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Көрүнгөн жана көрүнбөгөн
жагдайлар

Төмөнкү макала - Фредерик Бастиаттын "Көрүнгөн жана көрүнбөгөн жагдайлар"
эмгегинин кыскартылган варианты.(1) Экономика адиси Бастиат XIX кылымдын
орто ченинде француз парламентинин мүчөсү да болгон. Кызыгы, Бастиат 150
жыл мурун көтөргөн маселелер бүгүнкү күнү деле ургаалдуу.

Экономика тармагында иш-аракет, адат, көндүм, институт жана
мыйзамдын бир гана эмес, бир нече таасири болот. Бул таасирлердин
биринчиси гана дароо байкалат, өзүнүн пайда кылчу себебине жараша тикелей
айгинеленет жана көрүнүп турат. Башка таасирлер кийин гана пайда болот,
дароо көрүнбөйт; эгерде аларды алдын ала туура жоромолдосок - бактылуу
болобуз.

Начар жана мыкты экономика адисинин бир гана айырмасы бар: начар
экономист көрүнгөн гана таасирлер менен чектелет, ал эми мыкты адис болсо
көрүнгөндү да, алдын ала жоромолдоого зарыл болгон таасирлерди да эске
алат.

Бирок бул айырма абдан маанилүү, себеби көп учурда дароо сезилген
таасирлер жагымдуу болсо, кийин байкалган таасирлердин кесепети оор болушу
мүмкүн жана тескерисинче. Демек, начар экономика адиси бир аз пайда табууга
аракет кылып, андан кийинки оор кесепетти көз жаздымда калтырат. Ал эми
мыкты экономика адиси азыркы таптагы кыйынчылыктарга тобокелдик менен
карап, узак мөөнөттүү пайданы көздөйт.

Сынган терезе
Деги сиз шалаакы уулу терезени байкоостон талкалап алгандан кийин
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мыкты жаран Жеймс Гудфеллоунун ачууланганын көрдүңүз беле? Ошол учурда
бул жайда болсоңуз, анда ал жерде отуз киши болсо дагы, окуяга күбө
болгондордун ар бири дүкөнчүгө мындайча соороткон окшош сөздөрдү айтып
жатышкандыгына өзүңүз күбө болмоксуз: "Жамандыктын артында жакшылык
бар. Мындай окуялар өндүрүшкө түрткү болот. Ар бир адам өз нанын табышы
керек. Эгерде терезе айнеги эч сынбаса, анда терезе оңдогучтар кантип жан
багышмак?"

Сооротуунун мындай түрү чоң теорияны камтыйт жана аны бул жөнөкөй
мисал менен түшүндүрүп кетишибиз керек. Анткени, тилекке каршы, дал ушул
теория биздин экономикалык институттарыбыздын көбүн жөнгө салып келет.

Айталы, терезени калыбына келтирүү чыгымы 6 франк болот дейли. Бул
окуя жогоруда айтылган тармакка кошумча 6 франктык шыктануу алып келди
деп айтсаңыз, ага макулмун. Бул тыянакка мен каршы болбойм, ага
байланыштуу жүйөөлөрүңүз калетсиз. Терезе оңдогуч келип, ишин аткарып, 6
франкты капчыкка салып, өзүн өзү куттуктап, ал эми шалаакы балага ичинен өз
батасын берет. Булар - көзгө көрүнгөн жагдайлар.

Бирок, эгерде сиз дагы дедукция ыкмасына сала, демейде көп айтылчу
пикирлердей, "терезе талкалоо - жакшы, ал - акча жүгүртүлүүсүнө көмөк жана
жалпы өндүрүшкө түрткү" деген тыянакка келсеңиз, анда мени мындайча жар
салууга мажбур кыласыз: "Андай эч качан болбойт! Сиздин теорияңыз көзгө
көрүнгөн чекте эле такалат. Теорияңыз көзгө көрүнбөгөн жагдайларды эске
албайт".

