგრძლივებას; პოლიტიკაში ის 

ნიშნავს არსებული წყობილების დამაგრებას, მის შე- 

ნახვას და ხელისშეწყობას. მაშასადამე, საჭიროა 

ვინმე ემუქრებოდეს არსებულ წყობილებას, რომ 

დაიბადოს მისი შენახვის მიმდინარეობა. 

     როცა საზოგადოებაში იბადება ეჭვი ძველი 

ურთიერთობის სიკარგეში, როცა იწყებენ ბრძო- 

ლას მისი შეცვლისათვის, მაშინ ამ ურთიერთობის 

მომხრენი ირაზმებიან, კავშირდებიან და მის შესარ- 

ჩენათ იბრძვიან. იბადება კონსერვატიული ანუ შე- 

მნახველი პოლიტიკური მიმართულება. ასეთი მდგო- 

მარეობა შეიძლება შეიქნას ყოველ ქვეყანაში, ყო- 

ველნაირ სახელმწიფო წყობილებაში. ავიღოთ, მაგა- 

ლითად, ინგლისი და რუსეთი. რომელთა შორის პო- 

ლიტიკური მზგავსებაც კი არ არის. იქაური კონ- 

სერვატორები მომხრე არიან იქ არსებული წყობი- 

ლების, ე. ი. შეუზღუდავი პოლიტიკური თავისუფ- 

ლების, სრული პარლამენტარიზმის, აქაური კი ყოვე- 

ლივე ამას თავგამოდებით უარყოფენ; მიუხედავათ 

ამისა, მათ შორის ორი დიდი მზგავსებაა: პოლიტიკუ- 

რი და ეკონომიური; ორივენი ებრძვიან არსებულ 

წყობილების განვითარებას, რეფორმების შემოღებას, 

ორივენი იკრიბებიან უმთავრესათ მემამულეთა კლა- 

სიდან. ცხადია, კონსერვატიზმის დამახასიათებელია 

არა მარტო პოლიტიკური მომენტი, არამედ ეკონო- 



მიურიც, ე. ი. ის, რომ ეს მიმართულება აგებულია 

მიწათმფლობელობაზე. 

     მარა ყოველნაირი მიწათმფლობელობა არ 

იძლევა კონსერვატიზმის საფუძველს. მაგ. საფრან- 

გეთში ჩვენ ვერ ვხედავთ კონსერვატორთა ისეთ 

ჯარს, რომელსაც ვხედავთ ინგლისში, რუსეთში, 

გერმანიაში და სხვაგან, თუმცა მიწათმფლობელთა 

კლასი იქაც არის. რა არის ამის მიზეზი? მიზეზია 

ის, რომ საფრანგეთში დიდმა რევოლიუციამ მოსპო 

მემამულეთა წოდება და მიწები ხელში ჩაუვარდა 

გლეხობას და ბურჟუაზიას. ხოლო ბურჟუაზია, რო- 

გორც კაპიტალის წარმომადგენელი, სრულიად არ 

შეიცავს კონსერვატიზმის უცვლელ ნიადაგს. ის, 

აღზრდილი და გამაგრებული გარეშე მიწათმფლო- 

ბელობისა, გაჟღენთილი კაპიტალისტური და ქალა- 

ქური ლტოლვილებით, ისტორიულათ და ეკონო- 

მიურათ დაშორებულია მემამულეთა კლასზე და ძვე- 

ლი არისტოკრატია მას არასოდეს თავისათ არ 

სცნობს, რაგინდ დიდი მამული შეიძინოს. 

     მაშასადამე, კონსერვატიზმი ნიშნავს არა მარ- 

ტო მიწათმფლობელობას, არამედ თავადაზნაურულ 

მიწათმფლობელობას. აი ეს წოდება არის შემქნელი 

და ზიარებელი კონსერვატიული მიმართულების. 

     რატომ? რისთვის? 

     საშვალო საუკუნეებში თითოული ხალხი დაყო- 

ფილია რამდენიმე ნაწილათ, რომელთაც ფლობს 

საკუთარი მთავარი. სამთავროს შეადგენს სოფელთა 

და ხეობათა ჯგუფი, თითოული ამათგანი ექვემდება- 

რება საკუთარ ბატონს. ამნაირათ, საბატონოთა 

კრება შეადგენს სამთავროს, ხოლო სამთავროთა —  

სამეფოს. მეფე სახელით არსებობს, საქმით კი, ის 

მთავარს არ აღემატება. ის პირველია თანასწორთა 

შორის და მთავართა ყრილობაზე თავმჯდომარეობს. 

ვისაც მეტი მამული აქვს, ვინც მეტი მიწის მპყრო- 

ბელია, მას შეძლებაც მეტი აქვს, პური, ღვინო, 

ხორცი ბლომათ მოსდის და მეტი მხლებლების 

რჩენა შეუძლია. გერმანიის ერთი მებატონის 

ოჯახში ყოველდღე სადილობდა ოცდაათი ათასი 

კაცი, რის გამო ის ისე ძლიერი იყო, რომ ვინც 

სურდა, იმას გაამეფებდა. მას დაერქვა „მეფეთა მკე- 



თებელი". ეკონომიური და პოლიტიკური დამოუკი- 

დებლობა, აი ამ ხანის საზოგადო ხასიათი. ბატონყმო- 

ბა სოფელში, ამქრობა ქალაქში, რომელთა ბატონ- 

პატრონი ერთი და იგივე მებატონეა. ვაჭრობა, ხე- 

ლოსნობა, მრეწველობა მისუსტებულია; ცხოვრების 

მთავარი წყაროა მიწა-ადგილი, მეურნეობა. 

     ვინ არის დაინტერესებული ასეთი ურთიერ- 

თობის შენახვაში? რასაკვირველია ის, ვინც აქ ბა- 

ტონობს და განცხრომაშია, ხოლო ასეთია მება- 

ტონენი, თავად-აზნაურობა. ესენი ბუნებრივათ 

კონსერვატიული კლასია, ეს თვისება მათ უნდა გა- 

მოეჩინათ და გაეტარებიათ მხოლოდ მაშინ, როცა 

მათ ბატონობას საფრთხე მოევლინა. ასეთ სა- 

ფრთხეთ კი გახდა აბუჩათ აღებული მეფე. 

     მეფის ინტერესი მოითხოვდა გამოსულიყო ამ 

დაბრიყვებული მდგომარეობიდან და სახელთან ერ- 

თად საქმითაც მეფეთ, უზენაეს მპყრობელათ გამხდა- 

რიყო. და აი მას მოევლინა ამ საქმეში მძლავრი 

მოკავშირე. მებატონეთა თავგასულობა ქმნიდა ქვე- 

ყანაში საზოგადო შიშს, მიმოსვლის და ვაჭრობის 

მუდმივ საფრთხეს. მეფე მუდამ ფულს საჭიროებს, 

ფული კი ვაჭრებს აქვთ. მეფის პირდაპირი ინტერესი 

შეიქნა ვაჭრების და ვაჭრობის მფარველობა, მათი 

მოღვაწეობის უზრუნველყოფა. ის იფარავს ქალაქებს, 

გზებზე აყენებს დარაჯებს, პირველათ თავის სამ- 

ფლობელოში, შემდეგ მას ბაძვენ მთავრებიც. მა- 

რა, ყოველ შემთხვევაშო მეფე ხდება ამ მოძრა- 

ობის მეთაურათ და მმართველათ. ვაჭართა კლასი 

მას უჭერს მხარს და ასე დგება კავშირი მეფესა და 

ვაჭრებს შორის. ესენი, ერთი შეიარაღებული ძა- 

ლით, მეორე კი ფულის მისესხებით, თანდათან ლაგ- 

მავენ მებატონეთ, ართმევენ მათ დამოუკიდებელ 

ბატონობას, და მთელ სახელმწიფოში ისპობა მრა- 

ვალთა მეფობა და მყარდება ერთმეფობა. 

     აი ამ თვითმპყრობელობით მიმდინარეობას 

ებრძვის ფეოდალთა კლასი. პირველი წარმოადგენს 

პროგრესიულ ძალას, ხოლო მეორე კი კონსერვა- 

ტიულს. 

     ბრძოლა გათავდა ფეოდალთა დამარცხებით, 

ესენი ძალაუნებურათ ურიგდებიან ამ მდგომარეო- 



ბას, ცდილობენ ახალ გარემოებას შეეწყონ და 

ის თავის სიმდიდრის წყაროთ გადააქციონ. გამდიდ- 

რებული და გაღონიერებული მეფის სასახლეში თავს 

იყრიან მორჩილი აზნაურები და ადგენენ მეფის 

ამალას, კარისკაცთა, მთავარმოხელეთა და საზო- 

გადოთ მმართველ წრეს. რაკი ხაზინაში ფული და- 

გროვდა, შესაძლებელი გახდა მუდმივი ჯარის გაჩე- 

ნა, რომელსაც მეფე აგზავნიდა ურჩი ფეოდალების 

წინააღმდეგ და მათ ციხე-კოშკებს ანგრევიებდა. თა- 

ვად-აზნაურობას გამოეცალა ძველი პოლიტიკური 

ძალა, მათ მეფე ახლა აღარც კი იწვევს სათათბი- 

როთ, არაფერს ეკითხება და თუ ხანდახან მა- 

ინც იწვევენ, — ასეთ ყრილობას მნიშვნელობა აღარ 

აქვს: თუ ის მეფეს ეურჩა, — ჯარი სხდომას ხურავს 

და მოწინააღმდეგეთ ატყვევებს. დასუსტებული წო- 

დება საშიშარი აღარ არის მეფისათვის და ესეც პირს 

იბრუნებს მის დასაახლოვებლათ და საშველათ. რაც 

უნდა იყოს, მეფე ამ წოდების ხორცი ხორცთაგანია. 

და რაკი მათ შორის დავა მოისპო, საჭირო 

შეიქნა მათი შეერთება გარეშე საფრთხის წინა- 

აღმდეგ. ჯამაგირები, პენსიები, სუბსიდიები, ახალ- 

ახალი ადგილები ჯარში და მართველობაში — აი 

რას ურიგებდა მეფე თავის ნათესავ წოდებას და 

ისიც მისი ერთგული შეიქნა. არისტოკრატია, ბიუ- 

როკრატია, სასახლე — გახდა ერთი მთელი ქვეყ- 

ნის ბატონი და პატრონი. 

     აი ამ ნიადაგზე აღმოცენდა ახალი მოვლენა. 

