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ABSTRACT
This paper reviews the material for studying of history of the economic security problems. Studying of the 

security problem will help us how we need to define term “security”.
The author proposes to consider the question: Where is the term “security” derived? It traces from the An-

cient Greek word «aspháleia» and Latin word «securitas» that literally means “security”, “safety”, “protection”.
For this paper have used ancient Greek and Latin literature review for the security problem and interpreta-

tions of original pieces.
In short, the ancient Greek and Roman philosophers, historians and politicians paved the way for the origin 

of the modern security science.
Keywords: «aspháleia», «securitas», security, safety, protection; «securitatis urbanae custos», the guardian 

of the security of the city; «securitas publica», the security of the State.
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შე სა ვა ლი
უს აფ რთხო ება სა ზო გა დო ებ აში ად ამი ან თა გა

ერ თი ან ებ ის ერთერ თი მთა ვა რი მი ზე ზი იყო, რა თა 
მათ და ეც ვათ თა ვი ბუ ნებ რი ვი თუ სო ცი ალ ური 
გა რე მო პი რო ბე ბის გან. სო ცი ალ ურეკ ონ ომ იკ ური, 
სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი სტრუქ ტუ რე
ბის ამ ოც ან ებ ისა და ფუნ ქცი ებ ის უს აფ რთხო ებ ის 
უზ რუნ ველ ყო ფის სა კითხე ბი სა უკ უნე ებ ის მან ძილ
ზე მრა ვალ მა ფი ლო სო ფოს მა, ის ტო რი კოს მა და 
პო ლი ტო კოს მა ყუ რადღე ბით შე ის წავ ლა. მათ გა ნი
ხი ლეს უს აფ რთხო ებ ისა და ეკ ონ ომ იკ ურპო ლი ტი
კუ რი ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბის პრობ ლე მე ბი 
და წარ მო აჩ ინ ეს უს აფ რთხო ებ ის გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში.

ზო გა დად სა მეც ნი ერო ლი ტე რა ტუ რა ში უს აფ
რთხო ება გა ნი მარ ტე ბა რო გორც სა ხელ მწი ფო სა 
და მი სი მო ქა ლა ქე ებ ის და ცუ ლო ბა საფ რთხე ებ ის
გან, რაც ბუ ნებ რი ვი და ბო რო ტი სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ძა ლე ბის სა ზი ანო მოქ მე დე ბე ბის დროს ვლინ დე ბა 
(შდრ. Сенчагов 2015:7).

ძი რი თა დი ტექ სტი
ძველ მა ბერ ძენ მა მო აზ როვ ნე ებ მა უს აფ რთხო

ებ ის პრობ ლე მა სა ზო გა დო ებ ის სო ცი ალ ურეკ ონ
ომ იკ ური და პო ლი ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის ძი რი თად 
მი მარ თუ ლე ბებს და უკ ავ ში რეს. ამ მხრივ ბერ ძნულ
ლა თი ნუ რი წყა რო ები ეხ ება უამ რავ სო ცი ალ ურეკ
ონ ომ იკ ურ და პო ლი ტი კურ სა კითხს, რომ ლე ბიც 
შემ დგომ ში ეკ ონ ომ ის ტებ მა ჩა მო აყ ალ იბ ეს ეკ ონ
ომ იკ ური კა ტე გო რი ებ ის სა ხით.

ამ წყა რო ებ ის მი ხედ ვით დას ტურ დე ბა, რომ 
სიტყვა „უს აფ რთხო ება“ ძველ სა ბერ ძნეთ ში იხ მა
რე ბო და ჯერ კი დევ ძვ.წ. VI−III სა უკ უნე ებ ში. ძვე ლი 
ბერ ძნუ ლი სიტყვა ἀσφάλεια [ას ფა ლეია], რომ ლის 
მნიშ ვნე ლო ბაა „უს აფ რთხო ება“, „დაც ვა“, რო გორც 
ტერ მი ნი და ამ კვიდ რეს ძველ მა ბერ ძენ მა სწავ ლუ
ლებ მა, კერ ძოდ, დრა მა ტურ გებ მა ეს ქი ლემ1 (ძვ.წ. 
525–455 წწ.) და სო ფოკ ლემ (ძვ.წ. 497/496–406/405 
წწ.), ის ტო რი კო სებ მა თუ კი დი დემ (ძვ.წ. 460–400 წწ.) 
და ქსე ნო ფონ ტმა (ძვ.წ. 430–355/354 წწ.), ლო გოგ
რა ფოს მა ლი სი ას მა2 (ძვ.წ. 445–380 წწ.), ფი ლო სო
ფო სებ მა: დე მოკ რი ტემ (ძვ.წ. 460–370 წწ.), პლა ტონ
მა (ძვ.წ. 428–347 წწ.), არ ის ტო ტე ლემ (ძვ.წ. 384–322 
წწ.), ეპ იკ ურ ემ (ძვ.წ. 341–270 წწ.) და სხვებ მა.

