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Lucrarea de față ieste începutul 'iinei serii de publicaţii menite a mai, îmbogăţi modesta: noastră literatură ştiinţifică-socialistă, Iele vor „apărea! succeşiv. în formatul şi cuprinderea 'celei ce” apare acuina, în cît. Vor putea alcătui: mai tirziu unul: sau mai multe frumoase „şi mari valume, | ! 
Din „parte-ne nu vom cru 

prinderea cît la mai bun sf 
litațea. Remîne numai ca ce 

şa nici o sforţare pentru a duce între- 
rşit 'şi pehtru a face cît mai vădită rea- 
titorii să ştie să se folosească. 
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Oher doza. 

"Pow voulea bien me demander Vautorisatiot de traduire mon 

discours sur le sacialisme et ses caractăres gentraur. Je me 

rends de grand coeur A votre desir. Sil peut, dans quelque 
mesure, dissiper les prâjuges, apaiser les ierreurs, rendre moins 
redoutable la grande crise Que traversent les nations civilistes, 

et. en vendre la solution plus pacifique et plus scientifique ă la 

„foi, je serai rbinuntr bien. au delă de mes peines ; et si faible 

Que soit cette contribution ă la science sociale, je sevai heureuz. 

"qVelle mait pas tehappă A votre noble preocupation et d votre . 

azozr ardent de Phumaniit, - 

| Votre bien devout,



î 
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Pri'ntr'o favoare deosebită, publicul romîn. are prilejul să ceteastă 
conferinţa inaugurală, dezvoltată anul trecut, la solemnitatea deschi- 

„derei cursurilor, de cătră rectorul Universităţei libere din Bruxelles, 
Cu o bună voinţă care caracterizază numai pe oamenii distinşi, mi-a 
fost pusă la dispoziţie chiar mai înainte de a fi fost tipărită în fran- 
puzeşte. Pe lîngă ideile generale ce se revarsă cu îmbielşugare din 
astă conferinţă, cetitoriul are prilejul să cunoască bine caracteristica . 
socialismului belgian. 

Hector Denis ie una din figurile pentru care «Istoriea: Socialismului» 
are multe cuvinte de laudă, una din cele mai frumoase şi nobile fi. fi 
guri pe care democraţiea şi poporul pot să le onoreze, cum se ros- 

_teşte unul din socialiștii militanţi belgieni. Lund ca subiect socialismul, 
şi, de la înălțimea catedrei universitare, în faţa unui public escepţiona, 

curăţindu-l de ori-ce îndoială şi de- tot ce. i sa mai aruncat în sar- 

cină, Hector Denis, în adevăr, a cucerit un titlu mai mult la dragostea 
recunoscătoare a proletariatului. 

Acum dacă socialismul său «pozitivist» nu poate să împace toate 
şcoalele, ne alătură foarte aproape. de bazele socialismului determinist. 
Şi dacă elaborarea acestuea se va mai. face așteptată, acei ce se in- 
teresează de chestiea socială vor cîştiga enorm meditînd asupra celor: 
ce urmează. 

1893, Bruzelles. 
P. Biuşoiu.



SOCIALISMUL 

Caracterele sale Generale 
  

1.—Grija neegalităței condiţiilor sociale mistuea, nobilul geniu 
allui Emile de Laveleye în cea din urmă, cea mai rodnică peri- 
cadă a "vieței sale. Prin aceasta iel se apropie și mai mult. 
de predecesorii săi, Simonde de Sismondi și John Stuart Mill, 
doi din maiștrii ştiinţei” sociale. Ca “și dinşii iel resimţi toate 
durerile claselor dezmoștenite și ale națiilor apăsate ; ca și 
dînșii, fel avu vederea limpede asupra lucrurilor din prezent 
și prevederea adîncă a celor viitoare. Şi, ca și dinșii, iel fu 
surprins de moarte, scrutînd destinele societăţilor civilizate. 
Cele din urmă scrieri ale sale. sînt pline de prevestiri, de a- 
peluză cătră generaţiile nouă, Cătră instituţiile tinere, cătră 
democraţiile născînde. In ochii lui, ajungerea democraţiei la 
o desvoltare superioară, ie de neînlătarat. Totu-și, iel vede 
soarta acestei democraţii aretată mai dinainte în istoriea re- 
publicelor antice, dacă nu va dezlega problema, neegalităței 
condiţiilor, asigurină fie-cărui muncitor o parte la proprietatea 
pămîntului şi o parte la proprietatea uneltelor de muncă. Acest 
zbutium pricinuit de neegalitate și această îngrijire de viitor, 

“ sînt legătura, intimă a marilor sale opere asnpra proprietăţei 
"și guvernămintului în democraţie. 

In veacul al XIX-lea puţini oameni au adus sociologiei un 
tribut, mai mare de cit al său, puţini au aretat cu o mai mare 
bogăţie de materiale atirnavea care leagă aspectele esenţiale 
a vieței societăţilor, adică pătrunderea fenomenelos economice, 
juridice, politice. Lucrările sale succesive, cari au luminat, a- 
ceastă pătrundere, ridică în faţa noastră chestiea socială la 
oată înălțimea iei. Dacă dreptul de proprietate ie în deobște
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țelul cercetărilor sale, Xe din pricină că are o înriurire directă 
asupra distribuirei bogățiilor și asupra gradului său de drep- 
tate. Căci distribuirea bogățiilor cum și a timpului liber, 
hotărăște măsura participărei tuturora la bunurile civilizaţiei, 
la această vieață superioară a spiritului în care se va înde- 
plini adevărata împreunare a geniului omenesc. Dar, prin o 
întoarcere care caracterizază legătura funcţiilor fiinţei sociale, 
-după cum instituţiile juridice apropie sau îndepărtează de e-: 
galitatea condiţiilor, armoniea ori antagonismyl intereselor va 
întemeia, sau va da pradă tulburărilor, guvernele, și mai cu 
samă guvernele democratice. Ast-feliii sînt înlănţuirile cari au 

Lilustrat lucrările lui Laveleye, și echilibrul funcţiilor spirituale, 
„economice, juridice și politice al societăţilor se arată ca ţinta 

cea, mai din urmă de atins. | 
N'am putut să mă sustrag de la aceste înalte și serioase 

cugetări de cînd s'a pus în ţara noastră problema, nu numai 
de a se întemeia o democraţie, dar de a se întemeia o de- 

„ mocraţie stabilă. Iele vor,domina întreg discursul acesta asupra 
socialismului. Il pun sub ocrotirea însu-și principiului glori- 
oasei noastre Universităţi, care nu ne face solidari de cit în 
apărarea liberei cugetări. 
„Mișcarea filosofică din veacul al XVIII, operă puternică a 
economișiilor, filosofi iei înși-și, mișcarea, filospiică și Revoluţiea 
franceză, fură un adevărat act de credință în firea omenească. 
Revoluţiea strămută în om sediul de neînfiînt al dreptului, 
scoțindu-l.de sub ori-ce autoritate străină de legile lui pro- 
piil. Se văzu în libertatea și egalitatea civilă şi politică însă-și 
condiţiile orînduirei societăţilor, ale dezvoltărei firei omenesci 
la nesfîrșit. Dar cînd cugetarea abstractă a filosofilor și a 
revoluţiei se strămută în fapte, cînd principiul lor veni în 
atingere cu condiţiile economice cari decurgeau din proprietatea | 
individuală, atunci se ivi o contrazicere din care se născu | 
chestiea socială modernă. Libertatea și egalitatea de drept se 
găseau în fața neegalităței de fapt. Clase, una dispunînd de - 
pămînt şi de uneltele de muncă, alta, nedispunînd de cit de 
puterea de a munci, ierau date in prada unei concurenţi fără 
margeni, și, după gradul neegalităţei condiţiilor de luptă, cei 
mai slabi ierau mai mult ori mai puţin supuși condiţiilor celor 
mai tari, paralizaţi sau împiedecaţi în dezvoltarea, lor fizică,
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antelectuală și morală. Căci, dacă le iera oprit de a-și înstrăina 
libertatea, li se ingăduea să-și vîndă sănătatea, să-și jerifească 
vremea de odihnă, să renunţe la partea ce li se cuvinea din 
binefacerile civilizaţiei. o 

„. Neacul al XIX ne înfăţoşază tabloul surprinzător al sfor- 
„țărei claselor muncitoare de a se apropiea de egalitate. Dar 

ori-cit de mare ar fi opera îndeplinită cu sprijinul leginitoriului, 
ori-cât de netăgăduite ar fi progresele realizate, ie . lesne de 
văzut ceea, ce remîne nereductibil în această luptă fundamen- 
tală. Putem, după pilda Marei-Britanii, al cărui geniu ie geniul 
evoluției însă-și, putem clasă muncitorii în diferite grade, după 
cum se apropie de participarea la proprietatea capitalurilor. 
Din cele 12 sau 13 milioane de membri ai familiilor lueră- 
toare, cari numără aproape 5 milioane de lucrători oameni 
în vîrstă, se mai găsesc cel puţin 4 milioane de adulți cari 
formează o masă inorganică, cari nu şi-au aflat încă în aso- 
ciațiea profesională garanţiea unei mai mari egalităţi faţă de 
'stăpini, în dezbaterea salariului. iin cele 2 milioane de u- 
nioniștă, mai puţin de 500.000 au ieșit din starea de războit, 
sau pace armată, și se bucură de preţioasele foloase ale con- : 
siliilor de conciliare cari îi apropie ce-va mai mult de egalitate. 
200.000 dintre dinșii își au salariul fixat după preţul vînzărei 
produseior, adecâ pe trepte mișcătoare, par des echeiles mobiles 
cari stabilesc un început de asociaţie între capital și muncă ; 
11.300, asociaţi mai de aproape, ieu parte de-a dreptul la, 
beneficiile antreprizelor, și numai 6.300 de cooperatori au 
ajuns să lege suius capitalul de muncă, ciiaa după doiul iuă 
Laveleye. 

Sentimentul contrastului încă atit de adînc între țelurile 
urmărite de libertate şi de egalitate și între cele ce neegali- 
tatea condiţiilor a îngădzit să se ajungă, sentinientul acestui 
contrast care tot crește, a ridicat în faţa noastră chestiea so- 
cială. Școalele economice cari au încercat a duce libertatea și 
egalitatea de drept pănă la libertatea și egalitatea de fapt, 
au primit numele de școli socialiste. Știu că acest cuvint trezește 
patimi şi teroare ; cunosc greutatea care apasă asupra atitor se- 
meți cugetători ; dar nici nu pot să uit că acești cugetători au iu- 
bit omenirea cu o dragoste destul de dezinteresată, pentru a nu se 
îngriji de atacurile nedrepte și chiar de uitarea plină de dispreţ.