მეფეთა გაძლიერებამ დაბადა მეფეთა თვითმპყრობე- 

ლობა, ხოლო თვითმპყრობელობამ — ახალი პოლი- 

ტიკური მოძღვრება, წოდებული „ღვთის უფლებათ“, 

ე. ი. მეფე ღმერთის მოციქულია დედამიწაზეო. ეს 

დედა-აზრი პირველათ პრაკტიკულათ განამტკიცა 

საფრანგეთის მეფე ლუი მე-14-მ, ხოლო თეორი- 

ულათ მისმა აღმზდელმა ღვდელმთავარმა ბასუეტ- 

მა. აი რას სწერს ის თავის თხზულებაში: „ნამ- 

დვილი მეფე არის ღმერთი. მარა ღმერთი აყენებს 

მეფეებს, როგორც თავის მინისტრებს და მათი საშ- 

ვალებით ქვეყანას მართავს. მეფის უფლება ღვთისა- 

გან მომდინარეობს. მეფის პიროვნება წმიდა და მი- 

რონცხებულია. მეფისუფლება უსაზღვროა. ის, ვინც 



მას არ ემორჩილება, იგზავნება არა სამჯავროს წი- 

ნაშე, არამედ პირდაპარ შეუნდობლათ სიკვდილით 

ისჯება, როგორც მტერი საზოგადო მშვიდობიანო- 

ბის და ადამიანთა საზოგადოებისა. თვითმპყრობელო- 

ბითი მთავრობა არ არის თვითნებითი მთავრობა, 

რადგანაც მეფე ვალდებულია იმეფოს თანახმათ 

არსებული წესებისა, მარა თუ ის თვითნებობას 

იჩენს, არვითარი საშვალება მის წინააღმდეგ არ 

არსებობს."  

     ასე აღზარდა ბასუეტმა მეფე ლუი, რომელ- 

მაც თავის შვილიშვილს ასე მიმართა: „თქვენ 

დარწმუნებული უნდა იყოთ, რომ მეფენი თვით- 

მპყრობელი ბატონებია და, რასაკვირველია, რაც 

საერო და სასულიერო წოდებას ეკუთვნის, — მათ 

მფლობელობაშია. ამავე ძალით ყოველივე, რაც 

ჩვენს სამეფოშია, — ჩვენ გვეკუთვნის. გარემოება, 

რომელიც მეფეს იძულებულ ყოფს დაექვემდებაროს 

ხალხის კანონებს, არის უკანასკნელი უბედურება, 

რაიცა ოდესმე ჩვენი წრის კაცს ეწვევა. მეფე წარ- 

მოადგენს მთელ ერს, ერი ერთ მთელს არ შეად- 

გენს, ის ერთიანათ მეფეში მდგომარეობს." 

     ასეთი შეხედულობა შემუშავდა საფრანგეთში 

და იქიდან გადავიდა დანარჩენ ევროპაში. ახლა ეს 

მოძღვრება გახდა კონსერვატიზმის მოძღვრებათ. თუ 

წინა ხანაში კონსერვატორობა ნიშნავდა ფეოდალ- 

თა ბატონობას, ახლა კი კონსერვატორობა ნიშნავს 

მეფის თვითმპყრობელობას. მარა ორივე შემ- 

თხვევაში კონსერვატიული კლასი ერთი და იგივეა,  

— ეს არის თავად-აზნაურობა, პირველ შემთხვე- 

ვაში მეფისაგან დამოუ კიდებელი, მეორე შემთხვე- 

ვაში მეფისაგან დამოკიდებული. უეჭველია, ბასუ- 

ეტის მოძღვრება უმთავრესათ მიმართული იყო ფე- 

ოდალების წინააღმდეგ და, მაშასადამე, რამოდენი- 

მეთ პროგრესიული მოძღვრება იყო თავის დრო- 

ისათვის. დავა იყო ფეოდალთა და მეფეს შორის, —  

ვინ უნდა იყოს ბატონიო. ბასუეტი ემხრობა მეფეს 

და აცხადებს — აი ერთადერთ ბატონი და მპყრო- 

ბელიო. ცხადია, ეს აზრი კონსერვატიზმათ გადაიქცა 

არა ფეოდალთა წინააღმდეგ, არამედ ლიბერა- 

ლების, ე. ი. იმ ხალხის წინააღმდეგ, რომელიც 



თხოულობდა არა ფეოდალური წყობილების აღ- 

დგენას, არამედ პარლამენტარული წყობილების შე- 

მოღებას. აქ წინეთ პროგრესიული მოძღვრება შე- 

იქნა კონსერვატიულათ: ის იცავს არსებულ წყო- 

ბილებას. ვინაიდან ამის დაცვაში დაინტერესებუ- 

ლია თავად-აზნაურობა, მემამულეთა კლასი, ცხა- 

დია, კონსერვატიზმი გადაიქცა დროშათ მთელი 

ბრწყინვალე წოდებისათვის. 

     კონსერვატიზმი შეიცავს არა მარტო პოლი- 

ტი კურს, არამედ ეკონომიურ მოძღვრებასაც. თავის 

თავათ ცხადია, რომ ძველი პოლიტიკური წყობი- 

ლების მომხრე უნდა იყოს ძველი ეკონომიური 

ურთიერთობის მომხრეც. რაკი კონსერვატიზმი 

აგებულია მიწათ-მფლობელობაზე, უეჭველია, მა- 

მულის უპირატესობა ქონების სხვა დარგებთან შე- 

დარებით კონსერვატორთა მოთხოვნილება უნდა 

იყოს. ძველებური მეურნეობა, ძველი სოფლური 

ურთიერთობა, გლეხის სიბრიყვეში ჩაჭერა, მემამულის 

სრული ბატონობა და მრავალი სხვა კონსერვა- 

ტიული პარტიის მთავარი დროშაა. 

     ერთი სიტყვით, მამულის ბატონობა ნიშნავს 

წარმოებაში მეურნეობის და სოფლის ბატონობას, 

პოლიტიკაში ბიუროკრატიულ თვითნებობას, იურის- 

პრუდენციაში თავადაზნაურობის უფლება-უპირა- 

ტესობას. 

     ეკონომიური კონსერვატიზმი თავს იჩენს მხო- 

ლოდ მაშინ, როცა მემამულის მეურნეობას რაიმე 

საფრთხე ხვდება და კრიზისი უდგება. ასეთ მდგომა- 

რეობაში ვარდება მიწათმფლობელობა ბაზრის გავ- 

ლენით, კაპიტალისტური კონკურენციით. მემამულე 

ვალიანდება და მისი მამული ბაზარზე გამოდის გასა- 

ყიდათ. აი აქ იწყება საყოველთაო წუწუნი: მეურ- 

ნეობა იღუპება, თავად-აზნაურობას რა უშველისო —  

ასეთ მდგომარეობაში გერმანიის მემამულეთა კლა- 

სი ჩავარდა გასული საუკუნის მეოცე წლებში. აი 

რა პროეკტებს თხზავდენ აქაური კონსერვატორები 

მემამულის დასახსნელათ:  

     „საჭირო კანონით შეიზღუდოს მიწის და- 

გირავება, სწერს ერთი მათგანი. მიწა, როგორც 

უძრავი ქონება, არ უნდა დაგირავდეს. მამულის 



შესამუშავებლათ ნასესხი ფულის მოხმარა უნდა 

ხდებოდეს მთავრობის ზედამხედველობის ქვეშ. და- 

ვალიანების უმთავრესი მიზეზია სამკვიდროს თანა- 

სწორათ გაყოფა მემკვიდრეთა შორის. სადაც ეს ასე 

ხდება, მემამულის გაღარიბება აუცილებელია." 

     — „გლეხთა სახლ-კარის და აზნაურთა მამულე- 

ბის დაცვისაგან დამოკიდებულია სოფლის მცხოვ- 

რებთა დაცვა და მათი ზნეობის, გარჯის და შრო- 

მისმოყვარეობის შენახვა. ხელობის თავისუფ- 

ლებით ჩვენ ვარღვევთ მშრომელ გლეხობას, ხოლო 

ეზოს და სახლკარის გაყოფის უფლებით ის გადავაქ- 

ციეთ გასაწყლებულ მოჯამაგირეთა ბრბოთ, რო- 

მელიც მოვახშეთა და ებრაელების ბრჭყალებში ჩა- 

ვარდა. დიდ საფრთხეს გვიქადის დაბალი ხალხის 

გამრავლება და მის მოთხოვნილებათა გადიდება. 

ეს ხალხი შედგება ქალაქში უსახლკაროთაგან, 

სოფელში ბალახის მთიბავთა, ჩალის მჭრელთა, მო- 

ჯამაგირეთა და მოსამსახურეთაგან. ეს ხალხი გაჟ- 

ღენთილია შურით, პირადი ინტერესებით და სიძუნ- 

წით. ქვეყნის დამღუპველია როგორც ბევრი მამუ- 

ლის ადამიანთა მცირე რიცხვის ხელში მოგროვება, 

რის მაგალითია ინგლისი, ისპანია და რომის პრო- 

ვინცია, ისე მიწა-ადგილის დაკნინება და ატო- 

მებათ გადაქცევა, რის მაგალითია საფრანგეთი, რე- 

ინის პროვინცია და ვიურტენბერგი. ამ ორივე გა- 

რემოებისაგან წარმოდგება საშიშარი ბრბო, რომელ- 

საც პროლეტარიატი ეწოდება"-ო და სხვა და სხვა. 

     ყველა ჯურის კონსერვატორები მისტირიან ძველ 

დროს, როცა სოფელში კაპიტალი არ ბატონობდა, 

ფულის მეურნეობა არ იყო, ყმა ყმურათ იყო და ბა- 

ტონი ბატონურათ. ისინი ებრძვიან როგორც კაპი- 

ტალის გაჩენას, ისე პროლეტარიატის წარმოშობას. 

ნაკლები თავისუფლება, ვიწრო სარბიელი, მოქმედე- 

ბის ვიწრო კალაპოტში ჩაყენება — აი მემამულეთა 

დროშა. აზნაურობის გაღონიერება, მისი უფლება- 

უპირატესობის გაძლიერება, მისი მამულების და- 

ცვა ვაჭრისა და ბანკისაგან, სუბსიდიები, დახმარე- 

ბა — აი მემამულეთა პოლიტიკა. ხოლო ყოველივე ამის 

გასატარებლათ საჭიროა მძლავრი მთავრობა, რო- 

მელმაც უნდა განსაზღვროს თითოული პირის ყო- 



ფაცხოვრება და საქმიანობა. 

     ერთი სიტყვით, ნაკლები თავისუფლება, ნაკ- 

ლები თაოსნობა, ნაკლები მოძრაობა კერძო პირი- 

სა; მეტი თავისუფლება, მეტი თაოსნობა, მეტი მო- 

ძრაობა მთავრობისა — აი რას ნიშნავს კონსერვატიზმი. 

     ეს ერთიანათ უარისყოფაა მთელი თანამედროვე 

მიმდინარეობის, კაპიტალიზმის ძლევამოსილი მსვლე- 

ლობის. მარა, რადგანაც ნავში ჯდომა და მენა- 

ვესთან ბრძოლა ძნელია, ამიტომ კონსერვატორთა 

დროშას კალთები ეკვეცება, ხალხი ყოველგან მის 

წინააღმდეგ ჯანყდება და თანამედროვე თავისუფ- 

ლება მყარდება. კონსერვატორები, ბრძოლაში და- 

მარცხებულნი, ხელ-ახლა ფეხზე დგებიან, ძალას 

იკრებენ და ახალ ნაკადულს ზღუდეს უკეთებენ. აქ 

ჩნდება მათ შორის განხეთქილება. უმცირესობა 

ფიქრობს ისტორიის ჩარხის უკან დაბრუნებას, ძვე- 

ლი, კარგი დროის მთელი სიგრძე-სიგანით აღდგე- 

ნას. ესენი თავის დროშაზე აწერენ არა კონსერვა- 

ტიზმს, არამედ რეაქციას (რეაქცია — უკან წასვლა). 