ამ სწავ ლუ ლე ბის წიგ ნებ ში სიტყვა ἀσφάλεια [ას
ფა ლეია] აღ ნიშ ნავ და ად ამი ან ის წინ და ხე დუ ლე ბას 
და სიფ რთხი ლეს, პი როვ ნე ბის, სა ზო გა დო ებ ისა და 

1  Aeschylus, Suppliant Women 495; Smyth 1922, I:52, 53.
2  Lysias I.42; VIII.7; XVI.13; XXXI.7; Lamb 1967:25, 175, 639.

პო ლი სის, ანუ ქა ლაქსა ხელ მწი ფოს ნე ბის მი ერი 
საფ რთხის გან თა ვის დაც ვას, ქა ლაქსა ხელ მწი ფოს 
მყა რად მარ თვა სა და სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის უს აფ
რთხო ებ ას.

ბერ ძნუ ლი ქა ლაქსა ხელ მწი ფო ებ ის მმარ თვე
ლე ბი იყ ვნენ ბრწყინ ვა ლე სამ ხედ რო ლი დე რე ბი, 
მცვე ლე ბი და რე ალ ის ტი პო ლი ტი კო სე ბი, რომ ლებ
საც ჰქონ დათ უს აფ რთხო ებ ისა და სა მეთ ვალ ყუ რეო 
სტრუქ ტუ რე ბი, სა დაზ ვერ ვო და სა კო მუ ნი კა ციო 
ორ გა ნი ზა ცი ები, აკ ონ ტრო ლებ დნენ სა ვაჭ რო 
ურ თი ერ თო ბებ სა და გა და სა ხა დე ბის მი ღე ბას. 
ის ინი კო მერ ცი ული და პო ლი ტი კუ რი აგ ენ ტე ბის 
მეშ ვე ობ ით უზ რუნ ველ ყოფ დნენ სა ზო გა დო ებ ის 
უს აფ რთხო ებ ასა და დაც ვას მა თი ქა ლაქსა ხელ
მწი ფო ებ ის საზღვრე ბის ფარ გლებ ში. აგ რეთ ვე 
ერ თმა ნეთ თან აფ ორ მებ დნენ ხელ შეკ რუ ლე ბებს, 
რომ ლე ბი თაც მა თი უს აფ რთხო ება და მო ქა ლა ქე
ებ ის სა კუთ რე ბა და ცუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო.

ქვე მოთ და სა მოწ მებ ლად მო ტა ნი ლია მა სა ლა 
რამ დე ნი მე ძვე ლი ბერ ძე ნი და რო მა ელი ავ ტო
რის თხზუ ლე ბე ბი დან, რომ ლებ შიც, შე სა ბა მი სად, 
დას ტურ დე ბა სიტყვე ბი: ἀσφάλεια [ას ფა ლეია] და 
«securitas» [სე კუ რი ტას] – „უს აფ რთხო ება“, „დაც ვა“.

თუ კი დი დე წიგ ნში „პე ლო პო ნე სის ომ ის ის ტო
რია“ (ძვ.წ. 431–404 წწ.) ხში რად აღ ნიშ ნავს, რომ 
სა ბერ ძნე თის ქა ლაქსა ხელ მწი ფო ებ ის მმარ თვე ლე
ბის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო სა კუ თა რი თა ვის, ოჯ ახ ისა 
და ქა ლა ქე ბის უს აფ რთხო ებ ის, კე თილ დღე ობ ისა და 
ძა ლა უფ ლე ბის გან მტკი ცე ბა ზე ზრუნ ვა (Thucydides 
I.XVII; Smith 1980, I:30, 31). იგი წერს, რომ ათ ენ ში 
მთე ლი მსოფ ლი ოდ ან შე მო დი ოდა სოფ ლის მე ურ
ნე ობ ის ყვე ლა პრო დუქ ტი, რომ ლი თაც ათ ენ ელ ები 
უპ ირ ატ ეს ად სარ გებ ლობ დნენ და ამ ით თავს უს აფ
რთხოდ გრძნობ დნენ (Thucydides II.XXXVIII; Smith 
1980, I:324, 325). ის ინი იზი არ ებ დნენ იმ მო საზ რე
ბას, რომ უპ ირ ატ ეს ობა მჭიდ როდ და კავ ში რე ბუ ლია 
უს აფ რთხო ებ ას თან (Thucydides V.CVII; Smith 1959, 
III:168, 169).