„Prezentul ne izgonește, zicea Proudhon, cu o răbdare hotărită, 

viitoriul nu-și va aduce aminte de noi, fiinţa. noastră se acufundă, 
în îndoit neant“. Deci iei nu cer să fie apărați. Dar ieată că pro-. 
blema. pusă de dînşii ie tocmai problema pe care observa-: 
torii cei mai adinci o văd trebuitoare de dezlegat. In 

ciuda urgisirilor, opera lor stă alăturea cu preocuparea. - 
cea mai înaltă: de echilibrul și pacea societăților mo- 
derne. Și ori-cine ie convins de aceasta, cînd viitoriul în- 

treg se agită în conștiința colectivă ie dator să pună înlu- 
mină trăsăturile de căpetenie a. operei cugetătorilor și să 
cerceteze întru cît se poate face să pătrundă în realitate, spre 
a abate era fatală a revoluțiilor. | 

Definiţiea cea mai simplă și mai precisă care se poate 
da socialismului, mi se pare că ar fi: ori-ce plan de reformă 
socială în care sentimentul altruist conlucrează cu interesul 
personal la cîrmuirea activităţilor economice, și care tinde 
să ne apropie de egalitatea: condiţiilor sociale, urmărind e- 
voluţiea proprietăței şi întocmind un drept econoinic nou. 

II. — Socialismul se opune din punct de vedere istorie 
economiei politice clasice. A areta în ce stă această opunere, firește 
că înşemnează a limpezi o dezbatere științifică care stăpînește 
toate antagonismele noastre social. Opunerea şe arată întăi: 
în principiul conducător moral; al doilea în concepţiea legilor 
economice, a funcţiilor statului și în concepţiea libertăței; și 
al treilea, în concepţiea proprietăţei și a evoluţiei iei. Aceste 

puncte vor face obiectul consideraţiilor noastre sumare, ca- 
ri nu îmbrățoșază sisteme speciale, ci socialismul în general, 
ca una din direcţiile cugetărei moderne. 

Socialismul se deosebește de concepţiea economiei clasice 
mai întăi prin elementul psichologic și moral. Pentru a în- 
temeia, știința, fisiocraţii și Smith au despoiat omul de toate 
sentimentele, afară de sentimentul interesului personal. Și a- 
ceasta ieste caracteristica școalei individualiste moderne. 

Socialismul se razămă pe sentimentul care ne scoate din 
privirea esclusivă de noi înși-ne, pentru a ne îndrepta la 

privirea dezinteresată a altora. Socialismul se razămă pe sen- 
„_timentul care pune în faţa fie-cărnea din noi, nu numai 0 

țintă escluziv individuală de urmărit, ci una colectivă: dez- 
voltarea cospului social şi a elementelor lui pre cât mai mult 
posibil. Sentimentul acesta, de a asigura tuturora mijloacele
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legitime pentru a conlucra la dezvoltare și chiar pentru a o: 
„atinge, ne preocupă din ce în ce mai mult și ne face săsu- 
terim cînd vedem că se păstrează pricinele de neegalitate, 

Cari, favorizind egoismul unora, împiedică și paralizază dez-: 
voltarea legitimă a altora. Principiul moral al altruismului, 
nu-i datorit nici unei inspiraţii religioase sau filosofice ; iel 
izvorăște din firea omenească, şi, din potrivă, iel pătrunde și” 
dă vieaţă filosofiei și religiei. Conceput în toată lărgimea, nu 
lasă pe sama nică unei puteri din afară guvernămintul lumei : 
la urma urmei îl va încredința chiar însă-şi omenirei. Acest 
principiu moral, după frumoasa vorbă a lui Renan, aparţine 
universalului, adecă umanuluă. Ca și toleranța religioasă, ca, 
și cooperaţiea și schimbul economic, cuprinde mulțimea de ființi 
răspîndită în imensa, economie a globului, mulțimea care, în 
fie-care clipă, conlucrează la îndestularea reciprocă a trebu- 
ințelor tuturor. Și de aceea sentimentul altauist, înfățoșază, 
în veacul al XIX-lea, din ce în ce mai mult, un caracter 

nou. el nu-i numai nobilul sentiment fratern care ne apropie 
cătră semenii noștri, și a cărui cea mai curată expresie a 

fost creștinismul. Ie sentimentul care ne leagă de acest mare 
i Ce umanitar care evoluează în istorie, şi muncei căruia da-: 
| torim această acumulare de puteri asupra naturei, ăceaștă: 
acumulare de lumină, de energie morală cu cari ne fălim. 
De progresele acestui Ce sîntem legaţi nedeslipit şi asupra, 
destinelor sale se îndreptă preocupările noastre cele mai ar- 

" zătoare. Comte, Littre, Laffitte, au vorbit de acest sentiment 
cu o elocință foarte puternică. 
 Socialismul înteţește necredința economiștilor clasici, cînd 

"își. propune să reîntocmească societatea, incet-incet, pe baza 
simțului colectiv. Un critic destul de învăţat Leon Donnat, 
bănuește socialismului că ar fi clocind un ou deşert. Oul nu-i 

" deşert de cit în închipuirea vrăjmașilor. Economiea politică . 
ciuntește omul, ne văzind în iel de cât elementul personal. 
Socialismul sprijinindu-se și pe o tendință morală, înfăţoșază 
orhul real. Din lucrarea acestei tendinți morale în mintea, o- 
menească, izvorăsc toate concepţiile de dreptate. Leibnitz le-a 
însemnat drumul prin precumpănirea crescîndă a altruismului : 
neminem laedere, a nu jigni pe nimeni, dreptate negativă ; . 
"— Sum cuique tribuere, reciprocitate, dreptate pozitivă ; ho-
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neste vivere, domniea desăvirşită. a altruismului, a trăi pen- 
tru alții. 

Fără îndoială, socialismul pune cele mai adînei problenie 
de psichologie şi de morală, şi în asta și stă adevărata lui 
măreție. In nemărginita lor reacțiune în potriva individualis- 
muiui, cei di'ntăi socialişti Saint-Simonienii, Owen, Louis 
„Blane, s'au îndrumat spre formele cele mai inalte ale altruis- 
mului: dinşii n'au căutat de loc care ar fi realizarea perfectă 
și în acela-și timp posibilă a dreptăţei și care s'ar putea a- 
dapta la firea omenească precum se află a-zi, ci care formă 
ideală a sentimentului omenesc, întruchipîndu-se întrun sistem, 
ar pune capăt relelor revoltătoare. De acolea acele utopii 
duioase, naive și sulime, cari ne-au unecat pe dinaintea 

fe susținute cu zelul | cu care se susține o veligie n nouă, cu 
exaltarea unui nobil apostolat. 

„Socialiştii, cari se apropie din ce în ce mai mult de o di- 
recţie ştiinţifică, stiu că nu trebuie să se ridice planurile de 
reformă la o înălțime pe care n'ar putea-o atinge natura o- 
menească cum se găseşte. De la Proudhon mai cu samă, 
marele moralist, justiţiea înfăţoșază echilibrul egoismului şi 
al altruismului, mutualitatea respectului şi mutualitatea ser- 
viciilor. Frumoasa carte făcută de Proudhon asupra capacităţei 
politice a clasei lucrătoare, ie ilustrarea acestui principiu, dus 

de dinsul de la dreptul economie la dreptul public și al o- 
mului. În astă carte, se poate măsura și calea ce mediea 
oamenilor trebuie să o străbată pentru ca să ajungă la înde- 
plinirea desăvirșită a acestei formule a socialismului. De alt- 
mintrelea Proudhon, ca și Colins, ca și Laveleye, și, dintre 
reformatorii moderați, ca și Schăffle şi Graham, gîndea: că 
idealul socialist nu poate fi atins fără o îmbunătăţire adincă 
a firei omenești. . 

Totu-şi, ne spune judiciosul critic istoric al socialismului, 
Graham : „Cu toate că socialismul desăvîrşit cere un progres 
moral care ie îndoelnic să-l vedem realizat curînd, o parte 
din socialism, o îmbunătățire însemnată a stărei de acum ie 
cu putință, tără să se ceară o natură omenească mult mal 

bună de cît cum îi“ 
Pătrundeți, în adevăr în adincurile psichologice ale siste-
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melor socialiste contemporane și veţi vedea că individualismul 
„are în iele o mare parte. Bună oară, judecînd din punct de 
vedere psichologic, se poate zice, ă priori, că colectivismul 
cere naturei omenești un altruism superior ? Dar ce face co- 
lectivismul cînd pune pămîntul și capitalurile în stăpinirea 

colectivă ? Mărgineşte cuprinsul egoismului individual prin o 

lucrare colectivă, hrănită de sentimentul unei solidarități co- 
mane. | 

Se poate ridica şi trebuie să ridicăm cu Schăffle, ches- 
tiea dacă interesul individual va fi stimulat în colectivism 
tot cu -aţita tărie pre cit se află în starea actuală. Dar fie- 
"care va fi de acord că colectivismul însu-și tinde să dea a- 
ceastă dezlegare, asigurind ori și cui echivalentul roadelor 
muncei sale. 

Recunosc cu Herbert Spencer stavilele ce întilnește pro- 
“gresul altruismului: „Inceata prefacere a firei omenești prin 

disciplinarea vieţei sociale, zice iel, singura poate aduce schim 
bări statornice şi folositoare“. 

Progresele socialismului vor trebui să se măsoare necesar 

după progresele firei omenești ; dar afirm că ie studiată rău 
înriurirea mediului economic modern asupra progresului mo- 
ralităţei, și că va trebui să se ţină samă de acţiunea, educă- 
toare ce vor îndeplini-o însă-și reformele sociale. Graham nu 
tăgăduește progresul moral din veacul al XIX-lea, în unele 

direcţii ; iel recunoaște că conştiinţa morală s'a întins, că se 

dă justiţiei un înțeles mai larg; dar, în alte direcţii, sem- 
nalează dezlănţuirea egoismului, și, la urma urmei, asupra 
acestuia, crede că sa înriurit prea puţin. Graham pare că 
n'a băgat de samă disciplina morală pe care mediul o impune 
clasei muncitoare şi pe care iea însă- -și şi-o impune. 

__ Schopenhauer pune la baza altruismului mila. Intreaga le- 
gislaţie care s'a desfășurat de la 1802 în Englitera, şi care 
ocrotește munca copiilor şi a femeilor, după dînsul ieste o 
izbindă măreață a milei asnpra egoismului industrialist și în 
potriva individualismului absolut al teoriilor economice. 