Терезе орнотууга 6 франк жумшаган дүкөнчү бул каражатты башка жакка
жумшай албай кала тургандыгы көмүскөдө калып жатпайбы. Көзгө көрүнбөгөн
жагдай ушул - дүкөнчү терезе айнегин орнотконго сарптаган акчасын, балким,
эски бут кийимин алмаштырууга же китепканасына жаңы китеп сатып алууга
колдонмок. Кыскача айтсак, эгер терезе талкаланбаса, дүкөнчү 6 франкты
башкага сарптамак. Эми бул нерсени сатып алууга анда каражат жок.

Эми жалпы өнөр жай тармагын карап көрөлү. Терезе айнеги талкаланып,
айнек өндүрүү тармагы 6 франк алып, шыктанып жатат. Бул - көрүнгөн жагдай.
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Эгерде терезе сынбаса, анда бут кийим өндүргөндөр (же башкалар) 6
франкка татырлык шыктанууга ээ болмок. Бул - көрүнбөгөн жагдайлар.

Эгерде биз көзгө көрүнбөгөн жагдайларды терс өңүт катары, ал эми көзгө
көрүнгөн жагдайларды жагымдуу өңүт катары кабыл алсак, анда терезенин
сынганы же сынбаганы жалпы өнөр жай тармагына же өлкөдөгү жумуш менен
камсыздоо аракеттерине эч кандай пайдасы жок экенин түшүнөбүз.

Эми Жеймс Гудфеллоунун абалына кайтып келели.
Сынган терезе жөнүндөгү алгачкы жоромолду алсак, ал терезеси үчүн 6

франк сарптайт жана бул төлөм терезеге ыракаттануусун көбөтпөйт да,
азайтпайт дагы.

Ал эми экинчи жоромол боюнча, терезе сынган кырсык эч орун албайт; ал
6 франкты жаңы бут кийим алууга сарптайт. Натыйжада, дүкөнчү жаңы бут
кийим менен сынбаган терезеге ыракаттанат.

Эми Жеймс Гудфеллоуну коомдун бир өкүлү катары карасак, анда
коомдогу эмгек күчү менен ыракатты эске алганда, ошол коом алиги сынган
терезенин наркынан кол жууду деген тыянакка келебиз.

Жалпыласак, биз төмөнкү күтүлбөгөн тыянакка келебиз: "Коом себепсиз
талкаланган буюмдардын кунуна тете нарктан айрылат"… "Бир нерсени
сындыруу, ойрондоо же акылсыз чачып салуу - жарандарды жумуш менен
камсыздоого түрткү эмес", же, тагыраак айтканда, "Кыйратуу - кирешелүүлүк
эмес".

Окурман мен баяндап жаткан чакан драмада эки эле эмес, үч каарман бар
экенине көңүл бурушу керек. Алардын бири - кардарлардын өкүлү Жеймс
Гудфеллоу; бул кардардын терезеси сынганда, анын эки башка ыракатынын
бири кыскарып калды. Экинчиси - өндүрүүчүлөр өкүлү терезе оңдогуч. Ал
иштеген өнөр жай тармагы кырсыктан улам түрткүгө ээ болот. Үчүнчү каарман -
бут кийим (же башка товар) өндүргөн ишкер. Анын өнөр жай тармагы ар кыл
кырсыктарга терс көз карашта. Ушул үчүнчү каарман ар дайым көз жаздымда,
көлөкөдө калат жана ал - көрүнбөгөн өңүттүн же алиги көйгөйдүн өзөккү
элементинин өкүлү. Дал ушул каарман "кыйроодон киреше тапса болот"
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дегендик ушунчалык аңкоолук экенин бизге аңдатат.
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Театр менен көркөм өнөр
Мамлекет көркөм өнөрдү субсидиялашы керекпи? Албетте, бул теманын

жакшы жана терс жактары - кызуу талкуунун бутасы.
Субсидия системасын жактагандардын айтымында, көркөм өнөр элдин