ქსე ნო ფონ ტი თხზუ ლე ბა ში „კი რო პე დია“ პირ
ვე ლი ახ სე ნებს ტერ მინს „სოფ ლის მე ურ ნე ობ ის 
უს აფ რთხო ებ ას“ (Xenophon VII.IV.5; Miller 1914, 
I:252). აქ მან გან სა კუთ რე ბუ ლი გუ ლის ყუ რი არ
სე ბი თად ის ტო რი ულფი ლო სო ფი ური, პო ლი ტი
კურეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ურკულ ტუ რუ ლი და 
შრო მის უს აფ რთხო ებ ის სა კითხე ბის კენ მი მარ თა 
და ამ მხრივ და წე რა მრა ვა ლი შრო მა.

უს აფ რთხო ებ ის შე სა ხებ სო ფოკ ლე დრა მა ტულ 
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ნა წარ მო ებ ში, რომ ლის სა თა ურია „ოიდ იპ ოს მე
ფე“, ამ ბობს: „ჰე, ოიდ იპ ოს, ჩე მი ქვეყ ნის მე ფეო,.. 
აღ ად გი ნე ქა ლა ქის უს აფ რთხო ება“ (Sophocles 14, 
51; Storr 1962, I:6, 10). ამ პი ეს აში უმ თავ რე სად გა
მოკ ვე თი ლია ად ამი ანი და მი სი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
სა ხელ მწი ფო სა და მო ქა ლა ქე თა მი მართ.

დე მოკ რი ტე დი დად დაკ ვირ ვე ბუ ლი ად ამი ანი 
იყო და ად ვი ლად საზღვრავ და მო მა ვალ საფ
რთხე ებს. ერ თხელ შა ვი ჭი რის გან გა და არ ჩი ნა 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ობა, ამ იტ ომ იგი ქა ლა ქის 
მმარ თვე ლა დაც კი იყო არ ჩე ული (კუ კა ვა 1959:5). 
დე მოკ რი ტეს ბევ რი სწო რი მიხ ვედ რა ჰქონ და. მან 
გა მოთ ქვა რი გი მო საზ რე ბა სა ხელ მწი ფოს პო ლი ტი
კუ რი ინ ტე რე სე ბი სა და საფ რთხე ებ ის, კა ნო ნი სა და 
წეს რი გის, მმარ თვე ლე ბის, თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის, 
მცვე ლე ბის მო ვა ლე ობ ებ ისა და სა მარ თლი ან ობ ის 
შე სა ხებ (Democritus B248.[139N.]–IV,1,33, B252.
[135N.]–43, B255.[146N.]–46, B256.[156N.]–14, B263.
[148N.]–45, B265.[116N.]–47, B266.[165N.]–48; Diels 
1922, II:110–115; კუ კა ვა 1959:166–168). მი სი აზ
რით, საფ რთხე ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით მოწყო ბი ლი 
სა ხელ მწი ფოს გო ნი ერი და ღირ სე ული მმარ თველ
ნი, რომ ლებ მაც იცი ან სა ხელ მწი ფოს მარ თვა, მი სი 
სა სარ გებ ლო და სა ზი ანო ქმე დე ბე ბი, კა ნო ნე ბით 
მოქ მე დე ბენ და სა ხელ მწი ფო ებ რივ საქ მე ებს წარ
მა ტე ბით წარ მარ თა ვენ (კუ კა ვა 1959:22, 23). ამ იტ
ომ იგი წერ და: „ყვე ლას მი მართ ნუ იქ ნე ბი ეჭ ვი ანი, 
არ ამ ედ [იყ ავი] ფრთხი ლი და მტკი ცე“ (კუ კა ვა 
1959:145; Democritus B91.[223N.]–57; Diels 1922, 
II:79).