În clasa muncitorilor simpatiea ie reciprocă, prin comuni- 
tatea suferințelor și năzuințelor, prin împotrivirea și sacrifi- 
ciile comune. Lea este urzala taturor asociaţiilor de lucrătoi, şi 
dinsa face aceste asociații să treacă peste ori-ce stavili. Gruparea



muncitorilor răzleți în asociaţii profesionale, -cere necontenit . 
de la aceștia să-și lepede puţin cîte puţin din egoisniul lor 
individual, pentru ca sub imboldul unei legi comune. să se 
asigure garanţiea permanentă a colectivităţei.. Plecind de la 
egoism, gruparea dezvoltă altruismul prin o adaptare nesim- 
țită, și leagă în toate conștiinţele interesul individual de in- 
teresul colectiv. Un tînăr scriitor Emile Vandervelde, a aretat 
cum se moae puțin cite puțin egoismul corporativ al breslelor, 
cu progresele industriale cari lărgesc cercul concurenţei între 

„lucrători. Consiliul de conciliare la rîndul său, ieste o şcoală 
de simpatie mutuală între stăpîn și lucrător, 

Cu toate profeţiile filosofilor cari anunțau înlocuirea defi- 
nitivă a regimului militar prin regimul pâcinic al industriei, 

„ Europa se sfirșește în înarmări. Cu toată crescînda, atirnare 
mutuală a naţiunilor, egoismul colectiv ne aruncă în protec- 
ționism. Venerabilul reprezentant al școalei liberale, d: de 
Molinari, semnalează încetarea stărei de războiii, ca cel întăi 
element al chestiei sociale. Dar pe ce pirghie morală ne ră- 
zămăm ? Sentimentul crescînd al solidarităței muncitorilor nu-i 
chezășiea întocmirei unei unități morale a lume și chezășiea 
trecerei definitive la starea industrială ? Nu pregăteşte acest 
sentiment forma cea mai înaltă a altruismului, dragostea de 
omenire ? 

Și nu numai atit. Cine nu vede chiar prin pilda breslelor 
de, lucrători, că altruismul sprijină şi întăreşte individualis- 
mul normal? In societăţile de asigurare ale lucrătorilor, ce 
ar fi sforțarea, individuală dacă nu,s'ar răzăma pe o sforțare 
«colectivă de mutualitate, baza asigurărei ? Cind statul se dă 
de organ al acestei mutualităţi, făcînd?o obligatoare, ieste şi 
un adevărat educatorii al prevederei individuale, cum ie cînd 
decretează instrucţiea. 

Statul care disciplinează egoismul prin legislaţiea sa tute- 
ară asupra muncei, ieste și un educătoriii direct al altruis-. 
mului în chiar aceste societăți de asigurare de lucrători. So- 

_lidaritatea silită pe care o stabilește intre interese, se întipăreşte 
in conștiință după legile psichologice ale asociaţiei şi ale o- 
bicinuinţei. Legea eredităţei o transmite ca dispoziţie organică. 

Prin aceasta statul își pregăteşte propriea lui abdicare ; 
„aceasta ieste înscrisă dinainte în legile spiritului omenesc,
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cari, la urma 'urmei, fac nefolositoare ori-ce constringere din 

afară. Studiul încă atit de părăsit al psichologiei economice, 

căcă doctrinele economice sint deduse din unele fapte ale na- 

turei omenești, va areta că un minim de altruism realizază 

„structuri economice cari ridică altruismul la o treaptă mai 

înaltă; că, ast-feliă, ie cu putință un socialism adaptat trep- | 

tat la evoluţiea morală a firei omeneşti. 
IL. — De sentimentul altruist se pătrunde dreptul econo- 

mic socialist, adică totalitatea instituţiilor cari regulează ac- 
tivităţile economice atirnătoare de vroință. Școli întregi, ca 
şcoala falansteriană și paxtea extremă a, școalei lui Proudhon, 

au așteptat totul de la o sforţare spontanee a solidarităţei, 

de la contract. Dar negreşit, privit ca o direcţie generală a 
cugetărei, în jurul căreia se învirtesc sistemele, sociajismul, 

mai cu seamă în a doua jumătate a veacului al XIX-lea, 

feste nedeslipit de ideea unei interveniri metodice din partea 

societăţei reprezentată prin Stat, în folosul propriei sale evo- 

Juţii. Statul ajuns cu adevărat, pentru dinsul, societatea con- 
ştientă de sine însă-și, în unitaţea sa organică, concurează, 
în marginele modificabilităței fenomenelor, prin o lucrare di- - 

riguitoare sau regulatoare luminată, concurează să asigure 
fie-căreia, din elementele sale organice, fie-cărui individ, cel 

nai înalt grad de dezvoltare cu putință. 
Şi aică socialismul întră din nou în luptă cu școala indi- 

vidualistă. Aceasta se razimă pe legile naturale ale fenome- 

nelor economice, şi, în numele acestor legi, respinge ori-ce 

mărgenire adusă de stat lucrărei intereselor personale în con- 
diții de libertate egală. Aceea-și respingere o aruncă asupra 
unei totalități de doctrine, chiar cind se mărginesc să smulgă, 

prin lege, munca copiilor de la o exploatare funestă. 'Toate 

chipurile prin” care legiuitoriul poate interveni în chestiea, so- 
cială, de la legile proteguitoare ale muncei, pănă la formele 
cele mai radicale ale colectivismului, sînt osîndite sistematic 

şi tot o dată poreelite de socialiste. Şcoala individualistă, dînd 
această întindere cuvintului socialist, a ridicat protestările 

școalelor cari s'au rostit pentru intervenţiea Statului, dar cari 
nu vreau să fie socotite de socialiste. Dinsa a izbutit să in- 

cilcească aproape cu totul desființarea socialismului. Cu toate
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astea a însemnat liniea de dispărțire a doctrinei celei mai de- 
seamă din toate doctrinele. 

In chestiea legilor naturale opuse de o dată atitor şcoli, 
ieste o nelămurire care a fost fatală progresului. Economiştii 
dau legei fenomenelor economice caracterul unei adevărâte 
prescripții imperative, înlăturină ori-ce altă intervenire afară 
de aceea de a le lăsa să lucreze de sinea lor. Iei privesc 
legile fenomenelor ca nestrămutate, de neînlăturat și binefă- 
cătoare. Inse, în nici o știintă, legile naturale mau și nică 
nu pot să aibă acest caracter. Iele, sint pretutindenea erpresiea, 
îndicativă a unor tendință generale, a unor raporturi stabile, 
nimic mai mult. Nelămurirea aceasta a, fost funestă și se da- 
toreşte caracterului metafizic pe care știința l'a păstrat prea 
multă vreme și cu care a îmbrăcat'o, cu tot geniul lor, ne- 
muritorii săi fondatori. Adam Smith constată că omul, stă- 
pinit de interesul lui, tinde necontenit să-și îmbunătățască 
starea. Ieată o lege naturală, expresiea indicativă a unui fapt 
general. Smith socoate că individul stăpinit de interesul lui 
tinde să realizeze și interesul altuea. Ieată expresiea indicativă 
a unei alte tendinţi. Dar Adam Smith pare că-i condus de o 
filosofie optimistă. Ie] vorbeşte adesea de mina nevăzută care 
îndreaptă interesele unele spre altele. 

Tendinţele ce le-a cules scrutind omul individual, îi apă- 
ură ca făcind parte dintr'un plan providenţial, lucrind de 
sinea lor la îndeplinirea unei armonii sublime, unei orîndueli 

fireşti regulată de ziditoriul lumei. Și ast-feliii tendinţa in- 
dicativă luă caracterul unei prescripţii imperative, ear, pentru 
ca să se asigure. orindueala firească, nu-i altă cale de cit de 
a se lăsa interesele să lucreze liber: sistema lui (aisser- faire, 
al neintervenției statului. 

Observarea de-a dreptul și adincă a stărei noastre sociale, 
ne arată nu o mulțime de unităţi umane identice şi supuse 
deopotrivă tendinţelor lor interesate, ci clase de oameni reali 
cari nu-s deopotrivă de luminaţi asupra intereselor lor şi cari 
au puteri cu totul neegale în ale urmări. Asupra egoismului 
acestora altruismul îndeplineşte o reacțiune mai mult sau mai 
puțin ene:gică, şi gradul lor de cultură morală îndreaptă in- 
teresul comun înti'o direcţie mai mult sau mai puţin apro- 
iată. Libera lucrare a tuturor energiilor intelectuale, morale,
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: economice, precum se vede înt'o stare socială istorică ca a-noastră, 
mai însamnă lupta între toți și nu izbînda tuturora, ca în 
gîndirea metafizică a lui Smith. Iusamnă adesea izbinda u-: 
nora și căderea sau subordonarea. altora. a 

Expresiea indicativă sau curat ştiinţifică a legilor lui Smith, 
deci, va trebui să facă loc 'ia, legi mult mai complexe, la legă 

“cari să întăţoşeze totalitatea, influențelor ce-izvorăse din firea 
omenească, din evoluțiea ie: istorică, din mediul -social, din 
instituţiile juridice ce şi le-a dat societatea. Din pricina a- 

- cestor influențe, tendinţa fundamentală a interesului personal 
va îndura ;cele. mai adinci prefaceri. Ceea, ce ne arată. destul 

„de vădit chiar cele mai simple științi. In psichologie, legea 
eredităţei exprimă tendința. trecerei, caracterului părinţinlor la 
copii. Inse această lege se pierde adesea în nenumăratele es- 
cepții aparente cari izvorăsc din influențele complexe ce au 
asupra caracterului unui individ mulţimea strămoșilor, dezvol- 
tarea sa embrionară, mediui la care se adaptează după naș- 
tere. Principiul purtărei cîrmuitorilor, precum . arată Smith, 
nu-i altă ce-va de cit deducerea logică din concepţiea . legei 
fenomenelor. Intervenţiea statului, care regulează mișcarea, 
socială, care armonizază interesele, asigură justiţiea, şi a cărei 
sferă nu-i însemnată ă priori de. alte margeni de cit acâle ce 
vor izyori din gradul de ordine, de dreptate, care se înde- 
plinește spontaneu,. și de complexitatea legilor economice, vor- 
„bină la dreptul, nu iea locul absolutului laisser-faire ? 

