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Acest volum s'a tipărit sub îngrijire 
d-lui Barbu Liăzăreanu



ARTIŞTII-CETĂŢENI 
. 

De multe ori în articolele mele am avul prilejul 

să vorbesc despre idealurile sociale în artă, des- 
pre înălţimea ideală a artistului, despre viața şi 

aclivilalea celăfeneuscă a unui mare artist. Cu- 

vintele, mele au fost primile de mulţi -cu mare 

neîncreslere. De câte ori Vam auzit spunându-se: 

„Dar ce au a Iace,idealurile sociale cu viaţa :ce- 
lățenească a unui artist? Artiştii în general nu 

se ocupă decât de arta lor, și din purictul de ve 

dere al idealurilor sociale și al activităţii celă- 

jenești, ori sânt absolul indiferenți, ori sânt oa- 
meni ca loţi oamenii”. Şi ast-tel, oameni înteli- 
genţi chiar, ajungeau de multe ori la concluziu- 

nile d-lui Filipide. că ?mi iau probele. din pro- : 
pria mea judecală şi nu din experiența de pânii 

„azi. In acest articol an să reiau imai 'de aproape 
în discuţie chestia idealurilor sociale și a vieţii 
celățenești a artiştilor mari. 
„_Dela începul chiar, ţiu să declar următoarele: 
cu man afirmat nici odată un lucru aşn de ab-
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surd, că un seriilor de valoare lrebue să lie 

numaidecât și un mare celățean. Dacă aş a- 

firma aşă cevă, aș fi în flagrantă contrazicere 

cu părerile ce am expus când am vorbit despre 
influența mediului social asupra omului, deci şi 

asupra artistului; dacă aş afirma aşă cevă, aş 
crede, în predestinaţie. Știu şi cu că au fost și 
sânt seriilori de talent, ule căror idealuri seciale, 
viață şi activitate: “cotățenească: sunt departe de 

a îi la înălțimea talentului lor. Ceea ce afirm cu 
„îns: 108 e.că „scriitorii geniali, nu de stulenl, acei 

ari în, adevăr. au, exprimat, epoca,lor. aceia, în 

marea majoritate a cazurilor, nu în mod: absolut, 

au, fost nu numai mari artişti, dar şi mari: colt 
țeni,. au, stat în „adev ăr la înălțimea, ideali ia ia 
pocei.. lor. e e a 
| „Ceea ce afirm, încă. €, că, chii ar în. genialitale, 

e O. tendință spre. înălțare nu numai, artistică, 

dar. ŞI. celățenească. Aceasta voi căula să 0 do- 

vedesc, în „prezentul articol. Se. înţelege, că „cea 
mai. bună dovadă va, fi, când exemplele. le oi 

lua. nu, „din, propria mea; judecată, ci „din. ..ex- 
perienţa. de, „până, astăzi”. Peniru. ; dovedirea. (e: 
zei mele, voi irece.. în revistă; viaţa seriilorilo 
geniali. Bine: înjeles, CĂ într”un. articol «le, revisti i) 
e. absolut “imposibil de, a ar ăta, măcar În câte. -va 

| cuvinte; Viaţa tuturor, geniilor: din. ioate. timpu- 

  

  

*) Cercetarea de faţă a paul ÎN, iierituiăiş şi Siza , 
publicaţie semestrială, 'n0:2: (editura librărie” Carol Nuler, 
Bucureşti,.1894), paginile 1-26, iii sii iii te B.L..
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zile; e.,deci pvident că trebue să ne,mărginim. 
De, aceea, ca. exemplu | vom lua numai, pe serii: 
“torii, geniali din, „țările. curopene și numai, lin io 
epocă mal modernă, începând dela a doua:: ju- 
„mălale, a şecolului,, XVIII: 0 sa 2 

stă „epocă .e..mai: prieunică, de, stuuliat . în- 
bun mic arlicol, de, „revistă, fiind: că eo enpcă: mui 
apropiată, de NOI, Şi: Miine: -că.. În a 8 au produs 

  

“tori din. câţi, au; avuț. ele. sânt: în: enoca iace: casta. . 
erp Așa dar: în, “acest articol oi. „rece, în. revistă 
„pe Cei mai. geniali. „seriitori- -poeţi,. al națiunile” 
„europene. din. epocă, indicată. ŞI Voi; car acleriza 
îu „câte-va rânduri, „xiața,. activitatea ş şi influenţa 
lor, socială „Și „cetăţenească,. bazat inu; pe vorbe, 
ci. pe, faple, din; ,viaţa, lor, pe. biografiile: lor;chiar. 