руханий дүйнөсүн кеңейтип, бийиктетип жана байытат, ошол эле учурда көркөм
өнөр рухту дүнүйөкорлуктан алыстатып, кооздукту сезе билдирет, жүрүм-турум,
үрп-адат, адеп-ахлак жана, жада калса, өнөр жайга да жагымдуу таасирин
тийгизет. Айрымдар Францияда Théâtre-Italien театры жана консерватория
болбосо - музыканын абалы, Théâtre-Français театры болбосо - драма өнөрүнүн
абалы, музейлер менен сүрөт жыйнактары болбосо - сүрөттөр менен
бедиздердин абалы кандай болот эле? деп сурашы мүмкүн. Бул маселени андан
дагы кеңири карап, борборлоштурулган башкаруу болбосо жана анын аркасы
менен көркөм өнөргө субсидиялар төлөнбөй калса, анда француз товарларын
дүйнөгө тааныткан жергиликтүү мээнеткеч элдин өзгөчө асыл табити
калыптанбай калмак дегендер чыгат. Ушундай тыянактын кырдаалында,
француз элин маанилүү касиеттен ажыратуу чоң катачылык эмеспи? Соңку
анализдер далилдегендей, европалыктар француздардын жогорку табитин
маанилүү артыкчылык жана аларга кадыр-барк берген сапат катары көрүшөт ко?

Мен субсидияларды жактагандардын бул жана башка жүйөөлөрүнө эч
каршы сөз айтпайм, бирок аларга каршы дагы теңдеш жүйөөлөр көп. Алгач,
айрымдар байлыкты адилеттүү бөлүштүрүү маселесин көтөрө алышат.
Мыйзамчынын ыйгарым укуктары ага сүрөтчүнүн кирешесин көбөйтүү үчүн өнөр
ээлеринин капчыктарына колун салууга мүмкүнчүлүк береби? Альфонс де
Ламартин(2) мындай деген: "Театрга берилчү субсидияны алып салуу менен
эмнени көздөп жатасыз? Ушундай логикага таянып жыла берсек,
университеттер, музейлер, институттар жана китепканаларды дагы жоюп салуу
керек эмеспи?" Буга бирөө мындай жооп кайтарышы ажеп эмес: "Эгерде биз
бардык жакшы жана пайдалуу нерсени субсидиялай берсек, каякка барып
токтойбуз? Ушундай логикага таянып, айыл чарба, өнөр жай, соода, социалдык
камсыздандыруу жана билим берүү тармактарын субсидиялоо үчүн жарандык
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тизме даярдоо зарылчылыгы чыкпайбы? Андан тышкары, субсидиялар көркөм
өнөрдү өнүктүрөт деп так айта алабызбы? Бул суроого дагы деле жооп жок,
бирок өз ийгилиги жана кирешеси менен жашап жаткан театрлар өнүгүп
жатканын өз көзүбүз менен көрүп турабыз. Акыры, терең сереп салып, дагы бир
кошуп кете турган жагдай чыгат: муктаждык менен каалоо бирин-бири
жогорулатып, мамлекеттик байлык бул муктаждык менен каалоолорду
канааттандырган сайын улам жаңы тармакка таасирин тийгизе берет.(3) Өкмөт
болсо бул жүрүмгө кийлигишпеши керек, себеби мамлекет канчалык бай
болгонуна карабастан, салыкты көтөрүү аркылуу негизги өнөр жай тармагына
кедергисин тийгизип туруп гана көркөм өнөргө колдоо көрсөтө алат. Бул кадам
цивилизациянын табигый өнүгүүсүнө доо кетирет. Ошол эле учурда каалоонун,
табиттин, эмгек күчүнүн жана калктын мындай жасалма жол менен өзгөрүүсү
мамлекетти бекем пайдубалынан ажыратып, туруксуз жана коркунучтуу
кырдаалды жаратат, деп баса белгилечүлөр да чыгат.