„A stărui în apărare prescripției imperative a lui laisser- 
faire, însamnă. a nu cunoaște caracterele pe cari o:observare 
mai adincă le-a dat expresiei -indicative a tendinței fenome- 
nelor, adică legilor lor naturale cu însămnarea lor adevărat 

„științifică ; și mai însamnă, fără îndoeală, a vorbi în numele 
metafizicei: și al teologiei naturale, dar nu în numele științei, 

Opiniea că fenomenele sociale trebuie lăsate în voea lor, 
fiindcă sînt supuse la legi naturale, n'a putut precumpăni 
de cit atita vreme cit li sa dat acestor iegi caracterul unor 
tehdinţi absolute și nestrămutate. Cu cît experiența a desco- 
perit acţiunile modificătoare cari le..turbură sau le paralizază, 
omul a fost împins nu numai să intervină mai mult, să în- 
deplinească o lucrare regulătoare, dar. această lucrare «a fost 
cu atit mai indestulătoare și mai întinsă cu cit complexitatea 
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raporturilor a fost mai bine cunoscută. Preste tot, în. toate 
științele cari privesc pe om, în psichologie, în medicină, vedem 

„„erescind puterea: omului asupra naturei, cu cit crește cunoaș- 
terea mai deplină a legilor iei. Antropologiea, criminală se - 
întocmește sub ochii noștri, prin studiul influențelor ce inde- 
plinese condiţiile :organice, ereditatea psichologică, mediul fizic 
şi social asupra îmboldului la crimă. Cu cât vor fi cunoscute 
mai bine aceste influențe, cu atit mai puternică va fi acţiunea, 
socială de a preîntimpina crima și de a îndrepta pe criminal. 

In fenomenele economice, inițiativa privată a ajuns mai 
rodnică, prin cunoașterea tot mai complectă a, legei fenome- 
nelor. Unde ar fi ajuns evoluțiea salariului dacă practica iera - 
călăuzită numai de această formulă generală, corolariul legei 
lui Smith, că muncitoriul tinde, în condiţii. de libertate, să-și 
găsască tirgul cel mai prielnice pentru vinderea puterei Iui de 
muncă? Muncitoriul izolat și-a dat samă că, silit să-și vîndă 
munca fără rezervă și cu ori-ce preţ, sub pedeapsa de a muri 
de foame, trebuea, să primească condiţiile stăpinului. Asocia- 
țiile s'au alcătuit ca să precumpânească aceste două înriuriri 
tulburătoare ale. legei, și să îngădue pe lucrătoriul izolat de 
a-și rezerva oferta lui de muncă și cel puţin dea o deplasa 
în oare-cari margeni. Adam Smith, consequent cu principiul 
său absolut și cu optimismul său, respinge ori-ce intervenţie 
din partea, asotiaţiilor. Dar cine ar îndrăsni să măsoare ur- 
mările aduse de această rigoare doctrinală,: în veacul nostru 
de dezvoltare a capitalismului ? Legea de fier a salariului, 
reducînd pe muncitori la minimum existenţei, a, fost corolariul 
acestui individualism absolut, care din fericire nu-i inerent 
stărei noastre .sociale. | 

Și ast-feliii Statul, care nuiera de cit paznicul drepturilor 
absolute -ale indivizilor, cată să ajungă, sub îmboldul senti- 
mentelor morale superioare, organul unui drept mai mlădios 
adaptat cerinţelor dezvoltărei progresive a, tuturor. 

Noţiunea pozitivă a legei naturale a fenomenelor economice, 
lărgește cuprinsul acţiunei Statului. Sentimentul moral îl îm- 
pinge acolo. Intre termini se află corelație și nu o apropriere 
arbitrară. 

Știința germană iera conștientă, cînd, în 1872, într'o în- 
trunire - memorabilă, un .număr mare de profesori, consfinţiră,
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subordonarea Economii Politice Moralei și tot o dată inter- 

venţiei Statului, în dezlegarea chestiei sociale. Dinsa nu stă 

la cumpene să mărginească libertatea absolută a contractului 

muneei, cînd această libertate ai ajunge la âlt capăt de cit 

"Ja: singurul ce trebuie. să ajungă cu dreptul: dezvoltarea fi- 

zică, intelectuală, morală a omului însu-şi, a muncitoriului.. 

Căci, în contractul muncei, dinsa nu vede marfa muncă, ci 

omul care muncește, după vorba energică a lui Wagner, o0- 

“ mul căruia școala vrea să-i asigure un traii vrednic de ci- . 

vilizaţiea noastră înaintată. | 

“Intervenţiea Statului va fi o chestie de înaltă prudenţă. ea 

va fi judecată de trebuinţă, cînd reformele vor trebui să a- 

jungă la o întindere pe care inițiativa indivizilor Și &. as0- 

ciaţiilor nu le-o poate da, pentru a fi cu adevărat indestu- 

lătoare și drepte, de cit cu o foarte mare încetineală, oră: eu 

prețul unor aspre jertfe sau lungi tulburări sociale. Bună; oară, 

patronii generoși vor” fi :în condiţii de concurență mai slabe 

în faţa patronilor indiferenți şi egoiști, dacă dispoziţiile ocro- 
pr 

titoare ale muncei, dacă societățile de asigurare de lucrători 

nu au o intindere tot așa de mare cit cimpul concurenței 

însăși. , 

Şcoala individualistă a numit pe acești economiști reforma- 

tori, socialiști de catedră. Unii au primit cu voe bună, alţii 

au protestat prin glasul lui Schânberg. Inse păstiind chiar 

deosebirile cele mai adinci dintre deosebitele școale cari admit 

intervenţiea Statului, ceea ce-mi pare de netăgăduit, ie că 

socialismul, luat în toată întinderea, reprezintă, pe deosebite 

trepte, Vederea practică a unei faze nouă în istoriea științe- 

lor economice, precum.se apropiea mai adinioarea de -evoluţiea 

morală. 
| | 

IV. — Una din cele mai grele învinuiri. aduse socialis- 

mului ie că ar distruge libertatea. Inse și aice'ie o nelămu- 

vire ce trebuie limpezită. Adevărul ieste că socialismul aduce 

cu dinsul o nouă concepţie a libertăţei. Cind Adam Smith ne 

spune. că sistemul libertăţei naturale ie cel mai prielnic pro- . 

gresului bogăției, cind Humboldt vede întinsul condiţiea 

celei mai înalte și mai armonice dezvoltări a, facultăţilor -0- 

mului, cînd Basţiat; cere concurența nețărmurită pentru .a 

ajunge la cea mai dreaptă determinare a. salariului, în î 

toate aceste cazuri, libertatea ieste un mijloc. lea stă în
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lipsa. ori-cărei constriîngeră: din afară. și în îndreptarea ne- mijlocită a faptelor individului cătră ţinta pe. care interesul sau rațiunea i-o arată de urmărit. Dar, prin: ea. însă-și, li-: bertatea nu are și putinţa de a, ajunge ţinta - dorită, Omul izolat nu poate scoate din sinea lui puterea de a trata cu. stăpînul de la egal la egal și de a dobindi cele mai bune condiții de muncă. Această putere nu o poate afla de cit în asociaţie. Asociaţiea îi dă puterea de a: trece peste o mulţime . de stavili cari-]: împiedică să ajungă unde dorește. Libertatea lui mai întăi negativă, devine pozitivă de îndată ce cuprinde - întinsa o putere efectivă. In acest înțeles, intervențiea Sta- tului, cu toate că mărginește întinderea libertăței negative, ieste un mijloc-de a realiza libertatea pozitivă; adică 'de a înlătura stavilele ce se Împotrivese la. dezvoltarea fizică, in- telectuală și. morală a mulțimei. Se Din henoracire, de aci înainte, acelea-și vorbe ny “Vor mai avea, aceea-și însemnare pentru economist şi pentru socialist, dar omenirea va stărui să urmărească aceea-și țintă ideală pe căi deosebite. Economistul individualist se. ya împotrivi : ori-cărei întinderi de legi: cari ar ocroti munca în fabrică “bună-oară, Dar, ne va respunde cel maj învăţat istorie al. legiuirei fabricelor din Englitera, Whately Cooke Taylor, „cînd vroim să facem "o' industiie mai” liberă, scoţind'o de sub înriurirea legei, muncitorii cad. în stăpinirea unei puteri care nu dă nici o samă nimănui, care-și urmează. calea fără - să-i pese de mizeriile sfășietoare ce răspindește în jurul iei. Cu drept cuvint sa ZIS, adaogă Taylor, că legile ocrotitoare ale muncei, sînţ expozanții nu opozanți libertăţei cîtă vreme libertatea stă în a scoate pe lucrători de sub jugul unei u- militoare trebuinţi“, 
Asigurarea obligătoare, ieste robie, zice-un economist, Villey, de alt-felii destul de depărtat de exagerările lui laisser- faire. Dar un statistie german, Mayr, aretind uriașa cifră a lucră- torilor asiguraţi în - potriva boalei, ne dă respunsul următor : »Un așa rezultat, spune -dînsul, impune respect chiar şi celor mai aprinși partizani aj lui laiss-passer. A face ca, în-mai puțin de trei ani, 5 milioane de lucrători să . fie ocroţiţi în . potriva întimplărilor de boală, asiguraţi de îngrijire ca de un drept legiuit cîștigat. şi garantat riguros, scoși de la îndato-



„Tirea de a recurge la mijlocul: înjositor al pomenei, ieste un 
> lueru care ar trebui să atragă toate simpatiile cel puţin ale 
„acestui soiă de socialism de stat ? Și mare dreptate Mayr? 

Ie liber Iuerătoriul care nu găsește sprijinul solidarităţei ? Iel 
Jeste robul ignoranței, neprevederei și neputinței lui, și con- 
sfințirea „acestei robii faţă de sine însu-și, ie scoborirea dem- - 
nităței sale în fața altora. Fie asociaţiea spontanee sau silită, 
nu pune mai putin pe lucrător la, adăpostul lipsei de lucru, 
la -adăpostul neputinței, la adăpostul accidentelor, în condi- 
țiile omului cu adevărat liber, fiind-că îl înarmează cu o pu- 

“tere de. neînvins în potriva întîmplărilor. 
Elementele de putere pe cari libertatea le adună ast-feliă 

unul cîte unul, se grupează în jurul iei și o învălue ea un adevărat 
organism, a cărui evoluţie însoţeşte dezvoltarea individuali- 
tăței: omenești. ” 

Această teorie a libertăţei pare că naște cu socialismul și 
se desfășură cu dînsul. Paul Janet i-a aretat obirşiea - cînd 
zice că, pentru Saint-Simon, libertate însemnează, putere. Un 

economist ilustru, Ch. Dunoyer, a pus'o ca bază cărței sale 
asupra liberțăței muncei. Adolphe Wagner, poate cel mai adînc 
din economiștii contemporani, declară că Dunoyer, privind 
libertatea nu ca un drept absolut ci ca un rezultat al civi= 

“lizaţiei, i-a dat adevărata teorie. Inse Dunoyer a părăsit'o în 
faţa problemei distribuirei bogățiilor. Aci au reluat'o socia- 
liștii, de la, Louis Blanc pănă la Proudhon. Krause a scos 
în lumină caracterul organic al “libertăţei și al proprietăţei. 
Chiar mai dăunăzi Ritchie iua ca bază la un respuns făcut 
cărței lui Herbert Spencer, «Individul în potriva Satului», 
deosebirea între libertatea negativă și libertatea pozitivă adop- 
tată de Thomas Hill Green, de la Oxford. 