Peulru a Li. mai doveditor,.a voi: lăsa cuvântul 
altora, voi lăsa ca biografii să aprecieze —.a- 

  

de, părtinire,. Pentru “acestia din, mal, fin încit 
„Să.„declar; e că, „dințre, biogratii și scriilorii citați 
pticea, ;alară; de Mehring, nici unul;:nare princi- - 
piile: mele socialiste. Şi. că mulţi: din ei au,chiar 
principii, contrarii pi zi ea riul 
i ȘânL, mulig, obiecţii, cari, Sar pulea, face. unui” 
asemenea, studiu, “Prima că geniile, sâul, relative 

„Si că. greu,să, ne înțelegem, ciue :a fost, „geniu 
şi.cine. șimplu,. talent, literar. Această, obiecțiune: 
„Nu,0,,eredem, „întemeială. Geniile mari. sânt con- 
sar ale, prinezilică. prin, opinia, publică, prin 
Istorie. Și - dacă, Noi, zice «Shre pilelă,i căz Gel, mai 
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geniali poeţi ai Germaniei, pentru epoca indi- 
cală mai sus, sânt: Lessing, Schiller, Goethe, 
Ieine. alunci puțini vor fi.cari să mă contra- 

zică. 
A doua obiecție ar îi că, pentru un studiu aşa 

„de mare, avem spaţiul necesar. Un volum mare 

și tol ar fi prea reslrâns pentru un 'asemenea 
studiu, cum dar voim noi să abordăni un su- 

biecl alât de. vast întrun mic articol «de revistă? 

Această obiecţie e întradevăr foarte importantă, 

e chiar hotăritoare; şi-noi atâl de bine ne dăm 

scamă de, această împrejurare dezavanlagioasă, 
în cât nici nu ambiţionăm să dăm: un răspuns 
si o soluție hotăriloare cestiunii pe care o ri- 
dicăm, ci mai mult. voimi să »: punem icoreticește. 
și prin fapte pe adevăralul ei teren, rezervân- 

du-ne dreplul de a reveni iarăşi și 'iarăşi ca- 
supra ci. 

De alimintrelea, scurtimea spaţiului fiind un 
detect aşa de mare pentru arlicolul nostru, are 

însă și o parle bună: însăși scurtimea e: în 

_parle= doveditoare. In adevăr, închipuiți-vă că 
“ați vrea să arălaţi înălțimea ideală a lui Christ. 

Pentru aceasta nu war trebui multe cuvinte. 

"Aţi zice: Chrisi loală viaţa a propovăduit iubi- 
rea și pacea între oameni, a fost înconjurat ule 

cei mici şi nenorociți. a fost perseculal de 
cei mări şi pulernici pentru credinţele, ideile, 
idealurile sale. a fost răstignit şi, de pe cruce, ke 
rugă cu limbă de moarte pentru că:ăii săi; 

„Doamne iarlă-i, că nu şliu ce fac”. Care vo-
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lum ar puteă să: spună mai imult? Nu-i vorbă, şi 
după el au fost oameni de aceeaşi înălțime mo- - 
vală, au fost alţii cari Pau întrecut, dar viaţa Jui, 
dar moartea lui, dar mai: ales fala lui amiver-. 
sală. ma avut-o nimeni. 
Dar  orișicum, însuşi, faptul că pentru dove: 

direa tezei noastre nu ne lrebuese de multe 
ori decâl câte-va cuvinte e întru câte a un ar- 
sument pentru dreptalea noastră: cauzele lim- 
“pezi şi dreple nu cer pledoarii lungi 

După aceste câteva cuvinle  introducătoare, 
trecem la subiectul articolului nostru. 

După cum am zis, vom: lrece în râvistă;pe iei 
mai geniali scriitori, mai ales pe poeţii „celor 
mai multe naţiuni europene întw”o. perioadă de 
150 de ani, începând adecă dela a doua '!jumă- 
late, a secolului trecul. Sunt însă trei, patru 
nume, pe cari va trebui să le lăsimila io parte, 
şi între ele pe unul din cele mai imari, dacă nu 
pe cel mai mare: numele lui Goethe, Și aceasta 
nu pentru că el ar fi o excepţie dintre iscriitorii 
geniali, din punctul de vedere al idealurilor so- 
ciale şi umanitare. O, nu. Dar viaţa cu'totul iex- 
cepțională pe care a dus-o Goethe, senină, 1i- 
miștită, şi care nu seamănă de loc cu viaţa 
scriitorilor de geniu în general, viața lui dela 

curtea din Weimar, răceala lui aparentă faţă 
cu unele evenimente sociale importante, alacu- 

rile contra lui -din partea „tinerei Germanii”
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(„das, junge Deutschland”), şi: mai ales.altacurile 
atât. de nedrepte ale..lui Heine și. Bărne, tot pe: 