პლა ტო ნი, რო მელ მაც ძვ.წ. 387 წელს ათ ენ ში 
ფი ლო სო ფი ის სკო ლა – აკ ად ემია (Academia) და
აფ უძ ნა, აღ ნიშ ნავ და, რომ „[სა ხელ მწი ფოს] მცვე
ლებს შო რის უნ და ამ ოვ არ ჩი ოთ იმ ნა ირი ხალ ხი, 
რო მე ლიც, ჩვე ნი დაკ ვირ ვე ბით, თა ვი სი ცხოვ რე
ბის უმ თავ რეს მიზ ნად და ის ახ ავ და და უცხრო მელ 
ზრუნ ვას სა ხელ მწი ფოს სა კე თილ დღე ოდ და არ ას
დი დე ბით არ და თან ხმდე ბო და, სა ზო გა დო სი კე თის 
სა ზი ან ოდ ემ ოქ მე და“ (ბრეგ ვა ძე 2003:124; Plato III.
XIX.412d, 412e; Shorey 1937, I:296, 297).

პლა ტონ მა უს აფ რთხო ებ ის ღო ნის ძი ებ ის გა
ტა რე ბა კე თილ გო ნი ერ პო ლი ტი კურ მმარ თველს, 
ხელ მძღვა ნელს და უკ ავ ში რა, რო მე ლიც იქ ნე ბა მე
ტის მე ტად ფრთხი ლი, სა მარ თლი ანი, წინ და ხე დუ ლი, 
გამ ბე და ვი, მკვეთ რი, ქმე დი თუ ნა რი ანი და სა ხელ
მწი ფოს წარ მა ტე ბით გამ მარ თა ვი (Plato 48.311a, 
311b, 311c; Fowler and Lamb 1975, VIII:194, 195).

ურ თი ერ თგან სხვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი მარ
თვე ლო ბის დროს ერ თმა ნეთ ში აირია სიმ დიდ რის, 

სი ღა ტა კი სა და შუ ალ ედ ური მდგო მა რე ობ ები. ამ 
მხრივ პლა ტო ნი ამ ბობს: „ად ამი ანს... აქ ემ უქ რე
ბა ყვე ლა ზე დი დი საფ რთხე, ამ იტ ომ თი თოეულმა 
ჩვენ გან მა ყვე ლა ფე რი გან ზე უნ და გა და დოს და, 
უწ ინ არ ეს ყოვ ლი სა, იქ ით კენ მი მარ თოს მცდე ლო ბა, 
რომ შეძ ლე ბის დაგ ვა რად შე იც ნოს ეს. იქ ნებ მი აკ
ვლი ოს ად ამი ანს, რო მე ლიც ას წავ ლი და და შე აძ
ლე ბი ნებ და ერ თმა ნე თი სა გან გა ერ ჩია ცხოვ რე ბის 
უკ ეთ ესი და უკ ეთ ური წე სი, ხო ლო იმ შე საძ ლებ ლო
ბა თა გან, ბე დი რომ არ გუ ნებ და წი ლად, ყველ გან და 
ყო ველ თვის ამო ერ ჩია უმ ჯო ბე სი. ამ ას თა ნა ვე, გა
ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა, რა ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს სიქ ვე
ლე ზე, მთე ლი სი ცოცხლის გან მავ ლო ბა ში... თა ვი სი 
თავ მოყ რი სა თუ გან მხო ლო ებ ის წყა ლო ბით, რა თა, 
ამ რი გად, წი ნას წარ ვე ეხ ილა სი კე თე და ბო რო ტე ბა, 
რა საც იწ ვევს მშვე ნი ერ ებ ის შერ წყმა სიმ დიდ რე სა 
თუ სი ღა რი ბეს თან, სუ ლის გარ კვე ული გან წყო ბი
ლე ბის თან ხლე ბით, და, იმ ავ დრო ულ ად, შე ეც ნო, 
რას ნიშ ნავს კე თილ შო ბი ლუ რი თუ მდა ბი ური წარ
მო მავ ლო ბა, პი რა დი ცხოვ რე ბა თუ სა ხელ მწი ფო 
საქ მი ან ობა, ძლი ერ ება თუ უძ ლუ რე ბა, ნი ჭი ერ ება 
თუ უნ იჭ ობა, ან ბუ ნე ბით თან და ყო ლი ლი თუ შე ძე
ნი ლი თვი სე ბე ბი სუ ლი სა. ყო ვე ლი ვე ამ ის შე ჯე რე ბი
თა და სუ ლის ბუ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ად ამი ანს 
შე უძ ლია არ ჩე ვა ნი მო ახ დი ნოს ცხოვ რე ბის უკ ეთ ეს 
და უკ ეთ ურ წესს შო რის: უკ ეთ ურ ად ის მი იჩ ნევს 
ცხოვ რე ბის იმ ნა ირ წესს, რო მელ საც იქ ამ დე მივ
ყა ვართ, რომ სუ ლი უს ამ არ თლო ხდე ბა, უკ ეთ ეს ად 
კი – იმ ას, რო მე ლიც სულს უფ რო სა მარ თლი ანს 
ხდის, ყო ვე ლი ვე და ნარ ჩენს კი არ ას და გი დევთ. 
...ესაა ად ამი ან ის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი არ ჩე
ვა ნი“ (ბრეგ ვა ძე 2003:388; Plato, X.XV.618b–618e; 
Shorey 1980, II:508, 509).