Өкмөттүн кийлигишүүсүнө каршы чыккандар колдонгон жүйөөлөрдүн бири
ушул: жарандар муктаждык менен каалоолорун өздөрү канааттандырышы керек
да, анын аркасында өз ишмердигин өздөрү тикелей багыттоого тийиш. Мен
тандоо жана жигерлентүү жогортодон - мыйзам чыгаргандардан эмес,
төмөнтөдөн - жарандардын өздөрүнөн келиши керек деген пикирдегилерге
кошулам деп моюнга алам. Буга каршы жобо - эркиндикти жоюуга жана кишинин
кадыр-баркын тебелөөгө жетелечүдөй туюлат.

Бирок жалган жана адилетсиз тыянактан улам экономика адистерине
кандай айып бөөдө тагылып жатканын билесизби? Биз субсидияларга каршы
чыкканыбызда, бизди субсидия берилип жаткан тармакка каршы чыгып
жаткандай жана бардык ишмердиктин касындай айыптап киришет. Ал эми биз
бул ишмердик түрлөрү ыктыярдуу болуусун жана бул тармактар өздөрүнө өздөрү
татыктуу киреше камсыздоону көздөөсүн каалайбыз. Демек, эгер салык салуу
аркылуу өкмөт дин иштерине кийлигишпеши керек деп айтсак, анда бизди атеист
деп аташат. Эгерде биз салык аркылуу өкмөт билим берүү тармагына
кийлигишпеши керек деп айтсак, анда бизди агартууну жек көрөсүңөр деп
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айыпташат. Эгерде салык аркылуу бийлик жердин же башка өнөр жай
тармагынын наркын жасалма түрдө көтөрбөшү керек деп айтсак, бизге мүлк
жана эмгектин душманысыңар деген доомат тагылат. Эгерде биз өкмөт көркөм
өнөрчүлөргө субсидия берилбеши керек деп айтсак, анда биз көркөм өнөрдү
барктабаган жапайы катары сындалабыз.

Мен бул тыянактарга каршы кескин нааразылыгымды билдирем. Өкмөттөн
адамзаттын бул ишмердигинин бардык түрлөрүнүн (башка тармактын эсебинен
эмес) эркин өнүгүүсүн коргоону суранып жатканыбызда, биз дин, билим, жеке
менчик, эмгек жана көркөм өнөрдү жок кылууну көздөп жатат деген акылга
сыйбаган ойдон алыспыз. Тескерисинче, биз коомдун бул бардык өзөккү күч-
кубат түрлөрү эркин шартта телегейи тегиз өнүгүшү керек жана алар, азыр
катталып жаткандай, кайсы бир кыйынчылыктын, зомбулуктун, зулумдуктун жана
башаламандыктын булагына айланбашы керек, деп санайбыз.

Биздин каршылаштарыбыз субсидия албаган жана жогортодон жөнгө
салынбаган иш-аракеттер жоюлат деп ишенишет. Биз буга карама-каршы
ойдобуз. Алар адамзатка эмес, мыйзам чыгаруучу бийликке ишенип жатат. Биз
болсо, мыйзам чыгаруучу бийликке эмес, жалпы адамзатка ишенебиз. Ошентип,
Альфонс де Ламартин айткан экен: "Бул жобого ылайык, өлкөгө байлык жана
даңк алып келген көргөзмөлөрдү токтотушубуз керек".

Мен А. де Ламартинге мындайча жооп кайтарам: "Сиздин оюңузча,
субсидия албоо - ошол тармакты жоюу дегенди билдирет. Себеби сиз өкмөт
каалабаса эч бир аракет ишке ашпайт деген жүйөөңүз менен, бул аракеттер
салыктын эсебинен гана жашап кете алат деген тыянакка келип жатасыз. Бирок
мен сиздин мисалыңыздын негизинде ката кетирип жатканыңызды далилдеп
берем. Эбегейсиз чоң, эң асыл, эң либералдуу, эң универсалдуу түшүнүккө
негизделген жана, эч апыртпай туруп, "гуманитардык" деген сөз менен
мүнөздөсө боло тургандай көргөзмө Лондон шаарында даярдалууда.(4) Ага
өкмөт эч кийлигишкен жок жана салык төлөөчүнүн акчасы аркылуу эч кандай
колдоо көрсөтүлгөн жок.