Unul din motivele cari determină pe Herbert Spencer să 
respingă ori-ce intervenție pozitivă din partea Statului, ie frica 
Că acţiunea lui regulătoare va, îneca puţin cite puțin întreg 
cuprinsul activităţei individuale și-l va încinge la urma, urmei 
într'o reţea puternică de robie modernă. De acolea acest titlu 
zgomotos al studiului lui, pus în capul pledărei pentru liber- 
tate : From freedom to bondage, de la libertate la robie. Dar 
chiar pildele alese de el însu-și, pentru a .caracteriza întin- 
derea neînfrintă, fatală a aparatelor regulatoare, ne arată că
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greșala ie de partea ilustrului filosof, că dinsul înoată într:0 
concepție curat negativă a libertăţei. In mai puțin de cinci 
zeci de: ani, ne spune ie], cheltuelile pentru instrucţiea publică, 
în Englitera, s'au urcat de la 30.000 la 10,000.000 de livre. 
Sar fi privit ca idiot acel ce ar fi profețit această creștere 
și mai ales acel ce ar fi anunțat că creșterea va fi însoțită 
de îndatorirea tatălui de a-și trimete copilul la școală, sub 
pedeapsa de a “fi închis. «Nimeni, adaogă dinsul, n'ar fi visat 
că din acest germene nevinovat, va purcede așa de repede 
acest, sistem tiranic îndurat fără împotrivire de cătră un popor 
care își inchipue că este libers. Nu putem împărtăşi de loc 
indignarea ui Spencer. Noi chiar admirăm răbdarea acestui 
popor care primește instrucțiea obligătoare, fiind-că a înţeles 
că dinsa ieste baza libertăţei fie-cărui membru al societăţei. 
Și de aceea această formă de robie n'a întilnit împotrivire. 

Marginea firească “a reglementărei socialiste ie hotărâtă de 
ținta la care această reglementare ieste meniţă, să ajungă. Și 
ținta ie dezvoltarea fizică, intelectuală, estetică, morală a in- 
dividualităţilor, dezvoltarea cea mai înaltă cu putință, pentru 
a îndrepta energiile fie-cărei generaţii din ce în ce mai mult. 
cătră dezvoltarea viitoare a omenirei. Putem. să prevedem de 
pe acuma, că intervenţiea Statului va tot descrește cu cit se 
va înălța indivilualitatea omenească, până: ce se va stinge 
cu totul, punind pentru vecie în locul domniei legei, domniea, 
ideală a, contractului. 

D. P. Richter, întrun pamflet, a vrut să arete unde ne. 
duce socialismul. Dînsul a strămutat de o dată în timp, apli- 
carea unui colectivism închipuit, și a scos din astă aplicare o 
întindere nemărginită a reglementărei, care învălue întreaga 
Vieață casnică și intelectuală a individului. Copiii și bătrânii 
deosebiți de familie, distribuirea indeletnicirilor regulată de 
cătră autoritate, locuinţele îrase la sorți, ospătăriea naţională 
obligătoare, presa încătușată, artele proscrise, nemica nu lip- 
sește, nemica, afară doar de un lucru, înţelegerea concepţiei 
socialiste a libertăței. Dacă în locul unui așezămînt brutal și 
cu totul cu neputinţă al socialismului, d. Richter sar fi pus 
în singura ipoteză realizabilă, în singura concepută de teo- 
reticii socialismului, aceea a aplicărilor succesive a principiului 
socialist, cetitoriul cărței sale n ar fi simțit greutate să înțeleagă:
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„că reglementarea va trebui să, înceteze: de îndată ce nu va 
„mai servi progresul individualităței. Dezvoltarea intervenţiei” 
„Statului n'are nemic fatal, și dacă socialismul ar. ajunge vre 

o dată la altă ţintă de cit la ţinta sa, individualităţile puter- 
nice pe cari le va fi format iel însu-și, se vor ridica împo- 
trivă-ă, pentru a convinge pe nesocotiții săi sectari că -ome- 
nirea nu-și minte sie-și. 3 
__V. — In chipul de a concepe. proprietatea, socialismul . se 

"deosebeşte adînc de economiea politică clasică. Pentru înte- 
meetorii științei, proprietatea individuală cu toate neexalităţile 
ce trage după dînsa, ţine de dreptul natural : neschimbătoare şi 
absolută, adaptată principiului: moral individualist. lea se. a- 
samănă cu fenomenele fizice cari, după vorba lui Turgot, n'au 

“istorie. Pentru toate şcoalele socialiste proprietatea ieste o 
instituţie istorică, vecinic modificabilă și perfectibilă. Iele tind 

- să facă să dispară neegalitatea condiţiilor de origină istorică, 
opoziţiile de interese între factorii producţiei, tind să facă să 
ăee parte toți muncitorii -la proprietate și la stăpînirea uneltelor 
de muncă, prin transformarea gradată a proprietăței. 
„Pentru a se ajunge la această transformare gradată a pro- 

prietăţei, pare că au fost alese. trei mijloace : cînd lucrind a- 
supra formei obiectului, cînd asupra întinderei dreptului de 
proprietate, cînd asupra dreptului de moștenire. 

Generalizarea societăţilor cooperative de producţie fa. gîndul 
care a stăpinit pe Louis Blanc, şi care a fost adoptat de Fer- 
dinand Lassalle. Iele sînt menite să cuprindă. toate ramurile 
de producere, și aceste organe ale colectivităței, avind fie-care 
cite un patrimoniu inalienabil, indivizibil, o existenţă juridică 
distinctă, se vor federa pentru a întocmi o unitate. Sistemul 

„se închee în colectivităţi cari exploatează capitaluri comune. 
Regula de împărțirea produsului între indivizi se va schimba 
după cum principiul moral al altruismului va fi ori nu: pre- 
cumpănitor. Gindirea primitivă a lui Louis Blanc fa de a se 
repartiza produsul după trebuinți, dar, în general, muncitoriul 
colectiv se va bucura de întreg rodul muneei sale. 

Concepţiea colectivistă cu toată deosebirea de sisteme, are 
trăsături esenţiale comune. Rezultatul ultim ieste apropriarea, 
Pămîntului și a uneltelor de muncă de cătră colectivitatea 
insă-şi. Pămintul și. uneltele de muncă vor fi scoase definitiv
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din stăpînirea. “privată, nerămînîndu-i aceștia de cît bunurile de consumat. Saint-simonienii au vrut să nimicească cel din “urmă privilegiu de naștere, păstrină neegalităţile naturale. După Saint-simonieni întrebuințarea uneltelor de muncă ie re- gulată de cătră autoritate, potrivit cu capacitatea fie-căruia. După Colius, această regulare se face. pe calea  învoelei, între stat, care centralizază oferta, și între indivizi. sau -so- cietățile de lucrători, Tendinţa generală a sistemelor colecti- viste ie să reducă tot venitul de împărțit între indivizi la venitul muncei, înlăturînd apropriarea individuală a rentei şi 
a interesului, Această împărțire, după colectiviștii contempo- rani, se va face proporţional cu: munca real utilizată de cătră - 
societate. | 

Sistemele mixte implică, sau coexistența proprietăței indivi- 
duale și a proprietăţei colective, sau păstrarea proprietăţei in- 
dividuale, modificată în unul ori în altul din elementele . cu- 
prinse în tendinţa sa absolută şi a căror.sinteză ieste. Rod- 
bertus nu se atinge de-a dreptul nici de proprietate, nică de 
capital, cu toate că ne înfățoșază perspectiva îndepărtată a 
colectivismului. Dinsul stabilește înse o lege de împărţirea 
produsului între proprietarii capitaliști și muncitori, aşa că 

"partea proporţională a muneei remîne aceea-și. Munca se va 
îolosi de toate progresele producţiei, și -așa va fi paralizată 
precumpănirea capitaliștilor în dezbaterea salariului. Legea de 
fier a salariilor, pe care Roddertus o privește ca şi Lassalle, 
de alt-felii fără cuvint, ca inerentă stărei sociale moderne, 
va dispărea. Fourier mobilizază capitaluzile fixe și pămîntul, 
reprezentîndu-le prin titluri a căror apropriare ieste indivi- 
duală. -Pămîntul și capitalurile, în fancţiea lor producătoare, 
scapă înse cu totul din puterea indivizilor: remin statornic 
adaptate funcţiei lor, la îndemîna tuturora, Legea de distri- 
buire ieste o lege de proporţii definite, analoagă cu legea, lui 
Rodbertus. Proudhon păstrează proprietatea individuală a pă- 
mîntului și capitalurile alăturea, de un domeniu public la care 
încorporează minele. Ie] se căznește a lega pămintul de muncă. 
Dezvoltă asociaţiile de lucrători, dar atinge proprietatea pă- 
mîntului printi'o dare asupra rentei, și interesul capitalurilor 
prin organizarea mutuală a creditului. Proudhon respectează 
de asemenea proprietatea, în dreptul de folosință şi de dis- 
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punee, iel nu 0 mărginește de cit în dreptul de a se întinde. 
Aici o mărginește şi- Mill cind impune creșterea rentei fonciare, 
Dar și iel urmărește combinarea proprietăţei private și pro- 
prietăţeă comune a „pămîntului, şi dezvoltarea cooperaţiei. Mill 
mărginește dreptul de moștenire. De Laveleye are acelea-şi 
preocupări. Wallace lasă o parte din proprietate în folosul 
cultivatoriului, în schimbul îmbunătăţirilor aduse pămîntului, 
de și tinde să o naţionalizeze. In toate aceste sisteme, munca 
se folosește, mai mult -sau mai puţin de-a dreptul, de toate 
reducerile cari le îndură renta și interesul, și tendință ge- 

-_nerală ieste de a-i asigura, produsul său întreg sau echiva- 
lentul acestui produs. | SI 