უმრავლესობასაც სანატრელათ მიაჩნია რეაქცია, 

ძველი წყობილების აღდგენა, მარა ამას ისინი უტო- 

პიათ, განუხორციელებელ საქმეთ აღიარებენ და ამი- 

ტომ ცდილობენ ახალი წესის ცნობით მას დაეპა- 

ტრონონ და თავის სურვილისამებრ გაატარონ. 

ისინი ახლა თავისუფლების პრინციპს უარს არ ყო- 

ფენ, მხოლოდ სურთ მისი კონსერვატიულათ გან- 

ხორციელება, ე. ი., რაც შეიძლება ნაკლები თა- 

ვისუფლება ხალხს და მის წარმომადგენელთ, რაც 

შეიძლება მეტი თავისუფლება ბიუროკრტიულ მთავ- 

რობას და მის აგენტებს. 

     ცნობილი გერმანელი კონსერვატორი იულიუს 

სტალი 1848 წ. რევოლიუციის მეორე დღეს სწერ- 

და: „უეჭველია ნამდვილი, ძველებური მეფობა 

გაუქმდა, მისი აღდგენა დღეს აღარ შეიძლება, მა- 

რა უეჭველია ისიც, რომ კანონისა და მეფის ალა- 

გას ხალხის უფლება არ ჩამდგარა. ჩვენი უმაღლესი 

სახელმძღვანელო დედა აზრია შემდეგი: ყოველ- 

გან კანონის და არა ხალხის სურვილის ნიადაგზე 

დადგომა, ერთგულათ სამსახური მეფის ბატონობისა, 

და დამოუკიდებულებისათვის, ბრძოლა წინააღმდეგ 



 

ხალხის უფროსობისა და ფრანკფურტის და ბერ- 

ლინის პარლამენტთა მიდრეკილებისა. მეფის უფ- 

ლების ხელშეუხებლობა, რაც მომდინარეობს 

ღვთის მოწყალებისაგან და არა ხალხის სურვილი- 

საგან, ყოველივე ძალა და სანქცია მისგან გამოდის, 

მის ნებადაურთველათ სახელმწიფოში არაფერი 

გადაწყდება. ამასთანავე საჭიროა ხალხის თანაბატო- 

ნობა წარმომადგენელთა საშვალებით. მართველობის 

არა გაყოფა ხალხსა და მეფეს შორის, არამედ მი- 

სი შეერთება, ერთი საერთო მართველობის მექ- 

მნა მეფისა და ხალხის ხელმძღვანელობით. 

ერთობის საძირკველია მეფის მთავრობის სიძლიერე 

და დამოუკიდებლობა კონსტიტუციის საზღვრებში.“ 

     ამ გეგმის გასატარებლათ ის თხოულობს ცენზიან 

არჩევნებს, პალატაში რაც შეიძლება მეტი აზნაუ- 

რების შეყვანას და ასე ფაკტიურათ ისევ ძველი წო- 

დების გაბატონებას. რა არის კონსტიტუციური მე- 

ფე, კითხულობს ის და ამბობს: „ის არის არა მარ- 

ტო აღმასრულებელი ძალა, არამედ ბატონიც, აქვს 

არა მარტო ბატონობის უფლება, რომლის ამოძ- 

რავება პარლამენტისაგან არის დამოკიდებული, 

არამედ თვით ეს ამოძრავება და უფლების მოხმარა 

არსებითათ მისგან არის დამოკიდებული. ის არის 

შეზღუდული მეფე და არა მხოლოდ სახელით მე- 

ფე. ის არის მეფე, რომელიც ვერავითარ შემთხვე- 

ვაში ვერ იტყვის — მე ასე მექეიფებაო, მარა ამასთა- 

ნავე არავითარ შემთხვევაში ხალხს და პარლამენტს 

არ დაემორჩილება, როცა ისინი ამბობენ: ჩვენ ასე 

მოგვექეიფებაო. ის არის მეფე, რომელსაც უნდა 

ქონდეს ძალა წინააღმდეგ ხალხის წარმომადგენელ- 

თა და საზოგადო აზრისა“. 

     ასეთია კონსერვატორთა კონსტიტუცია, მათი 

საიმდროვოთ შემუშავებული პოლიტიკური პროგ- 

რამა, რაიცა სავსებით განხორციელდა ერთად-ერთ 

გერმანიაში. 

     როგორც ხედავთ, კონსერვატიზმი, განსახიე- 

რებული მემამულე თავადაზნაურობაში და მის 

პირმშო შვილ — ბიუროკრატიაში, იძულებულია 

სხვა კლასების ძალდატანებით მუდამ ფერი იცვა- 



ლოს, შეცვლილ გარემოებას შეეწყოს, მარა ის ში- 

ნაარსს არასოდეს არ იცვლის, მუდამ სახეში აქვს 

დაცვა მემამულეთა და ბიუროკრატიის ინტერესე- 

ბისა; მისი მუდმივი მიზანია მამულის კაპიტალზე 

გაბატონება, სოფლისთვის ქალაქის დამორჩილება, 

მეურნეობის მრეწველობაზე უფრო წინ დაყენება, 

პროლეტარიატის გლეხების მიერ შებორკვა. ის მუ- 

დამ ბრძოლაშია, ებრძვის მთელ ბურჟუაზიულ სა- 

ზოგადოებას და თუ აქ მოკავშირე ვერ იშოვა 

— მუდამ წაგებულია, ხოლო თუ ბურჟუაზია ასე 

თუ ისე მიიმხრო, — მოგებული და მმართველ კლა- 

სათ აღიარებულია. ეს შერიგება დღემდის მხო- 

ლოდ გერმანიაში მოხდა, სხვაგან ყოველგან ის 

ებრძვის ბურჟუაზიას და მის პარტიებს*). 

     რა მოძღვრებას უპირდაპირებს ბურჟუაზია კონ- 

სერვატორებს? 

______________________ 

     *) ჩვენ აქ არსად რუსეთი არ გვყავს სახეში. 

 

 

ლიბერალიზმილიბერალიზმილიბერალიზმილიბერალიზმი....    
 

     ლnბერალიზმი ისპანიური სიტყვაა და ნიშნავს 

თავისუფლებას, მოძღვრებას თავისუფლების შესა- 

ხებ (ლიბერო — თავისუფალი). იმ დიდ განმათავისუფ- 

ლებელ მოძრაობას, რომელიც მეთვრამეტე საუ- 

კუნის მიწურულში დასრულდა დიდი რევოლიუ- 

ციით, მეცხრამეტე საუკუნეში პირველათ ისპანიაში 

უწოდეს ლიბერალური მოძრაობა და ამ დროშის 

ქვეშ მოიყარეს ყოველგან თავი თავისუფლების მომ- 

ხრეებმა. 

     საიდან მოდის ეს მოძრაობა? ვინ არის ლიბე- 

რალიზმის მატარებელი და მოციქული? 

     ნატურალური, საშვალო საუკუნისებური მე- 

ურნეობის ბატონობა ნიშნავს მიწის ბატონობას. 

ადამიანი მიწაზე არის მიკრული, რასაც მოიმუშა- 

ვებს, იმას იქვე ხარჯავს. მთელ თაეის სიცოცხლეში 

შეუძლია თავის სოფელს არ გაშორდეს, არაფე- 

რი აიძულებს მისვლამოსვლას და რამე ახალის 

გაგებას. მხოლოდ საომრათ ან საქურდლათ თუ 



წავა, თორემ სხვა რამ საქმე გარეთ არ აქვს, — კაცი 

ერთიანათ მიწის დამატებაა. მარა, რადგანაც მიწა 

უბატონოთ არ არის, მიწაზე მიკრული ადამიანებიც, 

ამ ბატონის ყმებია. პიროვნების განუვითარებლობა, 

მისი ხელფეხის შებორკვა, განსაზღვრულ სამოქ- 

მედო კალაპოტში ჩაყენება, მოკლეთ, ამქრობა 

ქალაქში, ბატონყმობა სოფელში — აი ნატურალუ- 

რი მეურნეობის იურიდიული გამოხატულება. 

     ასეთ ფეოდალურ ურთიერთობაში ფეხი 

აიდგა და გაძლიერდა ვაჭრობა და აღებმიცემობა. 

რადგანაც ხმელეთის გზები საშიშარი იყო, ამი- 

ტომ ნაოსნობა დაედვა საფუძველათ სავაჭრო მი- 

მოსვლას. ქალაქები შენდება წყლის პირას. მათი 

უახლოვესი და საიმედო ბაზარია ახლომახლო მდე- 

ბარე სოფლები. ქალაქსა და სოფელს შორის იწყება 

შრომის განაწილება, ნაწარმოებთა გაცვლაგამო- 

ცვლა. რაც მეტი მყუდრო ტერიტორია აკრავს ქა- 

ლაქს, მით მეტია მისი ბაზარი, ფართეა აღებმი- 

ცემობა, მე-15 საუკუნეში აღმოაჩინეს ამერიკა 

და ზღვის გზა ინდოეთისაკენ. ვაჭრობისა და ბაზრის 

მდგომარეობა უცებ შეიცვალა. ევროპიელები და- 

ეხვიენ ახალ ქვეყნებს და იქიდან მრავალი ოქრო- 

ვერცხლის და ძვირფასი ნივთების გადმოზიდვა იწ- 

ყეს. გახშირდა მისვლამოსვლა, გაფართოვდა სა- 

მოქმედო სარბიელი, გაშენდა ახალი ქალაქები და 

სავაჭრო ცენტრებn, ასპარეზზე გამოვიდენ ახალი 

ქვეყნები. ქალაქები აარსებენ კავშირებს და ხელი- 

ხელ ჩაკიდებული მიდიან სავაჭრო გზაზე. მარა 

ვინაიდან მათ ავიწროებდენ შიგნით ფეოდალები, 

ხოლო გარეთ უცხო ქვეყნის მეტოქეერი, დაი- 

ბადა მოქალაქეთა ლტოლვილება ძლიერი მთავ- 

რობისაკენ როგორც ფეოდალთა, ისე გარეშე მო- 

ცილეთა ასალაგმავათ. ფულმა დაავალიანა მოწინავე 

წოდება, დასცა ქედმოუხრელი მებატონენი, ხოლო 

მეფე შეეცადა მოქალაქეთა გაღონიერებით თავის 

თავი გაეღონიერებია. მოწინავე წოდებას თანდათან 

ეკარგვის ძველი, მკვიდრო ნიადაგი და სარბიელზე 

გამოდის ბურჟუაზია. 

     როცა ნატურალური მეურნეობა ფულის მეურ- 

ნეობაში გადადის, — ცხოვრების ძველი საფუძველი 



ერთიან იშლება. აქ ადამიანი მიწაზე კი არა, 

ფულზე არის მიკრული. მისი მიზანია ფული, ყვე- 

ლა დანარჩენი საშვალებაა. ფულის შოვნა კი შე- 

საძლებელია რაიმე ნაწარმოების ბაზარზე გაყიდვით, 

მარა ნაწარმოები თავის თავათ ფეხს ვერ აიდგამს და 

მუშტარს ვერ მონახავს, ის მოძრაობს ადამიანით 

და ადამიანთან. ბაზარზე გამოდიან საქონლისა და 

ფელის პატრონნი. რას ნიშნავს ეს? აი რას: პირ- 

მელათ, ამ პირთ უფლება აქვთ თავისუფალი სია- 

რულის, ბაზარზე გასვლის. მეორეთ, მათ უფლება 

აქეთ საკუთრება იქონიონ, მესაკუთრენი იყვენ. 