ძვ.წ. 334 წელს პლა ტო ნის მოს წავ ლემ, არ ის
ტო ტე ლემ ჩა მო აყ ალ იბა ფი ლო სო ფი ური სკო ლა – 
ლი კეიონი (Lyceum – „ლი ცე უმი“), სა დაც ფარ თოდ 
ის წავ ლე ბო და მეც ნი ერ ებ ანი, კერ ძოდ, ლო გი კა, 
მა თე მა ტი კა, ეკ ონ ომ იკა, პო ლი ტი კა, ფსი ქო ლო გია, 
ეთ იკა, რი ტო რი კა (მჭევ რმეტყვე ლე ბა) და სხვა.

ლი კეიონში არ ის ტო ტე ლემ უფ რო მკა ფი ოდ 
წარ მო აჩ ინა და გა მოკ ვე თა უს აფ რთხო ებ ის არ სი, 
რო გორც სა ხელ მწი ფოს გა დარ ჩე ნის პრობ ლე მა. 
იგი წერ და: „კა ნონ მდებ ლებს და იმ ათ, ვი საც …
სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბა სურთ, მთა ვა რი საზ
რუ ნა ვი ექ ნე ბათ არა სა ხელ მწი ფოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
გა მო, არ ამ ედ მი სი გა დარ ჩე ნის გა მო. ნე ბის მი ერი 
სა ხელ მწი ფოს თვის არაა ძნე ლი იარ სე ბოს ერ თი, 
ორი ან სა მი დღე, მაგ რამ მთა ვა რია სა ხელ მწი ფოს 
ხსნი სა და და ღუპ ვის სა შუ ალ ებ ებ ის გათ ვა ლის წი
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ნე ბა... აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე, შე ვე ცა დოთ შე ვამ ზა
დოთ სა ხელ მწი ფოს უს აფ რთხო ებ ის მე თო დე ბი და 
ვე რი დოთ ყო ვე ლი ვე დამ ღუპ ველს. მი ვი ღოთ ის ეთი 
კა ნო ნე ბი, იქ ნე ბა ის და წე რი ლი, თუ და უწ ერ ელი, 
რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნე ბენ სა ხელ მწი ფოს დაც
ვას. და სა ხელ მწი ფოს არ ვუ წო დოთ, რომ ესაა დე
მოკ რა ტი ული ან ოლ იგ არ ქი ული სა ხელ მწი ფო, რაც 
სა ხელ მწი ფოს იძ ულ ებ ულს ხდის იზ რუ ნოს იმ აზე, 
რომ ის იყ ოს ან დე მოკ რა ტი ული ან ოლ იგ არ ქი ული 
და არა იმ აზე, რაც მას დღეგ რძელს გახ დის“ (კუ კა
ვა 1996, II:57; Aristotle VI.III, 1319b, 1320a, 34–46; 
Rackham 1959:506, 507).