- Dacă ie cu putinţă să facem o împărţire riguroasă a şcoa- 
lelor, cateder-sosialiștii, în dezlegarea problemei proprietăței, 
se deosebesc de socialiștii propriu ziși. Cei întăi recunosc că 
proprietatea individuală ieste rezultatul unei dezvoltări istorice, 
ear nu expresiea unui drept natural absolut, dar numai cei 
al doilea se silesc să. ducă dezvoltarea mai departe şi să de- 
„ducă din iea forma viitoare a proprietăței. Aici ie locul să 
examinăm învinuirea cea mai grea care se aruncă în sarcina 
"acestora, că ar vrea, să-şi aducă planurile imediat la înde- 
plinire, prin puterea imperativă a Statului. Din acest punct 
de vedere se și pune ilustrul Herbert Spencer, care, vrind 
să servească libertatea, și-a consacrat cei din urmă ani ai vieţei 
sale, atit de rodnică pentru știință, ca să combată socialismul. 
Ceea ce numește iel robiea viitoare, 7he coming  slavery, 
jeste înse cu totul altă ce-va de cit socialismul. Gândirea, i-i 
atetată limpede în aceste linii din ultima, sa scriere, De la 
„Hbertate la robie: „O eroare fundamentală care stăpîneşte a- 
„proape mintea tuturor partidelor, zice dînsul, ie credinţa că 
relele pot. avea, leacuri imediate și radicale“. Rămii uimit 
cînd găseşti în definiţiea pe care o dă socialismului, unul din 
istoricii lui cei mai adinci, John Rae, rîndurile următoare : 
„Cererea de a i se aduce planurile imediat la îndeplinire, 
de cătră autoritatea publică, nu ie un caracter pur întîmplă- 
torii și accesoriu al socialismului, ci ie nedeșlipit de ideile 

„pe cari îi sint bazate planurile“. Albert Schăffle a publicat 
„Sub titlul Chintesența Socialismului, espunerea, cea mai obiec- 
tivă, cea mai de samă a economiei colectiviste, pre cit se



poate deduce din teoriea valorei lui Karl Marx. Acest mare. 
sociolog, în opera din care ie scoasă „Chintesenţa“, Vieaţa 
și structura corpului social, admitea iel însu-și putinţa unei 
realizări “a acesțui ideal modificat, deși de alt-feliă întrun 
timp îndepărtat. Fără îndoială, spăimintat de răsunetul bro- 
șurei sale și de solidaritatea compromițătoare de care a fost 
învăluit, s'a grăbit să asigure opiniea publică, publicînd trei 
scrisori enorme în care arată imposibilitatea democraţiei sociale. 
Pare că vrea să respingă o adevărată năvălire de barbari, 
grăbiţi să aducă în fapt ipoteza pe care dinsul a deseris'o | 
atit de bine. 

Nemic nu tulbură mai mult liniștea publică de cît ideea de 
0. revoluţie bruscă, dar nemic nu-i mai contrar esenței socia- 
lismului. Toate concepţiile socialiste arată o schiţare a teoriei 
evoluţiei. Indeplinirea planurilor socialiste ieste supusă legei 
continuităței. 

Ori-ce școală, care opune sistemului social stabilit, un sis- 
tem nou, trebuie numai de cit să caute legea unei dezvoltări 
istorice, după care starea nouă să poată să urmeze celei vechi. 
Cu riscul de a admite că idealul iei de progres nu-i de cit 
o făptură a închipuirei, fără nici o legătură cu trecutul, tre- 
buie să i se dovedească filiațiea, să se arete că dînsul se va 
realiza fără doar și poate din tendinţele precumpănitoare ale 
mișcărei sociale, şi că aceste tendinți numai se resfring în 
mintea reformatoriului. Acest progres spre o concepţie pozi- 
tivă a dezvoltărei sociale, ieste atît de vădit că Fr. Engels, 
într'o carte remarcabilă, a opus socialismului utopic din întăea 
jumătate a secolului, socialismul științific german din a doua. 
Deosebirea ieste prea, absolută, dar iea mărturiseşte precum- 
pănirea tot mai mare a metodelor științifice. Socialismul en- 
glez, care se dezvoltă după socialismul german, ieste lipsit 
de ori-ce spirit de sistemă, şi a remas credincios geniului 
pozitiv al acestui popor, care, după vorba lui Taine, înde- 
plinește revoluţii fără să facă neorîndueli. Spiritul nepărtinitor 
care va urmări mișcarea școalelor, se va încredința că, cu toată 
dibuirea și cutezarea lui, socialismul privit în întreg, ieste o 

sforțare stăruitoare de a întocmi o adevărată dinamică so- 
cială, o teorie a progresului, și că acesta ie rolul său istorie 
în înţelesul cel mai înalt. Dai ceea ce-l va lovi mai mult, ie
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că, atit în faza utopică cit și în faza pozitivă, socialismul ie 
refractar impunerei, şi pentru motive deosebite. Pentru a se 
convinge compare-se Saint-simonismul cu doctrina lui Karl 
Marx. ” | 

Școala Saint-simoniană a pătruns totalitatea fenomenelor 
sociale de la o înălțime eu adevărat filosofică. Inse legăturile 
stabilite de această școală între concepțiea sa ideală şi ten- 

_dimţele domnitoare ale epocei prezente, ierau prea generale 
și prea vagi pentru a-i sprijini clădirea șubredă. Idealismul 
utopic îi ieste dar caracteristica. Dinsa concepu cea întăi 
proprietatea ca un fenomen istoric care evoluează după » 
oare-care lege, dar, urmărind desființarea privilegiilor de naș- 
tere și formulind prefacerea moștenirei domestice directe . în 
moștenire socială, se înșală asupra tendinței istorice a drep- 
tului de moştenire. Pentru a sprijini socializarea, trebui să 
se adinită o lege istorică, după care, ascultind ca de un ritm 
secular, omenirea trece succesiv de la o fază critică la 0 fază 
organică, de la precumpănirea egoismului la cea a altruis-, 
mului. Inaugurind o fază organică nouă, școala Saint-simo- 
niană, fascinată de ideal, vroea să ajungă fără tranziţie la realizarea frăţiei sub o autoritate socială părintească. Dar dinsa vroea aceasta prin libertate, și nu punea bază de cît 
pe puterea comunicativă a ideei. Se ştie cit au suferit nobilii 
săi apostoli, dar lumea se resimte şi acuma de cugetarea lor, „Această putere a idealismului absolut a lucrat și asupra, altor 
spirite mari. Idealismul cere proseliților o comunitate morală, o dragoste puternică, și respinge prin fivea lui intervenirea Statului. Fourier și Louis Blanc făcură apel la Stat doar numai ca să dea un imbold sistemelor lor de asociaţie. Proud- hon făcu, în 1849, din Banca poporului, nu numai o mu- imalitate cu totul liberă, dar chiar finea guvernamentalismului, E 

Apropiaţi acum pe Karl Marx de Saint-simonieni, Statul va juca un rol cu mult mai întins, dar concepțiea evoluţiei a devenit mai precisă, și tocmai legile evoluţiei. formulate de reformator vor preveni ori-ce schimbare bruscă și. generală. 
Karl Marx vrea să dovedească că colectivismul va urma neinlăturat din organizarea economică modernă. Dinsul se ra- zămă pe două legi istorice: întăea, legea evoluţiei proprietă- ei. Aceasta, se adaptează istoric la schimbările cari se înde-
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plinese. în producţie. A doua, legea dezvoltărei producţiei ca- 
pitaliste. Marx şi Engels au descris fazele transformărei în- - 
dustriei, de la atelieriul casnic, la manufactură, la fabrică, 

pănă la vastele încercări de. monopoluri ale capitaliștitor sin- 
dicaţi. “ Capitalurile. se concentrează succesiv într'un număr. din 
ce în ce mai restring. de antreprize tot mai vaste. Această 
concentrare ie întovărășită de o. organizare tecnică tot mail 
perfectă a muncitorilor. Și: tocmai puterile organizate chiar 
de cătră. capital pentru. producere,. dobindind conștiința de 
iele însă-și, vor întra în luptă cu capitalul, şi, cînd concen- 

trarea va fi ajuns la culme, vor sfărma la rîndul loraceastă 
structură istorică şi, vor pune. un organism nou în locul or- 
ganismului capitalist, o formă de. proprietate colectivă, în - 
locul. proprietăţei individuale, ajunsă o contrazicere istorică. 

Cînd Statul belgian, stavili concentrarea Societăţei generale 
de exploatarea căilor ferate, rescumpărind rețelele sale, a în- 
deplinit o deducere parţială din legea lui Marx. Dar rigoarea, 

„legei lui Marx cere sforțări de transformare, și tocmai aceasta 
nu trebuie so uite discipolii. ca și vrăjmașii săi. 

Pentru a se putea așeza un regim colectivist temeinic, ar 
trebui ca, aceea-și mișcare de concentrare. capitalistă să fie 
universală şi de o dată. Ori, Schăffle se însărcinează să ne 
dovedească că cel mai mare număr de, industrii remîne în 

„mina, producătorilor mici sau mijlocii, și că concentrarea ca-: 
pitalistă nu. se observă în agricultură în Germaniea. Benoit 
Malon, şi dinsul colectivist, în Socialismul integral, declară 
că nu poate fi vorba de colectivism agrar, cîtă vreme feo- 
dalitatea capitalistă nu-și va fi înaintat lucrarea de concen- 
trarea micei proprietăți. Deci, legea lui Marx, mai lasă să 
me scape un foarte mare număr de fenomene observabile. 
Presupuneţi acum că colectivismul nu-i numai un regim de 
proprietate, ci un sistem de coordinare sintetică a producerti, 

distribuirei și consumărei productelor. Veţi avea o idee de 
încetineala care se impune numai de cît îndeplinirei lui. Din 
legea evoluţiei lui Marx, nu se cade, nu-i cu putinţă să se 

„scoată de cît aplicări treptate și parţiale ale colectivismului 
„la producţie. Vastul sistem al distribuirei bogățiilor va fine- 

„cesarminte oprit sau prea nedesăvirşit. pus în aplicare. 
Legea, continuităţei se impune la rindul iei îndeplinirei sis-
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temelor. Colectivismul lui Colins, bună oară, nu numai că cere 
condiţii morale cari se dobindesc cu încetul, dar calea aleasă 
pentru a se asigura Statului proprietatea, păiîntului și a ca- 
pitalurilor fixe, ieste lungă de străbătut. Această cale: ie re- 

- Imarea succesiunilor colaterale de cătră societate și punerea 
la dare a moștenirelor testamentare. Preţuind pr oprietatea Mo- 
biliară și imobiliară bună oară din Belgiea la o: valoare fixă 
de 20 de miliarde, și presupunînd că moștenirile colaterale ar fi 
luate. in întreg, ar trebui aproape un veac și jumăţate pentru 
a se absorbi. Dacă moștenirile de pe frate și soră ar fi scu- 

tite, ar trebui două veacuri. Pus la începutul veacului al 
XIX-lea, modul de socializare a pămîntului după Colins, n'ar 

fi fost de cit un factor în această dezvoltare extraordinară a 
industriei moderne, și societatea nu sar fi putut scuti să 

caute alte mijioace peniru a-și regula 'evoluţiea. Rodierius, 
care iera un om de geniu şi care a conceput un sistem de 
trecere foarte însemnat, zicea: «Calea ie prea lungă, de aceea 
ar fi de dorit să se înceapă fără zăbavă călătoriea». F. Las- 
salie cerea două veacuii pentru a trece industiiea, în regimul 
cooperaţiei cu ajutoriul Statului. După cum Geologiea â trecut 
de la teoriea revoluțiilor periodice la teoriea lucrărei continue 
a cauzelor actuale, socialismul tinde neînlăturat şi tot mai 
mult, chiar prin progresul doctrinelor ni, să se supună lagei 
transformărilor treptate. „Nu uit, zicea socialistul englez Hynd- 

man, nu uit că unele persoane își închipue că alcătuirea noas- 
tră burgheză actuală va trebui distrusă cu totul și că o alta, 
va trebui să răsară ca din nămint în locu-i. Dar ori-ce iz= 
bindă ar putea să aibă o revoluție, cu siguranță geniul o- 
menese nu poate să-și schimbe firea dintro dată. Sfărmaţi 
vechiul așăzămînt, dar nu uitaţi că formele nouă trebuie să 
se dezvolte în sînul celor vechi“ 

Ce ar fi, dacă în locul lui Hyndman, aș cita, bună oară 
pe reprezentanţii socialismului pozitivist, a, căror școală ie 
şcoala mea, pe Koulkip, pe Ingram, sau pe reprezentanţii 
școalei fabiene, Sidney Webb, care tocmai și-au împrumutat 
numele de la Fabius Cunctâtor ? 