ამით ძირიანად ინგრევა ძველი ბატონყმური იური- 

დიული წყობილება. ჩავყვეთ ქვეით. ფულს ხომ ბა- 

ტონი არ ჰყავს, მას ერთნაირი ფასი აქვს ყმისა და 

მებატონის ჯიბეში. ფული სცნობს მხოლოდ კაცს, 

საიდანაც და რანაირიც უნდა იყოს; მის წინაშე ადა- 

მიანთა სრული თანასწორობაა; მათ არავინ კითხავს: 

რა გვარი ხარ, რომელი სოფლიდან ხარო და სხვა. 

ფული ამყარებს იურიდიულ თანასწორობას. 

     ფულის მოძრაობა მოითხოვს ადამიანთა მოძ- 

რაობას. ეს კი მოითხოვს სამიმოსვლო ყოველივე 

ხელოვნური ზღუდეების დარღვევას და თავისუფა- 

ლი მიმოსვლის დამყარებას. ფულის შეძენი- 

სათვის საჭიროა შრომა, ხელის და ტვინის ამუშა- 

ვება; მის შეძენას საზღვარი არა აქვს; რაც მეტი 

გაქვს, მით უკეთესია. მაშასადამე, შრომასაც სა- 

ზღვარი არა აქვს, მუდამ ფიქრობ, მუდამ მოძრა- 

ობ, მუდამ ფაცურობ. ამით ვითარდება თვითმოქ- 

მედება, ენერგია, ერთი სიტყვით, პიროვნების მთე- 

ლი ძალღონე სავსებით გარეთ გამოდის და თავის 

ალაგს ეპატრონება. ეს ინდივიდუალიზმია. პიროვ- 

ნება, „მე" ძლევამოსილათ წინ დგება და ომს 

უცხადებს ძველ ქვეყანას. ეხ „მე" ხდება მთელი 

ქვეყნიერების ერთ-ერთ საწყაოთ. ამ საფეხურზე „მე" 

კიდევ არ იქცევა „ჩვენ“-ათ, როგორც ამას ქვემოთ 

დავინახავთ. 

     ამგვარათ, ფულის ბატონობა მოასწავებს 

ეკონომიურ ნიადაგზე თავისუფლებას და თანასწო- 

რობას. მოძღვრება თავისუფლების შესახებ პირვე- 

ლათ აღორძინდა იქ, სადაც პირველათ აღორძინდა 



ფულის მეურნეობა — ინგლის-საფრანგეთში (მე-18 

საუკუნეში). ადამ სმიტი და ტიურგო, ფიზიო- 

კრატები და შემდეგ მანჩესტერლები — აი ამ მოძღვრე- 

ბის მამათმთავარნი. ისინი ქადაგობდენ: უნდა მოი- 

სპოს ყოველივე ზღუდე, რაც კი აბრკოლებს საქონ- 

ლის გადატანგადმოტანას პროვინციიდან პროვინ- 

ციაში, ქვეყნიდან ქვეყანაში. ამ მიზნით უნდა გაუქ- 

მდეს ყველა ძველი კანონი, რაც კი აძნელებს საქონ- 

ლის დამუშავებას და მოხმარას, საზღვარს უდებს 

მუშათა რიცხვს (ამქრობა) და მოგზაურობას (პასპორ- 

ტი), ადებს ნიხრს გასაყიდ საქონელს, ნებას აძლევს 

ზოგ პირთა ამა თუ იმ დარგის წარმოებისას, 

(პრივილეგიები, მონოპოლია), ხელს უშლის ერთა 

შორის ვაჭრობას (დამოჟნა და ბაჟები) და სხვა და 

სხვა მოკლეთ, უნდა დაილეწოს ძველი პოლიტიკური 

ბიუროკრატიული წყობილება და ადამიანი განთავი- 

სუფლდეს მთავრობის აპეკუნობისაგან. ნება მიე- 

ცით კაცს იმოქმედოს ისე, როგორც მას სურს; ნუ 

ჩააყენებთ მას ხელოვნურ ჩარჩოში, ნუ ჩაერევა 

სახელმწიფო მის მოღვაწეობაში; პოლიციის და მთა- 

ვრობის საქმეა მშვიდობიანობის და მყუდროე- 

ბის დაცვა და არა მოქალაქეთა თვისუფლების 

შეკვრა; დაანებეთ კერძო პირთ მეტი თაოსნობა, 

ხოლო მთავრობას ნაკლები; გააფართოვეთ კერძო 

პირთა სამოქმედო სარბიელი, სამაგიეროთ შეავიწ- 

როეთ მთავრობის ასპარეზი, ერთი სიტყვით, მეტი 

თავისუფლება, მეტი ასპარეზი, მეტი მოქმედება 

კერძო პირთ, ნაკლები თავისუფლება, ნაკლები ას- 

პარეზი, ნაკლები მოქმედება მთავრობას. მთელი ეს 

მოძღვრება გამოიხატა ოთხ ფრანგულ სიტყვაში: 

„ლესე ფერ, ლესე პასე“ — აცალეთ მოქმედება, აცა- 

ლეთ მოძრაობა. ეს უმაღლესი ინდივიდუალიზმია; 

ეს შესანიშნავი ახსნაა ახალი ისტორიული განვი- 

თარებისა; ეს პიროვნების გაღმერთებაა, მისი უფლე- 

ბის დაცვა და განმტკიცება. აქ ადამიანი პირველათ 

გამოდის ისტორიაში თავისი გათელილი პირადობის 

აღსადგენათ და შესძახის ძველ ქვეყანას: მე ვარ 

თავის თავის ბატონი, საზოგადოების ქვაკუთხედი 

და ნებას არავის მივცემ ჩემზე იბატონოსო. ამ ხმაზე 

შეტოკდა ძელი ქვეყანა, დაინგრა ძველი პოლიტი- 



კური და იურიდიული მტარვალობა და გამეფდა 

თანამედროვე თავისუფლება. 

     აი ამ მიმართულებას დაარქვეს ლიბერალიზმი 

და ის ამ სახელით არის დღეს ცნობილი. 

     ამნაირათ, ლიბერალიზმი საერთოთ გამარჯვე- 

ბული გამოვიდა კონსერვატიზმთან ბრძოლაში, თუმ- 

ცა ეს გამარჯვება ყოველგან ერთი სახის და სიძ- 

ლიერის არ იყო. ყველაზე უფრო დიდი გამარჯვე- 

ბა ლიბერალიზმმა ირგუნა საფრანგეთში. ერმა, რო- 

მელმაც დაბადა ბასუეტი და ლუი მე-14, დაბადა 

რობესპიერი, დანტონი, რესპუბლიკა. თავისუფლე- 

ბის დიდებული ხარტია პირველათ საფრანგეთის 

დიდმა რევოლიუციამ მოგვცა და მას ეწოდება დეკ- 

ლარაცია ადამიანის და მოქალაქის უფლებათა. 

აი რამდენიმე მუხლი ამ დეკლარაციისა: 

     „ადამიანები იბადებიან და რჩებიან თავისუფალ- 

ნი და უფლებით თანასწორნი. 

     „უფლება ნიშნავს თავისუფლებას და დაჩაგ- 

ვრის წინააღმდეგობას. 

     „მხოლოდ ერი წარმოადგენს თვითმპყრობელ 

ძალას. 

     „კანონი არის საზოგადო სურვილის გამოხა- 

ტულება. თავისუფალი მოქალაქე ვალდებულია პი- 

რადათ ან თავის წარმომადგენელის საშვალებით კა- 

ნონის შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღოს. კანო- 

ნი ყველასათვის ერთია. არავისი დაჭერა და გასა- 

მართლება არ შეიძლება, თუ კანონით წინდაწინ 

გარკვეული და ნებადართული არ არის. 

     „თითოულ მოქალაქეს შეუძლია სრულიად თა- 

ვისუფლათ ლაპარაკი, წერა და ბეჭდვა“. 

     „გადასახადის განაწილება მოქალაქეთა შო- 

რის ხდება თანახმათ შეძლებისა და მდგომარეო- 

ბისა". 

     ერთი სიტყვით, დიდი რევოლიუციის პრინცი- 

პებია: თვითმპყრობელი და ბატონი მხოლოდ ერია, 

მისი წევრნი უფლებით თანასწორნი არიან. ყველა 

ადამიანი თავისუფალი მოქალაქეა, მოკლეთ, თავი- 

სუფლება თანასწორობა, ძმობა. 

     ეს, ასე ვთქვათ, ლიბერალური მიმდინარეობის 

კლასიკური გამოხატვაა, მისი ლოღიკური დასკვნე- 



ბია. მარა მოვტყუვდებით, თუ ვიფიქრებთ, რომ 

ასეთი დასკვნები სავაჭროსამრეწველო ბურჟუაზიამ 

გააკეთა. 

     ლიბერალიზმი, როგორც ვთქვით, თანამედრო- 

ვე საზოგადოების ძირითადი მიმდინარეობაა; ის და- 

ახლოვებით ყოველგან ერთია, მარა მისი ცხოვრე- 

ბაში გატარება კი სხვადასხვანაირია. ეს დამოკიდე- 

ბულია იმაზე, თუ რომელი კლასი რანაირ ისტო- 

რიულ პირობებში ახორციელებს ამ პრინციპებს. 

სსვადასხვა კლასი და წრე პოლიტიკურ ლიბერა- 

ლიზმს სხვადასხვანაირათ ახორციელებს. საფრანგე- 

თის პირველმა დამფუძნებელმა კრებამ წამოაყენა შემ- 

დეგი ლიბერალური სახელმძღვანელო დებულებანი: 

     1. საფრანგეთის მთავრობა მონარქიული მთავ- 

რობაა. 

     2. მეფის პიროვნება შეულახველი და წმიდაა. 

     3. მისი გვირგვინი მემკვიდრეობით გადადის 

მამაკაცზე 

     4. მეფეს ხელთ უპყრია აღმასრულებელი ძალა. 

     5. მთავრობის აგენტები პასუხისმგებელი არიან. 

     6. კანონის გამოქვეყნებისათვის საჭიროა მე- 

ფისაგან ხელის მოწერა. 

     7. ერი ქმნის კანონს მეფესთან ერთად. 

     8. გადასახადების გაწერისა და სესხის აღე- 

ბისათვის საჭიროა ერის თანხმობა. 

     9. გადასახადის მიცემა შეიძლება მხოლოდ პა- 

ლატის სესიიდან სესიამდის. 

     10. საკუთრება ხელუხებელია. 

     11. პიროვნების თავასუფლება ხელუხებელია. 

     აი ეს ლიბერალიზმის ნამდვილი გამოხატულე- 

ბაა, როცა მას შეძლებული ბურჟუაზია ახორციე- 

ლებს. აქ გაბმულია ძაფი ძველსა და ახალს შორის. 