Көркөм өнөргө кайрылып келсек, субсидия системасын жактагандардын
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жана ага каршы болгондордун көптөгөн жүйөөлөрү бар экенин дагы бир жолу
кайталап айтам. Бул макаланын атайын максаты болгондуктан, менде ошол
жүйөөлөрдү кеңири талдоого же алардын бирин тандоого эч зарылчылык жок
экенин окурман түшүнөт.

Бирок А. де Ламартин бир жүйөөнү келтирди да, аны мен унчукпастан
аттап өтө албадым, себеби ал жүйөө этияттык менен даярдалган ушул
экономикалык изилдөөнүн алкагына сыйып турат.

Ал мындай деп айтты:
Театрлардын экономикалык көйгөйүн бир сөз менен корутундуласак

болот: жумуш менен камсыз кылуу. Анын кандай жумуш экени маанилүү эмес,
себеби ал башка жумуш орундарындай эле өндүрүмдүү жана түшүмдүү келет.
Сизге белгилүү болгондой, театрлар сүрөтчү, уста, жасалгалоочу, тигүүчү,
архитектор жана ушул сыяктуу кесиптеги 80 миңден кем эмес жумушчуну иш
менен камсыз кылат. Алар борбор шаардын көптөгөн аймактарында жашап, ал
жерди гүлдөтүп келет. Алар сый мамилеңиздерге акылуу болууга тийиш!

Сый мамилеңиз? Муну "субсидияларыңыз" сөзүнө которуп алуу керек. Ага
улай:

Париждин көңүл ачуу тармагы өлкөнүн башка аймактарына жумуш орун
жана керектөө товарларын камсыз кылат. Колунда барлардын көңүл ачканы
бүтүндөй өлкөнүн көп тармактуу театрлары аркылуу жан баккан ар түрдүү
кесиптеги 200 миң жумушчуга маяна берип, жашоо-тиричилигин камсыздайт.
Францияны дүйнөгө тааныткан бул көңүл ачуу тармагында иштегендер өздөрүн
жана үй-бүлөсүн багып жатышат. Сиз 60 миң франкты дал ушул жарандарга
берип жатасыз. [Абдан жакшы! Абдан мыкты! Кол чабуулар.]

Мен болсо, аргасыздан мындай жооп кайтармакмын: Өтө жаман! Абдан
жаман! Албетте, менин жообум биз талкуулап жаткан экономикага байланыштуу
жүйөөгө негизделген.

Ооба, сөз болуп жаткан 60 миң франктын бери дегенде бир бөлүгү театр
тармагында иштеген жумушчуларга шексиз бөлүнөт. Анын бир аз бөлүгү орто
жолдо жок болуп кетиши дагы ыктымал. Эгерде кимдир бирөө бул маселени
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тереңирээк изилдечү болсо, анда каражаттын чоң бөлүгү такыр башка жакка
кетип жатканын ача алат. Жумушчулардын колуна каражаттын күкүмдөрү жетсе
жакшы! Бирок субсидиянын басымдуу бөлүгү сүрөтчү, жасалгалоочу, тигүүчү
жана чачтарач сыяктуу кесиптеги жарандарга жетет деп жоромолдогум келет.
Бул - көрүнгөн гана жагдайлар.

Деги бул акча кайдан келет? Бул - тыйындын экинчи тарабы жана ал дагы
тыйындын берки бетиндей эле маанилүү. 60 миң франктын булагы кайда
жайгашкан? Эгерде мыйзам чыгаруучулар добуш аркылуу бул каражатты
адегенде Риволи көчөсүнө, андан кийин Гренель көчөсүнө(5) багыттабаса, бул
акча каякка жумшалмак? Бул - көрүнбөгөн жагдай.