„Statul şi comunele, realizind astă-zi, fără opunere, multi- 
plele monopoturi ale căilor de comunicaţie, ale apelor, gazului, 
electricităţei, puterilor motrice, urmăresc colectivismni pe li-
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niea de. cea mai slabă rezistență, fără nici o inspiraţie socia- 
listă, ascultind de tendinţă sociale căror nu li se poate sta 
în potrivă. Statul și comunele pun pentru asta o grabă mult 
mai mare de cît pun teoreticii cei mai temuţi ai colectivis- 
nului, remași credincioși legilor evoluţiei pe cari le-au for- 
mulat și sistemelor lor de socializare. ! 

VI. — Dacă legea continuităței ieste cu adevărat tare Şi 
mare, oare trebuie să repetăm această vorbă de deznădejde 
a lui Renan: „O problemă nemărginită stă inaintea spiritului 
omenesc : dezlegarea, iei ieste cerută grabnic, trebuie numai 
de cit, și dezlegarea ie cu neputinţă“ ? Nu se închee pro- 
blema întru a îndeplini combinarea regulată și sistematică a 
elementelor Imate de la socialism, cu organizarea economică 
care se dezvoltă de la sine, așa ca să se grăbească progresul 
cătră egalitate, cătră participarea tuturor muncitorilor la ca- 
pital și la pămînt, fără să fie nevoe de violență, de arbitrar, 
fără să fie nevoe de tulburări ? Nu-i acesta secretul sfin- 
xului revoluțiilor? Deslegarea nu-i cu neputinţă de cât numai 
dacă spiritul omenesc urmărește absolutul. Iea ieste cu pu- 
tință de îndată ce se spală socialismul de toate sistemele ab- 
solute și de indată ce i se dă un caracter cu adevărat ex- 
perimental și pozitiv. Socialismul trebuie privit atita, cit poate. 
avea o acţiune directă asupra cauzelor de neegalitate. 

Regimul salariatului se arată ca destinat să domnească ne- 
hotărit, dar s'a văzut cit poate, desfășurindu-și, în veacul al 
XIX-lea, lanţul formelor lui. Privim aceste forme ca, termenii 
unei adevărate serii organice : alcătuirea asociaţiilor de lu- 
crători, consilii de conciliare și arbitraj, „6chelles mobiles“, 
participarea la beneficii, cooperaţie. Cind le îmbrăţoșăm în 
intreg, nu-i cu putință să avem indoeală că evoluţiea spon- 
tanee a, salariatului nu va ajunge la urma urmei la reunirea 
capitalului și a muncei. Deci în societatea economică ieste o 
tendință statornică care cată să înlăture neegalităţile istorice. 
Experienţa înse ne arată că cu cît forma contractului muneei 
ie mai înaltă, cu atit crese piedicele pentru muncitori de a 
ajunge acolo, la înlăturarea neegalităților istorice. Socialismul 
nu-i de cit o aretare mai vădită a acestei tendinţi fundamen- 
tale a societăţei. 

Experimentarea metodică va întroduce în starea socială ac-
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tuală elemente modificătoare luate de la terminii cei mai înalţi 
din seriea fenomenelor contractului de muncă. 

Experimentarea, sistemelor cooperative de producere și ex- 
perimentarea, formelor pertecţionate ale salariatului, după mine, 
ie unul din elementele cele mai de samă a dezlegărei chestiei 
sociale. Așa gîndea și John Stuart Mill, Graham, Wagner, 
şi însu-şi Laveleye, pentru a nu mai vorbi de vastele pro- 

„Xecte ale lui Louis Blanc și Lassalle, şi de şcoala fourieristă. 
Singură intervenţiea Statului poate da acestor experienţi toată 
întinderea pentru a fi convingătoare. Tea va putea să poarte 

„pecetea deosebitelor școale, fără nici o primejdie. Dacă Statul 
iea asupra lui cite-va mine de cărbuni din cele două mari 
bazenuri carbonifere ale Belgiei, mina și capitalurile fixe vor 
remănea în stăpinirea publică. Acum fie că Statul le-ar ex- 
ploata prin societăţi de lucrători ori lucrători salariați, re- 
muneraţi lupă sistemul „des chelles mobiles“, antrepriza 
experimentală ieste colectivistă. Antreprizele vor ținea de alte 
tipuri cooperative, dacă statul dă sprijin prin avansuri la tor- 
marea unui capital social de cooperatori sau dacă Înlesnește 
asociaţiea antreprinorilor capitalişti cu lucrătorii. 

Condiţiile actuale de cooperație nu mai sînt cele din 1848. 
Aptitudenile administrative ale muncitorilor s'au dezvoltat. 
Tendinţa, încercărilor contemporane de cooperaţie ieste de a-i 
alipi fie la societăți de consumaţie, fie mai cu seamă în bresle, 
scoțind din însu-și sinul lor elementele de grupare cooperativă, 

„Prin aceasta, sentimentul egoist, care a pierdut cele întăi în- 
cercări de cooperaţie, ieste cumpănit prin. sentimentul stăruitor 
al interesului general. De altă parte, inițiativa privată a rea- 
lizat tipuri de societăţi cooperative san de asociaţii de pa- 
îvonă și lucrători, cari, prin admirabila lor mlădiere, înfăţo- 
şază toate treptele unei evoluții progresive, și ale unei evoluţii 
metodice, de ajuns de repede și de la îndemina tuturor, de 
la salariatul ordinar pănă la încorporarea societară definitivă. 
In astă privinţă, asociațiea întemeiată de Leclaire, pentru 
zugrăvirea construcțiilor, familisterul lui Guise sunt capo-d'o- 
pere ale spiritului omenesc. 

In sînul asociaţiilor profesionale de lucrători o adevărată 
elită educătoare va fi. chiemată să facă aceste însemnate ex- 
perimentări. Dinsa va ști că faptele iei sînt hotăritoare pen- |
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tru viitoriul societăței şi că în acela-și timp supune ipotezele 
socialiste la verificarea neindurată a științei. Izbinda expe- 
riențelor destul de numeroase şi îndestul de complecte, va 
înlesni nu numai întitiderea imediată a participărei la bene- 
ficii şi întinderea, cooperaţiei, dar mai ales va avea o înriurire 
fără samăn. asupra întregului regim industrial. Sub apăsarea 
unei organizaţii mai desâvîrșite a producţiei, se va, vedea iu- 
țindu-se evoluțiea actuală a, sâlariatului, capii de industrie şi 

„muncitorii salariați vor căuta intro unire 'mai strinsă mijlocul 
de a susținea această concurență bine-făcătoare. ' Ast-felii se 
va grăbi mersul cătră egalitate, | 

Socialismul experimental poate să atace problema proprie- 
tăței. Aceasta nu-i așa de înfricoșată de cât dacă se face ab- 
stracție de complexitatea, elementelor iei, de complexitatea 
obiectelor, de reala modificabilitate “ce prezintă, de evoluţiea 
ce o mină, şi de cit dacă se vede in iea numai expresiea 
absfractă a unui drept absolut și uniform. Socialismul poate 
să atace această problemă chiar fără să atingă drepturile 
ciştigate. Bună oara, separarea proprietăţei de cultură merge 
crescind. Cultivatoriul neproprictar de pămint,  fermieriul, 
tind să ajungă uneita de căpitenie în progresul: producției, 
Aceasta ie tendința cea mai vădită a evoluţiei agricole, ten- 
dința pe care Marx, stăpinit de ideea unei concentrări ca- 
pitaliste universale, n'a cuprins'0. De aci, lăsînd la o parte 
toate mijloacele -cari ar înlesni dobîndirea proprietăţei, tre- 
buința de a se stabili, chiar în interesul social, un drept . 
nou, în folosul formieriului care aduce îmbunătăţiri pămîntu- 
lui. le de creat un adevărat domeniu util, prin mărgenirea 
proprietăţei și a dreptului iei de întindere. Legislaţiea apli- 
cată în Irlanda a îndeplinit o adevărată revoluţie în pro- 
prietatea imdivicnală. Ieată o problemă de socialism experi- 
mental a cărei dezlegare va apropiea munca de propritate. 

Cu deosebire printre lucrătorii agricoli respindirea pro- 
prietăţei individuale a pămîntului se face foarte cu încetul, 
și statistica mi-a aretat nestabilitatea și chiar pornirea jei 
retrogradă. Aci, unul din elementele de dezlegare ce mi se 
pare că sar adapta mai bine trebuințelor, ie reînființarea, 

„printr'un soi de atavism economic, în comunele agricole, re- 
înființarea de domenii comune a căror întrebuințare să fie 
repartizate periodic între familii. Mill și Laveleye ierau par-
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tizani. De aceste domenii se pot alipi încercări de cooperaţii 
agricole. Folosinţa, de pămtnt puţin cite puţin va fila încă- 
mina tuturor muncitorilor. Numai experimentarea acestui sis- 
tem în deosebita regiuni agricole, va, îngădui să se hotărască 
întru cît poate coâxista, fără neajunsuri, cu propietatea ina 
dividuală a pămîntului. | 

Pentru a îndeplini această reformă și alte proecte sociale, 
impozitul asupra moștenirelor, mai cu samă asupra “celor în 
linie colaterală, reducerea progresivă a schiţei neamurilor” în 
folosul Statului, punerea de dări asupra moștenirelor testa- 
mentare, sint căile cele mai în general primite de şcoalele 
moderne. Modificarea, dreptului de moștenire ie ceea ce lo- 
Vește mai puţin interesul producţiei şi ceea ce se adaptează 
mai bine chiar faţă cu evoluţiea, familiei. Ie deci ceea ce 
experiența socialistă poate atinge mai" lesne. 