ეს შერეული წყობილებაა: ლიბერალური დებულე- 

ბის გასატარებლათ მოწოდებულია არა მარტო ახა- 

ლი კლასები, არამედ ძველიც, კონსერვატიზმის 

ისტორიული მედროშენი. მაშასადამე, ლიბერალიზმი 

ერთნაირი კომპრომისი ანუ შეთანხმებაა ძველსა და 

ახალ ძალას შორის. ბურჟუაზია სწორეთ ამ კომ- 

პრომისისაკენ მიიმართება და მას საუკეთესო წყო- 

ბილებათ აღიარებს. 



     მარა ადრე აშკარავდება, რომ ძველი კლასები ასეთ 

კომპრომისს უარს ყოფენ: კონსერვატორები, ახლა 

რეაქციონერებათ მოვლენილნი, ბურუუაზიას გამო- 

წვდილ ხელს არ ართმევენ და თავის სრულ ბა- 

ტონობაზე ოცნებობენ. იწყება დიდი პოლიტიკური 

შეჯახება, რაშიაც ერევა ხალხი და თავის გამარჯვე- 

ბით მოძრაობის სადავეს ხელთ იგდებს. ბურჟუაზია 

ათავებს თავის როლს; მან საკმაოთ შეარყია ძველი 

წყობილება, მარა იმდენი ძალა არ შესწევს, რომ 

ის სავსებით დაანგრიოს, ხოლო მისი კომპრომისი 

ილიუზიათ ხდება და ცხოვრებისაგან უარყოფილი 

რჩება. სარბიელზე გამოდიან წვრილი ბურჟუაზია, 

მუშები და ხელოსნები, რომელთაც ზურგს უმაგ- 

რებს, პირველათ აქტიურათ, შემდეგ პასიურათ, გლე- 

ხობა. მოძრაობის მეთაურათ გამოდიან აი ამ ხალ- 

ხის იდეოლოგები — მარატი, რობესპიერი, დანტონი. 

წინანდელი მეთაურები მირაბო, ლაფაიეტი და სხვები 

მოძრაობას წყდებიან მათ კლასთან ერთად. ლიბე- 

რალიზმი თავდება დემოკრატიზმით, მონარქია რეს- 

პუბლიკით, დამფუძნებელი კრება კონვენტით. 

     ამნაირათ, დემოკრატიზმი პრინციპიალურათ ლი- 

ბერალიზმის ლოღიკური განვითარებაა. ხოლო პრაკ- 

ტიკულათ ლიბერალების განუხორციელებელი კომ- 

პრომისის მიერ გამოწვეული სახალხო მოძრაობაა. 

     ლიბერალიზმსა და დემოკრატიზმს შორის არავი- 

ვითარი პრინციპიალური განსხვავება არ არის: ორივე 

დგას კერძო საკუთრების და პოლიტიკური თავისუფ- 

ლების ნიადაგზე. განსხვავებაა მხოლოდ ამ თავი- 

სუფლების ხარისხში: ლიბერალები მოითხოვენ მო- 

ნარქიულ კონსტიტუციას ცენზიანი საარჩევნო უფ- 

ლებით, როგორც ეს საფრანგეთის დამფუძნებელმა 

კრებამ დაადგინა, ხოლო დემოკრატიზმი — უცენზო 

საარჩევნო სისტემას და დემოკრატიის სრულ პო- 

ლიტიკურ ბატონობას. სადაც კი პირველი არ ხერ- 

ხდება, იქ ლიბერალები მეორესაც ურიგდებიან და 

თავისათ სცნობენ, რაც ნიშნავს მათ პრინციპია- 

ლურ თანხმობას. საფრანგეთში ლიბერალები რეს- 

პუბლიკანელები არიან; ასევეა ამერიკაში, შვეიცა- 

რიაში, პორტუგალიაში და სხვაგან. ინგლისის ლი- 

ბერალიზმი არსებითად რესპუბლიკანიზმია. 



     ყოველ შემთხვევაში ლიბერალიზმის პოლიტი- 

კური მოთხოვნილებაა კონსტიტუციური მონარქია, 

სამინისტროს პასუხისმგებლობა და ორპალატიანი 

წარმომადგენლობა ცენზიანი არჩევნებით. დემოკრა- 

ტიზმის პოლიტიკური მოთხოვნილებაა სამინისტროს 

პასუხისმგებლობა და ერთპალატიანი უცენზო წარ- 

მომადგენლობა. ლიბერალური მოთხოვნილება სავ- 

სებით, ხოლო დემო კრიტიული რამდენიმეთ განხორ- 

ციელდა ევროპაში თითქმის ყოველგან, გარდა გერ- 

მანიისა. ამ განსხვავების მთავარი მიზეზია ეკონომი- 

ური განვითარების სხვადასხვა საფეხური. საფრან- 

გეთ-ინგლისში ლიბერალური მოძრაობა დაიწყო მა- 

შინ, როცა კაპიტალიზმი იმდენათ გამძლავრდა, რომ 

ბურჟუაზია პოლიტიკურათ ჩამოყალიბდა, მარა არა 

იმდენათ, რომ პროლეტარიატიც ჩამოყალიბებული- 

ყო. ე. ი. მთავარი კლასიური განხეთქილება იყო 

ბურჟუაზიასა და თავადაზნაურობას შორის და არა 

ბურჟუაზიას და პროლეტარიატს შორის. ბრძოლას 

მეთაურობდა ვაჭარ-მრეწველთა კლასი და მას მის- 

დევდა მთელი ხალხი. ასეთ მდგომარეობაში ლიბე- 

რალურ კლასს ზურგი მაგარი აქეს და ბრძოლაში 

წინ უშიშრად მიდის. 

     სულ სხვაა მაგალითად, გერმანიის მდგომა- 

რეობა. ამ ქვეყნის ეკონომიურიათ ჩამორჩენის 

გამო ლიბერალური მოძრაობა დაიწყო მაშინ, 

როცა პროლეტარიატი უკვე აღორძინებული იყო 

და თავისი პირველი დიდი ბრძოლა ბურჟუაზი- 

ისთვის უკვე გადახდილი ქონდა (ივნისი 1848 

წ. საფრანგეთში). ბურჟუაზიას მტური მოევ- 

ლინა ზურგიდან და მის პოლიტიკურ ბრძო- 

ლას კონსერვატიზმთან ფრთა შეაკვეცა. ბუნებ- 

რივათ კომპრომისის მომხრე კლასი მუშათა შიშმა 

კიდევ უფრო გაამაგრა ამ გზაზე და ბოლოს იძულე- 

ბული გახადა თავის პროგრამიდან ამოეგდო ლიბე- 

რალიზმის ძირითადი დებულება — სამინისტროს პა- 

სუხისმგებლობა. ეს ასე ვთქვათ კონსერვატიული 

ლიბერალიზმია. ეს მაგალითი, რასაკვირველია, არ 

ნიშნავს იმას, რომ ყოველგან ჩამორჩენილ ქვეყ- 

ნებში უთუოთ ასე უნდა მიხდეს, ვინაიდან გერმა- 

ნიაში იმ დროს არ იყო ორი დიდი ფაქტორი: შე- 



კავშირებული პროლეტარიატი და აგრარული კი- 

თხვა, რასაც შეეძლო მოძრაობისათვის სრულიად 

სხვანაირი მსვლელობა მიეცა. 

     ერთი სიტყვით, ლიბერალიზმი ეხება ახალი 

მოძრაობის დედა-ძარღვს, მის საერთო მიმდინარე- 

ობას, და აცხადებს, რომ ადამიანი თავის მოქმედე- 

ბაში თავისუფალი უნდა იყოსო, ხოლო ამ თავი- 

სუფლებამ რანაირი სისხლხორცი უნდა შეისხას, 

რანაირი პოლიტიკური გამოხატულება მიიღოს, — ეს 

დამოკიდებულია თითოული ხალხის განსაკუთრე- 

ბითი ისტორიულ პირობებზე. 

     თუ პოლიტიკურმა ლიბერალიზმმა საერთოდ 

გაიმარჯვა, ეგევე არ შეიძლება ითქვას ეკონომიურ 

ლიბერალიზმზე. რამდენათაც ეს უ კანასკნელი მი- 

მართული იყო ძველი, შემბოჭველი ეკონომიური წე- 

სების წინააღმდეგ, — ის აქაც სავსებით იმარჯვებს, 

მარა რამდენათ ის ითხოვდა შრომის „სრულ თავი- 

სუფლებას", ე. ი. შრომისა და კაპიტალის შორის 

ჩაურევლობას და მუშის თავისუფლათ ყვლეფას, —  

აი ეს ლიბერალიზმი დამარცხდა. ყოველგან მთელს 

ევროპაში მუშები ებრძვიან ამნაირ ლიბერალიზმს. 

მათ აიძულეს მთავრობა გამოეცა მუშათა მფა- 

რველი კანონმდებლობა და მით შრომასა და კაპი- 

ტალს შორის ურთ-ერთი დაბრკოლება სახელმწი- 

ფოს კანტროლს ქვეშ დააყენეს. აი ამ ნიადაგზე გაი- 

მართა ბურჟუაზიასა და პროლეტარიატს შორის დი- 

დი და დაუცხრომელი ჭიდილი, რამაც შესცვალა მთე- 

ლი საზოგადოებრივი ურთიერთობა. ბურჟუაზიის 

ეკონომიურმა და პოლიტიკურმა აღორძინებამ ააღორ- 

ძინა და სარბიელზე გამოიყვანა მის წიაღში გა- 

ჩენილი მეოთხე წოდება. პროლეტარიატმა მოი- 

მარჯვა ლიბერალური პოლიტიკური იარაღი და 

ბურჟუაზიის წინააღმდეგ აამუშავა. დაიწყო დი- 

დი საბოლოო ბრძოლა. 

     რა დროშით გამოვიდა პროლეტარიატი? რა 

სურს მას და საითკენ მოილტვის? 

 

 

 

 



სოციალიზმისოციალიზმისოციალიზმისოციალიზმი....    
 

     სოციალიზმი ეწოდება ისეთ პოლიტიკურ მი- 

მართულებას, რომლის მიზანია საზოგადოებაში მო- 

სპოს ქონებრივი უსწორმასწორობა, ერთი მეორის 

ჩაგვრა-ყვლეფა და გაამეფოს საერთო, საზოგადო 

საკუთრება, ნივთიერათ გათანასწორებული საზო- 

გადოება. ასეთი მიზნის დასახვა არ ახალია, ძველია. 

მას შემდეგ, რაც კაცი კაცს ჩაგრავს, ადამიანი ადა- 

მიანზე ბატონობს, არსებობენ ისეთი პირები, რო- 

მლებიც ამას ებრძვიან და მის გაქრობას ქადაგე- 

ბენ. ძველ საბერძნეთში, რომში, ქრისტიანობის პი- 

რველ ხანაში, საშვალო საუკუნეებში და შემდეგ 

ასეთი პირები ერთობ მრავალი იყვენ. მარა ამ 

ხანგრძლივი დროს განმავლობაში სოციალიზმი, რო- 

გორც ერთი პოლიტიკური მოძღვრება, არ შემუ- 

შავებულა და შესაფერი ყურადღება არ დაუმსახუ- 

რებია. ამ დროს სოციალიზმი იყო ან თითო-ორო- 

ლა პირის ოცნების ნაყოფი, მათ მიერ სანატრელი 

წყობილების აღწერა ფანტაზიის დახმარებით, (მაგ. 