არ ის ტო ტე ლე წერს, რომ სა ზო გა დო ებ რივ ურ
თი ერ თო ბა ში სა ჭი როა ქო ნე ბის გა თა ნაბ რე ბის 
უკ ეთ მო წეს რი გე ბა, რად გან სო ცი ალ ური გა მოს
ვლე ბი ქო ნე ბის არ ას წო რი გა და ნა წი ლე ბის გა მო 
ხდე ბა (Aristotle II.IV.1226a, II.IV.1266b; Rackham 
1959:110–113; კუ კა ვა 1995, I:44, 45). აქ ვე იგი აღ
ნიშ ნავს, რომ „ფა ლე ასს [ქალ კი დო ნე ლი, ძვ.წ. V–IV 
სს.] სურს თა ვი სი სა ხელ მწი ფოს შიგ ნით ურ თი
ერ თო ბის კარ გად მო წეს რი გე ბა, მაგ რამ სა ჭი როა 
ურ თი ერ თო ბის მო წეს რი გე ბა აგ რეთ ვე მე ზო ბელ 
სა ხელ მწი ფო ებ თან და სხვა ერ ებ თან. სა ჭი როა 
აგ რეთ ვე სა ხელ მწი ფოს ბრძო ლი სუ ნა რი ან ობ ის 
გან მტკი ცე ბა, რა ზეც ფა ლე ასი არ აფ ერს ამ ბობს. 
იგ ივე უნ და ით ქვას ქო ნე ბის შე სა ხე ბაც. სა ჭი როა 
სა ხელ მწი ფოს ჰქონ დეს ქო ნე ბა არა მხო ლოდ ში
ნა გა ნი მოთხოვ ნი ლე ბე ბის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, 
არ ამ ედ გა რე შე საფ რთხი სა გან თავ და სა ცა ვა დაც. 
მაგ რამ არაა სა ჭი რო იმ დე ნი ქო ნე ბა, რომ ის მე ზო
ბე ლი ძლი ერი სა ხელ მწი ფო ებ ის შურს იწ ვევ დეს, 
ხო ლო ვი საც დი დი ქო ნე ბა აქ ვს, არ შე ეძ ლოს თავ
დაც ვა შე მოჭ რი ლი მტრი სა გან, მაგ რამ არც ისე 
მცი რე ქო ნე ბა უნ და ჰქონ დეს სა ხელ მწი ფოს, რომ 
არ შე ეძ ლოს წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა თა ნას წო რი და 
მსგავ სი ძა ლის მქო ნე სა ხელ მწი ფოს თან ბრძო ლა
ში“ (კუ კა ვა 1995, I:46; Aristotle II.IV.1267a; Rackham 
1959:114–117).

არ ის ტო ტე ლეს ამ ოს ავ ალი დე ბუ ლე ბა იყო: „სა
ხელ მწი ფოს გა უმ ჯო ბე სე ბა შე იძ ლე ბა ზნე ობ ით, 
ფი ლო სო ფი ით, კა ნო ნე ბით“ (კუ კა ვა 1995, I:38; 
Aristotle II.II.1263b; Rackham 1959:90–93).

სა ბერ ძნე თის ცალ კე ული ქა ლაქსა ხელ მწი ფო
ებ ის მარ თვე ლო ბის ფორ მე ბი ხელს უშ ლი და მი სი 
მთლი ანი სივ რცის უს აფ რთხო ებ ას და სო ცი ალ ურ
ეკ ონ ომ იკ ური და პო ლი ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის 
მო წეს რი გე ბა სა და გან ვი თა რე ბას. არ ის ტო ტე ლეს 
მოს წავ ლემ, ალ ექ სან დრე დიდ მა (ძვ.წ. 356–323 წწ.) 
შეძ ლო ბალ კა ნე თის ნა ხე ვარ კუნ ძუ ლის აღ ება და 

თით ქმის ყვე ლა ბერ ძნუ ლი პო ლი სის ეკ ონ ომ იკ ურ
პო ლი ტი კუ რად გა ერ თი ან ება. მან აგ რეთ ვე და იქ
ვემ დე ბა რა მცი რე აზია, ეგ ვიპ ტე, სი რია, კა პა დო კია, 
ბა ბი ლო ნი, სპარ სე თი და სხვა ქვეყ ნე ბი და შექ მნა 
ერ თი მთლი ანი ბერ ძნულსპარ სუ ლი იმ პე რია, რომ
ლის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფას დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
ჰქონ და სა ერ თოსა კა ცობ რიო კულ ტუ რუ ლი, ეკ ონ
ომ იკ ურპო ლი ტი კუ რი და სა მარ თლებ რი ვი იდე ებ ის 
პროგ რე სი სა და გან ხორ ცი ელ ებ ის თვის.

ელ ინ ური პე რი ოდ ის (ძვ.წ. 323–31 წწ.) სა ზო
გა დო ებ ის გან ვი თა რე ბას თან, მი სი სიმ დიდ რის 
ზრდას თან ერ თად შე იც ვა ლა უს აფ რთხო ებ ის კრი
ტე რი უმი, მაგ რამ ის მა ინც ას ოც ირ დე ბო და პი როვ
ნე ბის თვით გა დარ ჩე ნას თან, ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და კომ ფორ ტის გაზ რდას თან 
(Сенчагов 2015:7). ამ მხრივ ეპ იკ ურე წერ და: „ნამ
დვი ლი უს აფ რთხო ება მო იპ ოვ ება მშვი დი ცხოვ
რე ბი თა და ბრბოს გან გან შო რე ბით“ (Epicurus XIV; 
Mühll 1922:54; შდრ. კუ კა ვა 1959:214).