“Totu-și, această experimentare a socialismului, pentru a f 
cit. mai rodnică și pentru a nu arunca societatea în tulbu- 
Tără neașteptate *şi violente, cere o structură politică apro- 
piată, în legătură cu noţiunea nouă a legilor cari domnesc 
asupra. fenomenelor sociale, şi cu funcţiile Statului cari se 
trag din iele, căci totul se află înt'o înlănțuire de corelaţii, 
ca în adaptarea organismelor la schimbările mediului. Aice 
şi ieste, după mine, cea mai mare îndrepiăţire a: socialismu- 
lui științific. | | 

Emile de Laveleye credea că problema, neegalităţei ni se 
prezintă nouă sub o formă mai grozavă de cît în societăţile 
antico, In timp ce la acestea Tevoniţiile sociale puneau în 
vrăjmășie cetăţenii săraci și cei bogaţi, munca robilor, multă 
vreme străini luptelor acestora, urma să-i hrănească pe toţi. 

„A-zi se încinge lupta între muncitorii liberi și . antreprinoriă 
capitaliștă, cuprinși cu toţii în producere. Pe cînd robul iera 
îndepărtat de la vieața politică, proletariul modern ieste in- 
trat în iea și vrea să-și îndeplinească suveranitatea. Și fas- 
cinarea puterei, tîrirea idealismului, tulbură mult pe Laveleye, 
Primejdiea mărită de pasiunile partidelor, de interesele de 
clase, de cătră birfitorii orbi ai sistemelor socialiste, împie- 
dică venirea democraţiei la, putere. Fără îndoeală, nimeni nu 
va putea ucide în inema muncitoriului modern această pu- 
tere a idealului, care îl ridică deasupra stărei sale prezente 
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și de unde şi izvorește crescinda-i energie. Pornirile idea- 
lului sînt caracteristica partideior, claselor, şcoalelor. Şi cine 
din cei mai vajnici dușmani ai socialismulti, ar încerea să 
înăbușe în inima apărătorilor bisericei puternica preocupare 
de a restabili guvernămîntul moral al lumei ? 

Disciplina, idealului o va face raţiunea colectivă a, socie- 
tăţei. Și pentru dinsa ieste adevărat cuvintul lui Proudhon : 
idealul purcede din real, și trebuie să se întoarcă la real, 
sub pedeapsa de a se pierde, adecă idealul trebuie să fie în 
totdeauna relativ și născătoriul unui ideal superior. 

Legea continuităței trebuie să domnească în toate refor- 
mele sociale, de aceea societatea trebuie să fie privită de 
cătră toţi ca un organism în evoluţie. Cel mai bun aparat 
regulator al socialismului, stă într'un sistem de reprezentare 
națională, în care să fie înfăţoşate toate organele actuale ale 
corpului social şi care să se adapteze la dezvoltarea lor. In 
acest sistem de reprezentare să fie înfăţoșate toate interesele 
economice, mai ales interesele celor mai săraci, și așa felii 
ca să înlesnească toate sforțările de impăciuire, și să îngră- 
dească in margeni cît mai strînse sforțările reacționare sau 
revoluţionare. In acest sistem .de reprezentare să poată ieşi 
la iveală cît mai vădite tendinţele fundamentale ale societă- 
țeă, şi, într'însul, egoismul claselor, interesele economice, să 
fie îndeajuns de luminate, îndeajuns de înfrinate, pri'ntr”o 
reprezentare largă a puterei celei mai dezinterezate din cor- 
pul social: știința, ast-feliii ca progresul să se împace tot- 
deauna cu ordinea, iear idealul realizabil in totdeaua să 
poată pătrunde cu adevărat în fapte. Numai așa se vor re= 
duce oscilările mișcărei sociale și se va asigura continuitatea, 
dezvoltărei progresive, pre citie cu putință în lucrarile o- 
menești. 

Indoita preocupare a lui Laveleye în asta își va găsi o 
dezlegare pozitivă : căci tocmai din pricină că antagonismele 
noastre sociale amenință să tulbure sau să şi curme cursul 
normal al vieței colective, se vor naște sforțări de solidari- 
tate, din ce în ce mai puternice, pentru a le dezlega, mai 
cu samă acolo unde societatea va avea conștiința cea mai 
limpede de atirnarea mutuală care îi leagă toate funcţiile și 
de nevoea ce au aceste funcţii de a. se ajuta între iele. 
Și fiind-că muncitorii își îndeplinesc suveranitatea în sînu
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unui adevărat organism, fiind-că dreptul lor imprescriptibil 
va fi nedeslipit de o funcţie socială, vor înţelege tot mai 
bine, că, dacă guvernul are o putere reală pentru a grăbi 
și regula evoluţiea socială, n'are nică o putere împotriva, aces- 
tei legă după care viitoriul nu poate naște din prezent de: 
cât treptat, precum se îndeplinesc toate schimbările organice. 

In asta stă chezăşiea împăcărei antagonismelor noastre. 
Șooalele științifice, clasele a căror cugetare o reprezintă aceste 
şcoale, sau al căror ideal ni-l infăţoșază iele, să se pătrundă 
că formele sociale superioare se pregătesc în sînul formelor 
actuale: și că trebuie să se îndeplinească regulat. Clasele di- 
riguitoare pună-şi demnitatea și gloriea lor, să inlesnească 
emanciparea claselor diriguite. Ast-felii își vor găsi singura 
îndreptăţire a condiţiei lor istorice. Atunci nu mă mai în- 
grijesc de îndeplinirea acestor profeţii sinistre cari duc an- 
"tagonismele noastre sociale pănă la nimicirea civilizaţiei, căcă 
de astă dată omenirea, va, fi ieșit pe veci izbinditoare. 

Domnule Rector, de cînd corpul profesoral mi-a făcut cin- 
stea de a mă chiema să vă înlocuiesc, am privit de multe 
ori spre vremea, tinereţei noastre, cînd, sub direcţiea maiștri- 
lor iluștri, ne-am deprins a cugeta ca oameni liberi. Din 
aceşti maiștri numai unul mai ie păstrat dragostei noastre, 
dar amintirea celorlalți ne învălue. Parcă aud răsunind în 
mine vocea vibrătoare, vocea iubită a nobilului Altineyer, 
care știu să treacă în cursul istoriei un suflu împătimit de 
dreptate. Această comunitate cu morţii are pentru noi o în- 
sămnătate sublimă : după chipul vechiului cult domestic, iea, 
se arată în familiea noastră universitară, care contează mai 
mulți morţi de cit vii, prin transmiterea unei sarcini sfinte, 
paza principiului autonomiei științei, chezășiea, perfecționărei 
nesfirșite a spiritului omenesc. Urmaș al marilor tradiţii știin- 
țifice, nimeni n'a dat mai mult de cît Voi pilda, respectului 
gindirei, pilda respectului religiei datoriei şi a dreptăţei. Pri- 
mesc moştenirea Voastră cu sentimentul tradiţiei noastre co- 
mune, și mulțămită Vouă, cu o încredere senină în viitor. 
Vom susţinea împreună opera admirabilă a învățatului Vostru 
predecesor, Van der Rest, care a știut să îndrepte spre știința, 
socială toate ramurile învățămîntului nostru universitar, Cer. 
să mă ajutaţi să caut drumuri nouă pentru activitatea prac-
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tică a elevilor noştri, şi. mai ales. pentru, a întări: comunita- 
tea morală și intelectuală: în care se confundă această. ţi- 
nerime generoasă, învățații și oamenii. devotați cari o călău- 
zesc, în timp ce: Voi, chiemat și la alte datorii, veţi face să 
pătrundă în istoriea: vie, cu: învăţămintele trecutului, . puter- 
nicul ideal al maiștrilor noștri. | 

Și Domniea Voastră, Domnilor studenți, știți bine că vă 
iubesc adinc, știți că vă leg de toate preocupările mele de 
viitor. Sinteţi totdeauna alăturea de fie-care din noi în lu- 
erările. ştiinţifice și în urmărirea idealului, Pe fie-care zi cu- 
legeți. o parte, nu numai din cugetarea, dar și din inima 
noastră. Întreagă vieaţa marei şi scumpeă. noastre Universi= 
tăţi, stă în această circulare neîncetată a -ideiilor și. tot: o 
dată în acest schimb al sentimentelor părintești și al iubirei 
filiale. Păstrăm izvoarele în noi înși-ne, și de la noi atârnă: 
să le facem să fie îmhbielşugate ori să le secăm. Aceasta-i 
calea datoriei. Cu cît vă veți aplica mai mult la lucrările 
noastre comune, veți înțelege mai bine. că ioate științele con- 
lucrează la formarea, ştiinţei sociale, că -toate siorțările oa- 
menilor de studiu se îndreaptă spre progresul omenireă, şi 
ast-feliii cugetarea Voastră se va resfringe asupra, societăţei însă-și. 
Istoiiea a pregătit generaţiei Voastie inaii datoiii. Veacul cars se 
stinge a săpat problema socială la adîncimi pe cari nu le-a stins nică 
o dată. Nici într'o vreme n'au luptat mai mulți oameni pentru li- 
bertate și justiţie. Nică o dată nu s'a aretat un ideal mai înalt în 
fața societăţilor noustre, Nici o daţă mai multă dragoste n'a împluţ 
Pieptul omenirei, și cu toate acestea găsiţi Europa sub arme, inte- 
resele în luptă, democraţiile cari nasc privite cu neîncredere. Dar 
să nu disperaţi de viitor. Generaţiea noastră vă încredinţază păs- 
trarea celor mai curate speranţe ale iei. Vouă, cari continuaţi 
storțarea noastră, Vouă istoriea vă dă însărcinarea să nimiciţă 
grijele, să faceți să se intindă puterea pacificătoare și orga- 
zătoare a științei, să dovediți că dreptatea nu îngăduie îm- 
potrivire. Prin Voi trebuie să se îndeplinească această predică 
a unui filosof adinc, a cărui vieață simbolizază pe martirul 
cugetărei reformătoare din veacul al XIX-lea, Krause, maistrul 
unuia din maiștrii noștri venerați: cel din urmă cuvînt tre- 
buie să | întul Omenirei. | 

  

  

 