ტომას მორი) ან და რომელიმე რელიგიური სეკ- 

ტის პრაკტიკული მოძრაობა, ვიწრო ფარგალში წევ- 

რთა შორის ქონების გათანასწორება (პირველ 

ქრისტიანთა მონასტრები). ამ გარემოების მიზეზი 

ისაა, რომ მაშინ არ არსებობდა დაჩაგრულთა ისე- 

თი კლასი, რომელსაც შეძლებოდა სოციალიზმისა- 

თვის ნიადაგი შეექმნა და ამ მხრით რამე მოძრაობა 

დაეწყო. 

     ასეთი კლასი დაიბადა და გამძლავრდა მხო- 

ლოდ შემდეგ, მრეწველობის აღორძინების წყა- 

ლობით. ეს კლასია პროლეტარიატი. ამ კლასის 

განვითარებას ფეხდაფეხ მისდევს სოციალიზმის გან- 

ვითარება და მისი ერთ უდიდეს მოძღვრებათ გადა- 

ქცევა. 

     პროლეტარიატის განვითარება შეიძლება გაი- 

ყოს ორ დიდ ხანათ: ერთია ის ხანა, როცა ეს 

კლასი არის მეტისმეტათ დაძაბუნებული, ჩაგრული, 

წვრილწვრილ სახელოსნოებში გაფანტული, კლა- 

სიურ შეგნებას მოკლებული და კაპიტალისტთა უე- 

ნო საწველ ფურათ გადაქცეული. ამ დროს პრო- 



ლეიარიატსაც დაბალი წარმოდგენა აქვს თავის 

თავზე; მისი აზრით, ის ასეთ ბეჩავათ არის შექმნილი 

და ასეც უნდა დარჩეს; ის ითხოვს მხოლოდ დახ- 

მარებას და განკითხვას შეძლებულთაგან. მისი მთე- 

ლი პოლიტიკური ფილოსოფია გამოიხატება შემ- 

დეგ თქმულებით: მთა და ბარი ვის გაუსწორე- 

ბიაო. 

     მეორე ხანა იწყება იქიდან, როცა პროლეტა- 

რიატი თანდათან თავს იყრის დიდს ფაბრიკებში და 

სხვილი მრეწველობის მუშათ ხდება. აქ შესაძლებელი 

ხდება ერთმანეთთან უფრო დაახლოვება, ერთად 

ბრძოლა, ეკონომიური მოძრაობის დაწყება. ამ 

ბრძოლაში ის თანდათან იგნებს თავის კლასიურ 

ინტერესებს, გრძნობს თავის თავს ერთ განკერძო- 

ებულ კლასათ და პოლიტიკურათაც იწვრთნება. 

ის ახლა თავის იმედს მხოლოდ თავის თავზე ამყა- 

რებს და ისტორიის შეგნებულ აგენტათ გამოდის. 

მისი პოლიტიკური ფილოსოფია გამოიხატება შემ- 

დეგი სიტყვებით: მუშათა განთავისუფლება თვით 

მუშათა საქმეაო, პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, 

შეერდითო. 

     ამ ორმა ხანამ წარმოშვა ორნაირი სოციალის- 

ტიური მოძღვრება: ერთს ეწოდება სოციალიზმი 

უტოპიური (განუხორციელებელი), ხოლო მეორეს —  

სოციალიზმი მეცნიერული ანუ მარ ქსისტული. 

     პირველი სოციალიზმი აღორძინდა მეთვრამე- 

ტე საუკუნის გასულს და მეცხრამეტის დასაწყისში. 

მისი მამამთავრებია: სენსიმონი. ფურიე და ოვენი. 

ამათი აზრით სოციალისტური წესწყობილების დამ- 

ყარება შეუძლია არა დავარდნილ და უვიც პრო- 

ლეტარიატს, არამედ შეძლებულ და განათლებულ 

კლასებს, დიდ ბუნებოვან მრეწველთ, მეფეებსა და 

ქველმოქმედთ; საჭიროა მხოლოდ ამ ბატონების და- 

ჯერება სოციალური წყობილების სიკარგეში, პრო- 

ლეტარიატის ტანჯვა-ვაების მოსპობის საჭიროებაში. 

ამ მიზნით ისინი თავისი მოწოდებით მიმართავენ 

გაბატონებულ კლასებს, ბურჟუაზიას, ხშირათ მე- 

ფეებს და მთავრობას. თვით ლუიბლანი, 1848 

წლის რევოლიუციის ცნობილი მოღვაწე და მაშინ- 

დელი მუშათა მოძრაობის იდეოლოგი, თავის წიგნს 



„შრომის ორგანიზაცია“, ასე იწყებს: „ამ წიგ- 

ნით მოგმართავთ თქვენ, შეძლებულნო! შრომის 

საქმე, ეს თქვენი საქმეა" და სხვა. ამიტომ ესენი 

კლასთა ბრძოლას უარს ყოფდენ, რადგან ამით ბუ- 

რჟუაზიას გავაჯავრებთ და მუშას აღარ დაეხმარე- 

ბაო. ესენი არ იყვენ რევოლიუციონერები; პირიქით, 

რევოლიუცია ერთიანათ დაღუპავს პროლეტარების 

საქმეს, საჭიროა მშვიდობიანი გზით, შეძლებულთა 

მომხრობით და მორიგებით არსებული ცარცვა-ყვლე- 

ფის მოსპობაო — ამბობდენ ისინი. ამავე დროს არსებ- 

ბულ წყობილებას ისინი ატარებდენ სასტიკ კრიტი- 

კაში, დიდებულათ ამტკიცებდენ მის უვარგისობას. 

     მეორე მხრით, ამავე დროს არსებობდენ სო- 

ციალიტ-რევოლუციონერებიც, ე. ი. ისეთი პირ- 

ნი, რომელნიც ფიქრობდენ სოციალიზმის განხორ- 

ციელებას ძალით, აჯანყებით, რევოლიუციით. ამ 

მიმდინარეობის მეთაურია ბაბეფი, მეთვრამეტე სა- 

უკუნის გასულს (სიკვდილnთ დასაჯეს 1795 წ.), და 

შემდეგ ბლანკი და ბლანკისტები. მარა ამათი აზ- 

რითაც ამ სოციალურ გადასხვაფერებაში თვით 

პროლეტარიატს არავითარი ადგილი არ უჭერია; 

რევოლიუციას ახდენს არა ეს კლასი, არამედ შეთ- 

ქმულთა გუნდი, საიდუმლოთ მოწყობილი ორგა- 

ნიზაცია, რომელშიაც შედიან ყველა თავდადებულ- 

ნი და მებრძოლნი. ესენი იგდებენ ხელში მთავრო- 

ბის ძალას და მაღლიდან ქვეით ძალით ამყარებენ 

სოციალიზმს. ასეთი შეთქმულობა ბლანკმა ორჯერ 

მოაწყო მეოცდაათე წლებში, მარა ორივე ჯერ 

უნაყოფოთ ჩაიარა. 

     ამნაირათ, უტოპიური სოციალიზმის დამახასია- 

თებელია ის, რომ მის განხორციელებას ფიქრობ- 

დენ ისეთი საშვალებით, რომლითაც ეს ყოვლად 

შეუძლებელია. მას ვერ განახორციელებდენ ვერც 

გაბატონებულნი და ვერც შეთქმულთა მცირე გუნდი. 

     ამ უტოპიურ სოციალიზმს ლახვარი ჩასცა 

მეცნიერულმა სოციალიზმმა. 

     როცა უტოპისტი სოციალისტები და მათი მიმ- 

ყოლნი კლასთა მორიგებით და საერთო შეთანხმე- 

ბით პროლეტარიატის სვე-ბედის გაუმჯობესებას ქა- 

დაგებდენ, ამავე პროლეტარიატმა თავისი მოქმედე- 



ბით დაამტკიცა, რომ ეს ყოვლად შეუძლებელიაო. 

მუშათა გაფიცვების გახშირებამ და განსაკუთრებით 

მათმა აჯანყებამ ლიონში 1831 წ. კაპიტალისტთა 

წინააღმდეგ ნათელჰყო კლასია ბრძოლის მიუცი- 

ლებლობა პროლეტარიატისათვის. ამავე დროს დიდი 

ინდუსტრია, დიდ ფაბრიკებში მუშათა თავის მო- 

ყრა და სოციალური ბრძოლის გაღრმავება თანდა- 

თან მძლავრდება და საყოველთაოდ დასანახი ხდება. 

უტოპიურ სოციალიზმს თავის თავათ ეკარგვის ნი- 

ადაგი და გზას უთმობს ახალი მიმდინარეობის შე- 

საფერ მოძღვრებას, მოძღვრებას თანამედროვე, მე- 

ცნიერული სოციალიზმისას. 

     რატომ ეწოდება მას მეცნიერული? თუ რო- 

მელიმე მოძღვრება დამყარებულია შემთხვევაზე, კარგ 

სურვილებზე და ნატვრაზე — ცხადია, ასეთი მოძ- 

ღვრება მოკლებულია მტკიცე საფუძველს. და მარ- 

თლაც, თუ სოციალიზმის განხორციელება გაბატო- 

ნებულთა დაჯერებაზეა დამოკიდებული, როგორც 

ამას ამბობენ უტოპისტები, მაშინ შეგვიძლია წარ- 

მოვიდგინოთ ისიც, რომ მათი დაჯერება შეუძლე- 

ბელია, ამ შემთხვევაში სოციალიზმიც ვერ ტარ- 

დება, ე. ი. შეიძლება მოხდეს, შეიძლება არა, ყო- 

ველივე დამოკიდებულია ბატონთა „კაიკაცობაზე“. 

ხოლო მეცნიერული ცოდნა ეწოდება ისეთ ცოდ- 

ნას, რომელიც ამბობს, რომ მოვლენა განსაზღვრულ 

პირობებში აუცილებლათ უნდა მოხდესო. მაშასა- 

დამე, აუცილებლობა მისი ძირითადი თვისებაა; აუ- 

ცილებლობა კი ერთიანათ ეწინააღმდეგება შემთხვე- 

ვას. ისეთი მოძღვრება, რომელიც იკვლევს საზო- 

გადო ცხოვრების განსაზღვრულ პირობებს, ადგენს 

მის კანონებს და აქედან სკვნის ესა თუ ის მოვლენა 

აუცილებლათ უნდა მოხდესო — იქნება მოძღვრება 

მეცნიერული. 

     თანამედროვე სოციალიზმიც სწორეთ აქედან 

იწყებს. ის პირველ ყოვლისა ებრძვის შემთხვევის 

მოძღვრებას და სკვნის, რომ საზოგადოება და ისტო- 

რია ვითარდება არა შემთხევით, ადამიანთა ქეიფი- 

სამებრ, არამედ მტკიცეთ დადგენილი ისტორიული 

კანონებით, რომელთაც ბადებს იგივე საზოგადოება 

თავისავე წიაღში. 



     მეორეთ ის იღებს განსაზღვრულ ხანას ისტო- 

რიისას, კაპიტალისტურ წყობილებას, იკვლევს მის 

კანონებს, არკვევს მისი მოძრაობის ჩარხს, სწავ- 

ლობს მის თითოეულ მხარეს და აქედან გამოჰყავს 

მისი დანგრევის აუცილებლობა. პირველს ეწოდება 

თანამედროვე სოციალიზმის ისტორიული მოძღვ- 

რება, მეორეს — ეკონომიური. 