- tema. „indiferenţei.. lui „sociale, toate: aceste. îm- 

„preună au făcut, o.reputaţieii 'alsă lui Goeihe,:; 

Goethe a fost adânc nemulțumit:de starea 's0- 
cială a Germaniei; puţini poeţi pe lume au! se- 
„mănat atâtea idei şi sentimente înalte, alâlea idei 
revoluţionare. Goethe..vedea mai adânc și mai 
departe. decât: alţii din, epoca lui şi prin :aceasta 

se poale explică faptul că ela. rămas rece la u- 

mele „evenimente. cari p: asionau pe concetăţenii 

“săi şi sc entusiasmă! unde ei rămâneau reci. 

Opera lui principaiă, care lot de o dati este-cea 

mai mare „operă a „epocei, e Faust. Faust, şi 1a- 
mume, par lea întâia! şi a douzi,. rezumă Loată viața 

poetului, Goethe! îl începe la - 1770. ŞI. A sfârşeşte . 
a. 1832, ast- fel. „că această operă, după Boyesen, 
wult talentat, poet şi el: „conţine. în. culori, bri - 
lianite patimele; vitor roâse. ale Linereţii lui Goethe, 
dupleic, şi năzuințele” bărbăţiei „Şi. înţelepciunea 

„bătr âncţelor., lui senine”, 1). CR Ia 

„lar? criticul american Bayard, Taylor: stârșeşte 
„și rezumă ast:fel . frumosul său studiu: asupra 

lui Faust: mun ai cine. rămâne, puternic, Şi ne- 
schimbător în muncă şi, în luptă,-numai cinc:șe 

trudește pentru: binele oamenilor, poale să guste 
pîntreaga „măsură a fericirii. Aceasta: înțelep-   

  

= pi ia TUIA SUE ia 

” 1), Ein. Kommentar. zu Goethe: s Faust von Hialmar Hiczth: 
Boyesen, pag. "12. |
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ciunea, de. aur, cuve lrece prin Loâţă poem Litust, 
dela început și până la sfârșit.” 1; nb 

Și în această privință “toţi cuioscătoiii: lui, 
icumi:sânt Boyeseni Lienyes?' Eliotiteictit sâni de 
acord. Asa dar. 0 trucă”si'!0 luptă îcînieiată 

„pentru: binele semenilor, iată idealul lui Uocine," 
aşa cum. reiese: din! cea nai mare: Operă si sa, 

: din. opera ce-i 'rezuntă întreaga viață. Die 
Dar, încă” odată, în privinţa lui Goethe ar fi 

de discutat, iar pentru o'aşa discuție ne! lipsește 
Spaţiul. Noi nu: putem "lui “aici decăt excinple 
'alâL de'evidente; în cât pentru dovedirea, lor :să 
„ne ajungă câteva rânduri.“ lată pentu “ce nu vom 
vorbi de Gocthe, Balzac; Musset, deși, după con- 
ivingereu: noastră nu fac 'de loc: eseepție dintre 
i eee IN EAI i LD ii ii 

       

Ii zi 

     Pa tg EEE DIDA Dai 
„1) Bayard: Taylor. .Die Geistesheroen. Deutschland : und 

Engplands p.4—5. . . | ÎN 
2) Am văzut cum d. Filipide vrea! să caracterizeze idea- 
lurile. lui Goethe prin următoarea. frază pronunțată de el: 
„de geaba mai scuturaţi lanţurile nemților, nu veţi deveni 
niciodată o nație“, : ie ep 

Par'că aceasta frază nu:poate fi un :strigăt: de.durere, 
amestecat cu dispreţ, din paitea unui suflet nobil.şi mân- 
dru contra: celor: cati: îndură ' îi tăcere robia şi; deci, o 
chemare indirectă la liberare, i. e ci cp it az 

Par'că Heine şi Borne n'au copleșit, n'au ars Germania 
cu râsul, cu batjocura, câte odată cu disprețul lot, dar sub 
care se:ascundeau lacrămi; şi acum toţi: oamesii; adevărat 
luminaţi văd în Heine ori în Borne. pe cei mai devotați, 
pe: cei mai'n6biii fii- ai Germaniei. Parcă ':a lucră “pentru 
binele unei:':naţii vrea ;'să-zică: â;se-gudura ::pe !lângă eî; 
a o linguşi. . E N 