Албетте, парламент өкүлдөрү бул акчаны добуш берүү кутучасынан басып
чыгарды, деп; же бул каражат улуттук байлыкка күтүүсүз кошумча болчу, деп; же
мыйзам чыгаруучулар сыйкырдуу добуш бербесе, 60 миң франк эч кимге
көрүнбөй жана билинбей калмак, деп эч ким даап айта албайт. Парламент
өкүлдөрү көпчүлүк добуш менен бул каражатты бир тармактан экинчиге
багыттоого гана мүмкүнчүлүгү бар экенин моюнга алуу керек. Алар бир
мерчемге акча бөлүү үчүн башка бир мерчемден баш тартууга мажбур.

Бул маселенин жөнү ушундай: 1 франк салык төлөгөн жаран, ошол 1
франктан эми кол жууп жатканы дагы айдан ачык. Бул киши 1 франктын кунуна
тете канааттануудан айрылаары анык. Ошол эле учурда, бул салык төлөөчүгө 1
франкка тете канааттанууну тартуулашы ыктымал болгон кайсы бир эмгекчи
ушул эле көлөмдөгү эмгек акыдан кол жууп калмакчы.

Келгиле, ошондуктан 16-майдагы добуш берүү өлкөнүн бакыбаттыгына
жана жумуш орундарына өбөлгө түзөт деген жаш баланыкындай жалган кыялга
ишенүүдөн алыс бололу. Бул добуш берүү мүлк ээлерин алмаштырып, маянаны
кайра бөлүштүрөт. Болгону ошол эле.

Деги канааттануунун бир түрү менен жумуштун бир түрү андан дагы
шашылыш, алда канча адеп-ахлакка сыйган, алда канча жүйөөлүү
канааттануулар менен иш орундарына алмашылып жатат дешке болобу? Мен
бул пикирге каршы жүйөө айтууга даярмын. Мен мындай жүйөө келтирмекмин:
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"Салык төлөөчүлөрдүн 60 миң франкын алганда, сиз дыйкан, кара жумушчу,
жыгач уста жана темир усталардын айлык акысын азайтып, ошол эле көлөмгө
ырчы, чач тарач, жасалгалоочу жана кийим адистеринин маянасын көбөйтүп
жатасыз. Экинчи кесиптегилер биринчи кесиптеги жарандардан маанилүүрөөк
деп айтууга эч далил жок. Альфонс де Ламартин деле бир кесип экинчиден
маанилүү деп чыкпады. Ал театрлардын иши башка ишмердиктей эле
өндүрүмдүү жана үзүрлүү деп белгилейт. Мындай ой деле талаш туудурат:
театрдын башка иш-аракеттерден өндүрүмдүү жана үзүрлүү болбогондугу -
театрларды башка тармактардын эсебинен субсидиялоого жол берилишинин
өзүнө карата суроо жаратып жатпайбы.

Бирок бул макаланын максаты - ар бир кесиптин мөмөсүнүн ички
баалуулугун жана артыкчылыгын өз ара салыштыруу эмес. Макаламда Альфонс
де Ламартин жана анын пикирин колдогондорго төмөнкүнү түшүндүрүп берүүм
керек болду: эгер алар, бир жагынан, театр актёрлорунун талаптарын
камсыздаган ишкерлердин маянасын эске алса, анда, экинчи жагынан, салык
төлөөчүлөрдүн муктаждыктарын камсыздагандардын жоготууларын дагы эске
алышы керек. Антпечү болсо, анда де Ламартин жана шериктери акчаны кайра
бөлүштүрүүнү пайда катары аңдап, нагыз шылдыңга кабылышат. Эгерде алар өз
пикирин кармана беришсе, анда чексиз өлчөмдөгү субсидияларды талап
кылышмак. Себеби 1 франк же 60 миң франк үчүн жүйөөлүү болгон жагдай,
ушуга окшош шартта, миллиард франк үчүн деле туура кадам эмеспи.