უს აფ რთხო ებ ის პრობ ლე მის შე სა ხებ შე ხე დუ
ლე ბა თა სის ტე მის, რო გორც სა ხელ მწი ფოს ეკ ონ
ომ იკ ურპო ლი ტი კურ და სა მარ თლებ რივ მოძ ღვრე
ბა თა ის ტო რი ის შე სას წავ ლად გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო მა ელი პო ლი ტი კო სის, ცი ცე
რო ნის (ძვ.წ. 106–43 წწ.) მო საზ რე ბე ბი, რომ ლე ბიც 
მან ჩა მო აყ ალ იბა ფი ლო სო ფი ურ შრო მებ ში.

ცი ცე რო ნი წიგ ნში „სა ხელ მწი ფოს შე სა ხებ“ («De 
re publica») სა ხელ მწი ფოს გან მარ ტავს, რო გორც 
ხალ ხის, სა ზო გა დო ებ ის საქ მეს («Res publica»). ხალ
ხი არაა ად ამი ან თა ყო ველ გვა რი ერ თო ბა, არ ამ ედ 
ხალ ხია ად ამი ან თა ის ეთი გარ თი ან ება, რო მე ლიც 
ეფ უძ ნე ბა სა მარ თლის სა კითხე ბის ირ გვლივ თან
ხვედ რა სა და სა ერ თო კე თილ დღე ობ ას. ხალ ხმა 
თა ვის თვის შე არ ჩია გარ კვე ული საცხოვ რე ბე ლი 
ად გი ლი, გა მო იყ ენა ბუ ნებ რი ვი თავ დაც ვი თი სა შუ
ალ ებ ები, გა ამ აგ რა ხე ლოვ ნუ რი ნა შე ნი თაც და ამ
გვარ ერ თი ან ობ ას უწ ოდა ცი ხესი მაგ რე ან ქა ლა ქი 
(Cicero I.XXV.39, I.XXVI.41; Keyes 1970:64, 65). აქ ვე 
იგი ყუ რადღე ბას ამ ახ ვი ლებს ქა ლაქსა ხელ მწი ფოს 
საფ რთხე ებ ზე, რომ ლის ას არ იდ ებ ლად სა ჭი როა 
ის ეთი თა ნამ დე ბო ბის პი რი (პო ლი ტი კო სი), რო მელ
საც ამ ის გა კე თე ბის უფ ლე ბა ექ ნე ბა (Cicero I.VI.10; 
Keyes 1970:24, 25).

ცი ცე რო ნი წიგ ნში ,,სი კე თი სა და ბო რო ტე ბის 
ზღვა რის შე სა ხებ“ («De finibus bonorum et malo
rum») წერს, რომ დე მოკ რი ტეს უს აფ რთხო ება, ანუ 
სუ ლი ერი სიმ შვი დე, რა საც დე მოკ რი ტემ εὐθυμία 
[eṷthumía] – «კარ გი სუ ლი ერი გან წყო ბი ლე ბა» უწ
ოდა, არ ის სუ ლი ერი მდგო მა რე ობა, იგ ივე კურ თხე
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ული ცხოვ რე ბა. შემ დეგ იგი წერს: „[დე მოკ რი ტეს] 
სურ და ბუ ნე ბის კვლე ვის შე დე გი კარ გი სუ ლი ერი 
გან წყო ბი ლე ბა ყო ფი ლი ყო. ამ იტ ომ უმ აღ ლეს სი კე
თეს იგი «კარგ სუ ლი ერ მდგო მა რე ობ ას» უწ ოდ ებ
და, ხში რად კი – «სი მა მა ცეს», ე.ი. ში ში სა გან თა ვი
სუ ფალ სუ ლი ერ მდგო მა რე ობ ას“ (კუ კა ვა 1959:124; 
Cicero V.xxix.87; Rackham 1931:490, 491; Democritus 
B169.[4N.]; Diels 1922, II:54).

რო მა ელი ის ტო რი კო სი, ვე ლეიუს პა ტერ კუ ლუ
სი (ძვ. წ. 19–ახ. წ. 31) წიგ ნში, „რო მის ის ტო რი აში“ 
(«Historia Romana») ცდი ლობს აღ წე როს რო მის 
იმ პე რი ის მუდ მი ვი უს აფ რთხო ებ ის კონ ცეფ ცია, 
რო მე ლიც, მი სი აზ რით, იყო ყვე ლა ზე მძლავ რი 
მოქ მე დე ბა სა ხელ მწი ფოს მა რად არ სე ბო ბის თვის 
(Velleius Paterculus II.CIII.4; Shipley 1924:264, 265). 
აქ ახ სე ნებს ლუ ცი უს პი სოს, რო გორც „ქა ლა ქის უს
აფ რთხო ებ ის მცველს“ («securitatis urbanae custos») 
(Velleius Paterculus II.XCVIII; Shipley 1924:254, 255).