 

მოძღვმოძღვმოძღვმოძღვრებარებარებარება    ისტორიულიისტორიულიისტორიულიისტორიული....    

 

     ყოველივე ისტორიულ ხანაში ბატონობს წარ- 

მოების ერთნაირი წესი და მისი მეთაური კლა- 

სი, საშვალო საუკუნეებში წარმოების გაბა- 

ტონებული წესი იყო მეურნეობა და სხვილი მი- 

წათმფლობელობა. ამ მეურნეობის ხელმძღვანელი 

და მიწათმფლობელნი იყვენ თავად-აზნაურები 

ანუ ფეოდალები. აქ, ვისაც მეტი მამული აქვს 

და მისი შემმუშავებელი ყმა მეტი ჰყავს, მეტი 

ძალა და მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებაში. დიდი 

მამულის პატრონი დიდი მებატონეა; ის თა- 

ვის საკუთრების საზღვრებში სრული თვითმპყრო- 

ბელი გამგეა; ის თავის კუთხის მეფეა და, რადგა- 

ნაც ასეთი კუთხე და მეფე მრავალია, — ამიტომ მათ 

შორის ხშირათ იმართება ომი უპირატესობისათვის. 

ეს ფეოდალთა ომია. გამარჯვებული კიდევ უფრო 

ადიდებს თავის მამულს, იმრავლებს ყმებს და ასე 

მრავალ პატარა ფეოდალთა მეთაურათ და წინამ- 

ძღვრათ ხდება. 

     მიწის შემუშავება წარმოებს ყმების შრომით, 

ე. ი. იმ ადამიანთა მარჯვენით, რომელნიც ცხოვ- 

რობენ ფეოდალის მამულზე და გარეშე პირთა 

აკლება-მოკვლისაგან დაცული არიან ამავე ფეოდა- 

ლის მიერ. ამიტომ აქ ყმა ნატრულობს დიდ ბა- 

ტონს, მძლავრ ბატონს, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

ის გაისრისება თავის ბატონის უფრო მძლავრ მო- 

წინააღმდეგისაგან. თითოეული ოჯახი და სოფელი 

ამუშავებს ყველა იმას, რაც აკმაყოფილებს ყველა 

მათ მოთხოვნილებას. 

     ერთი სიტყვით, მამულის ბატონობა წარმოე- 

ბაში ნიშნავს პოლიტიკაში ფეოდალურ წყობილე- 



ბას: ყმობას, კარჩაკეტილობას და თავად-აზნაურო- 

ბის სრულ ბატონობას. 

     მარა აი ასეთ მდგომარეობაში შემოვარდა ფუ- 

ლი და ყოველივე ეს მიანგრმოანგრია. მამულის 

ბატონობას შეეცილა ფელის ბატონობა, მეურნე- 

ობას შეეჯიბრა მრეწველობა და ვაჭრობა, სოფელს 

დაუპირდაპირდა ქალაქი და გაიმართა მათ შორის 

ომი. ერთი მხრით დადგენ ძველი ფეოდალები მათი 

ამყოლდამყოლებით, მეორე მხრით — ფულის პა- 

ტრონები ანუ ბურჟუაზია თავისი ქალაქური წყობი- 

ლებით. და აი, რამდენათ ინგრევა და მარცხდება 

პირველი, იმდენათ წინ მიდის და მაგრდება მეორე. 

ბურჟუაზიის სრული გამარჯვება ცხადდება დიადი 

რევოლუციებით და ბურჟუაზიული წყობილების 

დამყარებით. ახლა წარმოებაში გაბატონებული წე- 

სის — მრეწველობა-ვაჭრობის — მეთაური კლასი აწ- 

ყობს ყოველივეს თანახმაო თავისი ინტერესებისა 

და შეხედულობისა. ჩაღდება ბურჟუაზიული სახელ- 

მწიფო, ბურჟუაზიული კულტურა, ხელოვნება და 

სხვა და სხვა. 

     რაკი ფული გაბატონდა და წინანდელი ბა- 

ტონი — მამული — ფულის სასწორზე გადაიტანეს, 

ცხადია, ერიც უნდა დაყოფილიყო თანახმათ ამ  

ლითონის ქონებისა; ფულიანი და უფულო, ბურ- 

ჟუა და მუშა, კაპიტალისტი და პროლეტარი — აი 

ერის ახალი შემადგენელი ნაწილები. ძველი წო- 

დებები ითქვიფება ერთმანეთში და იძლევა ორ დიდ 

ბანაკს ანუ კლასს — ბურჟუაზიას და მუშა ხალხს. 

ახლა ესენი ებრძვიან ერთმანეთს და ეს ბრძოლა 

შეადგენს ღერძს თანამედროვე ისტორიისას. შრო- 

მის გამარჯვება ნიშნავს ფულის ბატონობის გაუქ- 

მებას, მაშასადამე, ბურჟუაზიული წყობილების მო- 

შლას და მის ნანგრევებზე შრომის ბატონობის 

აგებას, სოციალისტური წყობილების დამყარებას. 

კაპიტალისტური წარმოება თვით ქმნის თავისავე მე- 

საფლავეთ. 

     ამნაირათ, მამული, კაპიტალი და შრომა — აი 

ის სამი ე კონომიური მოვლენა, რომელიც შეიცავს 

დამახასიათებელ თვისებას სამი ისტორიული ხანი- 

სას. პირველია საძირკველი წარსულის, მეორე — აწ- 



მყოსი, მესამე — მომავლის. 

     აქედან გამოდის შემდეგი ისტორიული კანონი: 

ადამიანის უმთავრესი მოთხოვნილებაა კვება, ჩაცმა- 

დახურვა, ბინა და მოდგმის გაგრძელება, ამიტომ 

ამ მოთხოვნილებათა დამაკმაყოფილებელი საშვა- 

ლებანი შეადგენენ საძირკველს, რომელზედაც აგე- 

ბულია საზოგადოების მთელი ცხოვრება. ამ საშ- 

ვალებათ ეწოდება საწარმოვო ძალა. რამდენათ ეს 

ძალა იცვლება, (მაგ. შვილდ-ისარის მაგიერ ჩნდება 

თოფი, ხელის წისქვილის მაგიერ წყლის ან ქარის 

წისქვილები და სხ.), იმდენათ იცვლება ნივთიერი 

ცხოვრების წარმოების წესი და მასთან ერთად და- 

ნარჩენი მხარეც ცხოვრებისა (პოლიტიკური, იდე- 

იური და სხვ.). როცა საწარმოვო ძალა იმდენათ 

განვითარდა, რომ ის ვეღარ ეტევა ძველ პოლიტი- 

კურ და იურიდიულ კალაპოტში, მაშინ ის ხეთქს 

ამ კალაპოტს, ე. ი. ხდება რევოლიუცია, რომელ- 

საც მეთაურობს ახალი საწარმოვო ძალის ხელ- 

მძღვანელი კლასი. ეს კლასი ახლა იკეთებს ახალ 

პოლიტიკურ წყობილებას, რითაც ავითარებს თავის 

საწარმოვო ძალას. როცა ეს ძალა ვითარდება ისე, 

რომ ვეღარ ეტევა თავის პოლიტიკურ ჩარჩოში, 

ხდება ხელ-ახალი რევოლიუცია, რომელიც ანგრევს 

ძველ კლასებს და ბატონობას ანიჭებს ახალ კლასს. 

     როგორც ხედავთ, აქ აღიარებულია ისტორი- 

ული აუცილებლობა, მოვლენათა ერთი მეორისა- 

გან ლოღიკურათ გამომდინარეობა. ეს არის ევო- 

ლიუციური შეხედულება ცხოვრებაზე და მით მე- 

ცნიერული. მეორეც, აქ განვითარების ჩარხათ აღი- 

არებულია ნივთიერი ყოფა-მდგომარეობის შეცვლა: 

ჯერ იცვლება მატერია და მერე იდეია. ეს არის 

ისტორიის მატერიალისტური ახსნა და, მაშასადამე, 

მეცნიერულიც. თანამედროვე მეცნიერება არის ევო- 

ლიუციური და მატერიალისტური. მაშასადამე, სო- 

ციალიზმის ისტორიული მოძღვრება არის ხორცი 

ხორცთაგანი თანამედროვე მეცნიერებისა. 

     ეს ისტორიული კანონი აღმოაჩინა და დაასა- 

ბუთა კ. მარქსმა. 

 

მოძღვრებამოძღვრებამოძღვრებამოძღვრება    ეკონომიურიეკონომიურიეკონომიურიეკონომიური....    



 

     კაპიტალისტური წარმოების აღორძინებამდის, 

საშვალო საუქუნეებშnი, შრომას ინდივიდუალურ-ხე- 

ლოსნური ხასიათი ქონდა. ხელოსანი თავის პატა- 

რა სახელოსნოში თავისავე ხელსაწყოთი ამუშავებს 

ნივთს და ყიდის თავისავე ქალაქის ბაზარზე. მეწა- 

ღისათვის საკმარისია ნემსისა და ძაფის შეძენა და 

ცოტაოდენი ტყავი, რომ წაღები კეროს და თავი 

ირჩინოს. შრომის იარაღი და სამუშაო მასალა მის 

სრულ განკარგულებაშია. ის ყიდის თავის ძალ- 

ღონის ნაყოფს და არა ამ ძალღონეს. ერთი სიტ- 

ყვით, ის დამოუკიდებელი მესაკუთრე მწარმოებე- 

ლია. 

     კაპიტალისტური წარმოება იწყება იმ დღიდან, 

როცა ეს თავთავისთვის მომუშავე ხელოსნები იძუ- 

ლებული ხდებიან თავის საკუთარ სახელოსნოზე 

ხელი აიღონ, ფულის პატრონს მიექირაონ, მის 

დიდ სახელოსნოში თავი მოიყარონ და იქ დამქი- 

რავებელის მეთაურობით საქონელი დაიმუშაონ ფარ- 

თო ბაზარზე გასატანათ. რამდენათ ვითარდება აი 

ამგვარი ფორმა წარმოებისა, ფართოვდება ბაზარი, 

არსდება ფაბრიკა-ქარხნები, მძლავრდება აღებმიცე- 

მობა და მრეწველობა, იმდენათ ეცემა წინანდელი 

წვრილი ხელოსნური წარმოება; ის ვერ უძლებს 

ახალი წარმოების კონკურენციას, ფაბრიკა თანდა- 

თან ბატონდება და უსახლკარო, ყოველივე საკუთ- 

რებას მოკლებული მუშა, წარმოების მთავარ აგენ- 

ტათ ხდება. ქარხნებში შეიკრიბა აუარებელი მუშა- 

ხალხი, შეება ერთ უღელს, ამუშავდა ერთი პლა- 

ნით, ერთი სამრეწველო დისციპლინით. აქ განსა- 

კუთრებითი ხელოსნური სწავლა-ცოდნა საჭირო აღარ 

არის, წინანდელი შეგირდობა, ეგზამენის დაჭერა 

და ხელოსნობის დიპლომის მიღება მოისპო. მან- 

ქანების წყალობით შრომა გამარტივდა; შავი მუშა 

სულ ცოტა ხანში ეჩვევა მანქანის ტრიალს და მაზე 

მუშაობას. ეს კარგათ შეუძლია არა თუ მამაკაცს, 

არამედ დედაკაცსაც, არა თუ დედაკაცს, არამედ 

ბავშსაც. ატყდა ყველა ამ პირთა შორის კონკუ- 

რენცია დღის ქირისათვის. შვილი მამას შეეცილა, 

ცოლი ქმარს და ძმას — შეიქნა საერთო ბრძოლა 



ფაბრიკის კარებთან: არა მე მიქირაონ, არა მეო. 