Мырзалар, салык жаатына келсек, "бюджеттен сарпталган акча жумушчу
табынын жан багуусуна көмөктөшөт" деген бүдөмүк сөздөр менен чектелбестен,
анын пайдалуулугун башка негиздүү жүйөө менен тастыктоолору абзел.
Маанилүү жагдайларды жашырып калуу - чоң катачылык, тагыраак айтканда,
бюджеттен субсидия катары бөлүнгөн каражат ар дайым жеке ишкерлердин
чыгашаларын алмаштырат. Анын натыйжасында, субсидия менен бир
жумушчуга экинчи жумушчунун эсебинен жардам берилүүдө жана бул жалпы
жумушчу табына эч кандай кошумча пайда алып келбейт.
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Ойго түрткөн суроолор

1. Адатта, спорттук стадиондорду курууга бюджеттен каражат бөлүүнү
жактагандар бул кадам жаңы жумуш орундарын түзөт деген жүйөөнү көп
келтиришет. Бул көз карашка баа бериңиз.

2. АКШнын федералдык өкмөтү айыл чарба тармагын субсидиялоо үчүн
миллиарддаган долларларды жумшайт. Бул субсидиялар жумуш
орундарын жана өндүрүштү жогорулатабы? Түшүндүрүңүз.

1. [1850-жылдын июль айында басылган бул баян - Бастиаттын акыркы эмгеги. Ал китепче бир жылдан

ашуун убакыт мурда жарыяланат деп коомчулукка убада кылынган болчу. Автор үй-чарбасы менен Choiseul

көчөсүнөн d'Algen көчөсүнө көчкөндө, кол жазмасын жоготуп алып, анын айынан китепченин басылышы

кечеңдеген эле. Кол жазмасын узакка жана майнапсыз издегенден кийин ал эмгегин толугу менен кайрадан

жазып чыгууну чечкен жана анын өзөгү катары Улуттук жыйындагы айрым депутаттык чыгып сүйлөөлөрдү

колдонгон. Эмгегин жазып бүткөндөн кийин, анысы өтө эле олуттуу болуп калганын түшүнүп, ал экинчи кол

жазмасын отко жагып, биз жарыялаган дал ушул вариантты жазып чыккан. —Редактор.] ↩ 

2. [Альфонс Мари Луи де Ламартин (1790-1869), француз романтизминин залкар акындарынын бири жана

көрүнүктүү мамлекеттик ишмер. Алгачкы жолу 1834-жылы депутаттыкка шайланган; 1848-жылдагы

ыңкылапта республикалык башкаруу системасын түптөөдөгү негизги кыймылдаткыч күчтөрдүн сабында

атак-даңкка ээ болгон. Ал өзүнүн чечендиги менен аны жок кылам деп коркуткан париждик элди

тынчтандырып, убактылуу өкмөттүн башчысы болду. Бирок ал кесипкөй саясатчыга караганда, идеалист

жана сөзгө уста киши болгондуктан, көп өтпөй таасирин жоготуп, 1851-жылы саясаттан кеткен. —

Котормочу.] ↩ 

3. [Economic Harmonies китебинин 3-бабын караңыз. —Редактор.] ↩ 

4. [Кеп 1851-жылы Лондон шаарындагы Гайд паркта өткөн, көркөм өнөр жана өнөр жайды өнүктүрүү

максатын аркалаган жана Лондон көркөм өнөр коому тарабынан каржыланган "Улуу көргөзмө" жөнүндө

болуп жатат. Бир катар ири эл аралык көргөзмөлөрдүн же "дүйнөлүк жармаңкелердин" биринчиси болгон

иш-чара атактуу архитектуралык курулуш - Кристалл сарайы (Crystal Palace) менен даңазалуу болгон.

Көргөзмө дал ушул сарайда өткөн. Көргөзмө Улуу Британиянын канышасы Викториянын күйөөсү Алберттин

төрагалыгы астында өткөн. —Котормочу]. ↩ 
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5. [Башкача айтканда, мэриянын имаратынан дарыянын сол өйүзүндө жайгашкан театр жабдуучуларын

карай. —Котормочу.] ↩ 
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