რო მა ელი ფი ლო სო ფო სი, სე ნე კა (ახ.წ. 4–65 წწ.) 
თა ვის წიგ ნებ ში რამ დე ნი მე პრაქ ტი კულ მო საზ რე
ბას გა მოთ ქვამს უს აფ რთხო ებ ის შე სა ხებ, რო მე
ლიც, მი სი აზ რით, ად ამი ანს დი დად ხელს უწყობს 
სწო რად ცხოვ რე ბა ში. მან „წე რი ლებ ში ლუ ცი ლი
უს ის ად მი ზნე ობ ის შე სა ხებ“ («Ad Lucilium epistulae 
morales») და „მოწყა ლე ბის შე სა ხებ“ («De clementia») 
გა მო იყ ენა ლა თი ნუ რი ტერ მი ნი «securitas publica», 
რო მელ საც შე ეს ატყვი სე ბა ინ გლი სუ რი ტერ მი ნი 
“the security of the State” – „სა ხელ მწი ფოს უს აფ
რთხო ება“ (Seneca LXXIII.2; Gummere 1970, II:104, 
105; Seneca I.XIII.1; Basore 1928, I:394, 395).

დას კვნა
ამ დე ნად, ძვე ლი ბერ ძე ნი ფი ლო სო ფო სე ბი, ის

ტო რი კო სე ბი და სხვა მო აზ როვ ნე ბი უს აფ რთხო
ებ ის პრობ ლე მას გა ნი ხი ლავ დნენ სო ცი ალ ურეკ
ონ ომ იკ ურ და პო ლი ტი კურ სა კითხებ თან მჭიდ რო 
კავ შირ ში. ეს მი მარ თე ბე ბი მათ წიგ ნებ ში ახ სნი ლია 
ეკ ონ ომ იკ ურპო ლი ტი კუ რი და სო ცი ალ ურკულ
ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი სა და ინ სტი ტუ ტე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და გან ვი თა რე ბის კონ ტექ სტში, 
რომ ლე ბიც მო ქა ლა ქე ებ ის, სა ზო გა დო ებ ისა და 
მთლი ან ად სა ხელ მწი ფოს უს აფ რთხო ებ ას უზ
რუნ ველ ყოფ და. სტა ტი აში გან ხი ლუ ლი მა სა ლის 
მი ხედ ვით ირ კვე ვა, რომ ძვე ლი სა ბერ ძნე თის, 
აგ რეთ ვე რო მის მო ქა ლა ქე იყო პო ლი ტი კუ რი, ეკ
ონ ომ იკ ური, სა მარ თლებ რი ვი და სო ცი ოლ ოგი ური 
ად ამი ანი (Homo politicus, homo oeconomicus, homo 
legalicus, et homo sociologicus). პრობ ლე მი სად მი 
ას ეთ მა და მო კი დე ბუ ლე ბამ დას რუ ლე ბუ ლი სა ხე 
მი იღო ელ ინ ურ პე რი ოდ ში, სა დაც სა ბო ლო ოდ 
გა ნი საზღვრა და გა მო ის ახა უს აფ რთხო ებ ის კონ
ცეფ ცი ის ეკ ონ ომ იკ ურპო ლი ტი კუ რი და სა მარ
თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი. რო მა ელი ფი ლო სო ფო
სე ბი, იურ ის ტე ბი და პო ლი ტი კო სე ბი თვლიდ ნენ, 
რომ უს აფ რთხო ებ ის ღო ნის ძი ება შე იძ ლე ბა 
გან ხორ ცი ელ დეს მხო ლოდ კა ნო ნის მი ხედ ვით. 
უს აფ რთხო ებ ის სა კითხე ბი ოფ იცი ალ ურ ად იყო 
ჩა წე რი ლი კა ნონ მდებ ლო ბა ში, რომ ლის მეშ ვე ობ
ით აც სა ზო გა დო ებ აში სო ცი ალ ურეკ ონ ომ იკ ური, 
პო ლი ტი კუ რი და ინ სტი ტუ ცი ური ურ თი ერ თო ბე ბი 
რე გუ ლირ დე ბო და.
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