ძველებური ოჯახი დაეცა, სახლკარი და ნათესა- 

ური პატრიარქალური განწყობილება დაიშალა. 

ყველა ამის ალაგი დაიჭირა შეუბრალებელმა ბრძო- 

ლამ ლუკმაპურისათვის. 

     მუშათა შორის კონკურენციამ ძლიერ დასცა 

მუშის ქირა და დიდათ ასწია კაპიტალისტის მო- 

გება. მუშა თანდათან იგნებს ასეთი მოქმედების მავ- 

ნებლობას და იწყებს თანხმობით მოქმედებას. პრო- 

ლეტარიატი ერთ ჭერს ქვეშ თავმოყრილი, ერთ- 

ნაირ პირობებში ჩაყენებული უკვე მზათ არის ერ- 

თობისა და სოლიდარობისათვის. ის დგება ამ გზაზე, 

აარსებს კლასიურ ორგანიზაციებს — პროფესიონა- 

ლურს და პოლიტიკურს — ასუსტებს ბრძოლას მუშათა 

შორის და ამძლავრებს ბრძოლას ბურჟუაზიასთან. 

ამ ორი კლასის შეტაკება შეადგენს ღერძს თანა- 

მედროვე ცხოერებისას. 

     როგორც ხედავთ, ინდივიდუალური წარმოება 

მოისპო და მის ალაგას გამეფდა წარმოება საერთო 

ძალღონით, წარმოება საზოგადო. მარა ამასთანავე 

არ მოსპობილა ნაწარმოების ინდივიდუალური მი- 

თვისება. როცა წინეთ მესაკუთრე ხელოსანი თავის 

პირად ნაშრომს თვითონ ისაკუთრებდა, — აქ არავი- 

თარი წინააღმდეგობა არ ყოფილა, განაწილება სრუ- 

ლიად ეთანხმებოდა წარმოებას. დღეს კი ეს თან- 

ხმობა დაირღვა: წარმოების ნაყოფს ისაკუთრებს 

არა მწარმოებელი, არამედ არამწარმოებელი, არა 

მუშა, არამედ კაპიტალისტი. ეს წარმოებასა და მი- 

თვისებას შორის ჩამოვარდნილი წინააღმდეგობა ბა- 

დებს წინააღმდეგობას პროლეტარიატსა და ბურ- 

ჟუაზიას შორის. მაშასადამე, კლასთა დღევანდელი 

ბრძოლა მომდინარეობს დღევანდელი წარმოების 

თვით საშოდან. მისი გაუქმება შესაძლებელია მხო- 

ლოდ ამ წარმოების გაუქმებით, მასში არსებული 

წინააღმდეგობის მოსპობით. 

     მეორეთ, წინეთ, ხელოსნური წარმოების მე- 

ფობაში, ხელოსანმა წინდაწინ იცოდა, რამდენი სა- 

ქონელია საჭირო ბაზრისათვის და იმდენს ამზა- 

დებდა. მისი მიდრეკილება არის საქონელი მეტი 

არ დამზადდეს და ამით რაიმე ზიანი თავის თავს 



არ მიაყენოს. აქედან დაიბადა ამქრული წესის შე- 

მოღება და განმტკიცება. ამქარი აწესრიგებდა თა- 

ვის საამქრო წარმოებას და მას უფარდებდა მოთ- 

ხოვნილებას. აქ, სახელოსნოში, დამყარებული წეს- 

რიგი სავსებით ეთანხმება ბაზარს, სსვა სახელოს- 

ნოთა შორის არსებულ წესრიგს. კონკურენცია 

ხელოსანთა შორის მომსპარია და მით მომსპარია 

წარმოების ეკონომიური კრიზისებიც. 

     კაპიტალისტურ წარმოებაში აი ეს თანხმობა 

და საერთო წესრიგი დარღვეულია. აქ, მართალია, 

თითოეულ ფაბრიკაში სასტიკი დისციპლინა და პლა- 

ნით მუშაობა წარმოებს, მარა სამაგიეროთ მთელი 

ეს მუშაობა საეგებიო არის: კაპიტალისტმა სრუ- 

ლებით არ იცის, რამდენი საქონელია საჭირო ბა- 

ზარზე, ამიტომაც არ იცის,მისი მუშების მიერ და- 

მუშავებული საქონელი გასაღდება თუ არა. მისი 

ერთად-ერთი მიზანია, რაც შეიძლება ბევრი საქო- 

ნელი გაასაღოს და რადგანაც ეს შეიძლება სხვა 

კაპიტალისტებთან შეცილებით, მაზანდის დაწევით, 

ამიტომ ამუშავებს იაფათ და გააქვს ბაზარზე ია- 

ფათვე. მარა, რადგანაც ასეთივე მიზანი აქვს ყვე- 

ლა კაპიტალისტ მრეწველს, ამიტომ ბაზარზე გამო- 

დის აუარებელი საქონელი დაახლოვებით ერთნაირ 

ფასებში გასაყიდათ. ბაზარი ივსება საქონლით, მო- 

თხოვნილება კი ამდენი არ არის, მრავალი გაუყი- 

დავი რჩება. ფაბრიკანტი იძულებული ხდება თავის 

ფაბრიკაში მუშაობა შეამციროს ან ფაბრიკა სრუ- 

ლიად დაკეტოს დარჩენილი საქონელის გასაღებამ- 

დის. ამის შედეგია მრავალი მუშის ულუკმაპუროთ 

დატოვება, ვაჭრობის შემცირება, ბანკებში ფულის 

გაძვირება, საერთო გაჭირვება და უფულობა. ასეთ 

მდგომარეობას ეწოდება წარმოების კრიზისი. 

     მაშასადამე, კრიზისი მომდინარეობს იქიდან, 

რომ წარმოება თითოეული ფაბრიკის გაწესრიგებუ- 

ლია, მარა წარმოება ყველა ფაბრიკის ანუ მთელი 

საზოგადოების გაუწესრიგებელია, ანარქიულია. ეს 

არის მეორე წინააღმდეგობა კაპიტალისტური წარ- 

მოების, რომელიც ლოღიკურად გამოდის პირველი 

ძირითადი წინააღმდეგობისაგან. წარმოების წესი აქ 

ებრძვის განაწილების წესს. ერთი მხრით გროვდება 



ბევრი საქონელი, მეორე მხრით კი მრავლდება გა- 

ჭირვება და სიღატაკე, ე. ი. მეტი ნაწარმოები ბა- 

დებს მეტ სიღარიბეს, ადამიანი ხარჯავს მეტ ძალ- 

ღონეს, მუშაობს ბევრს და ყოველივე ეს მიდის მის 

წინააღმდეგ, ე. ი. წარმოებითი ძალა ებრძვის არსე- 

ბულ განაწილებას, ის ვერ ეტევა მის ვიწრო კა- 

ლაპოტში და კრიზისის სახით ჯანყდება. კრიზისის 

მოსპობა შეიძლება მაშინ, როცა ეს წინააღმდეგობა 

გაუქმდება, ე. ი., როცა გაწესრიგებული იქნება 

არა მარტო ცალცალკე წარმოება, არამედ ყველა 

წარმოება, წარმოება მთელი საზოგადოებისა, ხო- 

ლო ეს შეიძლება მაშინ, როცა წარმოების პატრო- 

ნი იქნება არა თითოეული პირი ცალცალკე, არა- 

მედ მთელი საზოგადოება, მთელი ხალხი ერთად. 

     მესამეთ, კაპიტალისტური წარმოების მთავარი 

ძარღვია კონკურენცია. მსხვილი კაპიტალი ამარ- 

ცხებს წვრილს, დიდი კაპიტალისტი — პატარას. გან- 

საკუთრებით კრიზისებს ვერ იტანენ წერილი მრე- 

წველ-ვაჭარნი და კოტრდებიან. მაშასადამე კაპიტა- 

ლისტური წარმოება ნიშნავს იმავე დროს, ერთი 

მხრით, კაპიტალის მოგროვებას რამდენიმე პირთა 

ან ასეთ პირთა კამპანიების ხელში, ხოლო მე- 

ორე მხრით, გამრავლებას მათგან დამოუკიდებელი 

ხალხისა და პროლეტარიატისას. საზოგადოება უფრო 

და უფრო იყოფა ორ ნაწილათ: ერთს, ძლიერ მცი- 

რე ნაწილს, შეადგენენ მსხვილი კაპიტალისტები, 

ხოლო მეორეს, დიდ ნაწილს, — პროლეტარიატი და 

კაპიტალისტების საწველ ფურათ გადაქცეული წვრი- 

ლი მესაკუთრენი. ეს ორი ბანაკი თანდათან უპირ- 

დაპირდება ერთი მეორეს, გაჭირვებული წვრილი 

მესაკუთრე უფრო და უფრო იგნებს თავის ინტე- 

რესებს და ემხრობა პროლეტარიატს და ასე დგება 

უკმაყოფილოთა და გაყვლეფილთა დიდი ჯარი პრო- 

ლეტარიატის წინამძღოლობით წინააღმდეგ ერთ 

მუჭა კმაყოფილთა და გამყვლეფელთა. და აი, დგება 

ჟამი სოციალური რევოლიუციისა: პროლეტარიატი 

მიდის იერიშით კაპიტალიზმის ციხეზე — სახელმწი- 

ფოზე, ის იგდებს ამ ძალას თავის ხელში, იქიდან 

ერეკება ბურჟაზიას აცხადებს თავის დიკტატუ- 

რას, თანდათან აუქმებს კაპიტალისტურ წარმოებას 



და აწესებს სოციალისტურს. ამით ის სპობს კლა- 

სებს, კლასთა ბრძოლას, კლასთა პოლიტიკურ ორ- 

განიზაციას — სახელმწიფოს — და ამკვიდრებს თავისუ- 

ფალ და თანასწორ ადამიანთა ერთობას — სოციალი- 

სტურ წყობილებას. 

     ამნაირათ, კაპიტალიზმის დამახასიათებელია: წი- 

ნააღმდეგობა წარმოებასა და განაწილებას შორის, 

წინააღმდეგობა თითოეულ ფაბრიკასა და მთელ საზო- 

გადოებას შორის, რაც ცხადდება კრიზისებით, კა- 

პიტალის კონცეტრაცია (მოგროვება) და პროლე- 

ტარიატის გამრავლება. აქედან იბადება სოციალური 

რევოლიუცია, ე. ი. პროლეტარიატის დიკტატურა 

და სოციალიზმის დამკვიდრება. 

     კაპიტალიზმი ირღვევა მისივე საწარმოვო ძა- 

ლის გაძლიერებით, რომელიც ვერ ეტევა არსებულ 

ჩარჩოში და ხეთქს მას, ე. ი. ის ირღვევა იმავე 

გზით, რა გზითაც დაირღვა ფეოდალიზმი. 

 

 