O, de asemenea patriotism demagog de.sigur-n'a fost 
capabil Goethe. O cizme 40 

me. 
dai
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scriitorii geniali pe, cari îi vom trece aicea în 

revistă. 
Incepem cu Germania. 
Cei mai mari poeți și scriitori ai Germanici 

sunt: Lessing, Schiller, Goethe, Ilciuc. 
Bayard Taylor începe ustiel studiul său asupra 

acestor eroi spirituali ai Germaniei:,„epoca în 
care apar oameni mari, nici o dală nu e cu jolul 

nepregătită pentru ivirea lor. nr? âuririle + ASCUNSe, 

“cari spre stârşitul veacului au-răsturnat violent 

ordinea polilico-socială existentă, sau simțit 
“peste; jot; de aceca nici nu lipsea o :mare clasă 

«le spirite, primitoare, care să recunoască şi să 

„prejuiască pe cei cari au:tost născuţi pentru 'cre- 

area spirituală. Dar uceştia din urmă nu puleau 

să fie cruţaţi de luptă. o vreme oarecare, penlru 
«că.e o foarte, mare deosebire înlre un protest 
tăcut şi unul vorbit, contra ordinei existente”. 1) 

„Aceste adânci şi admirabile cuvinte Sar po- 

irivi, întrun fel sau într'allul, nu numai marilor 

poeți ai Germaniei. ci tuturor seriitorilor geniali, 

„pe cari îi vom pomeni aici. 
Mai departe, Taylor, după ce descrie mizeria 

morală în ce Are SC, găsea Germania intelecluală, 

zice: + 
„Omul care a deschis drumul în această :pu- 

“stict late a fost Gotthold Ephraim Lessing. EI stă 

în frunte, pentru că el e adevăratul luptătorifrun- 

  

1) Bayard Taylor, op citat.
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laș al cugelării germane, pentru că viaţa lui a 
fost o luptă lungă şi amară pentru adevăr, ole-. * 
ranţă și libertate”. Franz Mehring, întrun ad- 
mirabil studiu, numește, pe Lessing cu drept cu- 
vânt: „edler Vorkămpter freier Menschenheit”,. 
luptălor de “avangardă al omenirii libere. Şi a- 
cesti lillu i-l dau toţi câţi au studiat viaţa mobilă. 
a acestui mare luptător pentru drepturile omului. 

Schiller, în privinţa aceasta, e un .demn și 
nobil:emul al lui “Lessing. Cea dintâi dramă: a 
lui, „Hoţii”, cade ca o bombă explozibilă, în mij- 
locul Germaniei, provocând persecuții contra cei. 
și contra tânărului autor: Și nu e de mirare. 1- - 
deile, liberatorii ale upropialei revoluţiuni fran- 
ceze, ce se împrășliau peste tot, au deschis caleu. . 
acestei creațiuni. Câtă frică şi ură a provocat a- 
ceaslă dramă în clasele domnitoare ale Gernra-- 
nici, o arată următoarele cuvinte ale unui: au-- 
lorizal susţinător al ordinei sociale de atunci. 
Prinţul Carol de Wiirlenberg. vorbind de Schil-: 
ler, zicea urmăloareie cuvinte caracteristice: 

„Dacă aş îi fost D-zeu şi pe cale ide a crecâ: 
lumea, şi dacă aş” fi prevăzut că în acea lume: 
se va serie. drama Briganzii, aş fi suspendat 
creațiunea” 1. Alarmat de impresia produsă 
de- această dramă, prințul domnitor îl chiamit pe 
Schiller și îi: cere să nu mai tipărească nimic: 
fără permisiunea sa. Se înţelege că Schiller unu. - 
A 

1) „Pensces de Goethe“ Eckermann.
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se Supune acestui ordine: arestat și, supă “cel 

liberează, e nevoit să fugă Uravestit: lao: “prictenăii 
a lui lângă: Meiningen, unde serie: Fiescg, Cabalri:! 
ci iubire,: cari respiră şi o măi miare vii Ii tilra! 
upăsării. polilice și :0. mai! nieîntr ânată: n: ăzuință” 

spre liberlale decât drama. "Briganz ii. Protecția : 

puternicilor. : săi: amici, mai i ales: “protecția lui 

Goethe şi: â' curţii: de: Weimar; - îti :5etipă de inulte” 

persecuții, la: cari-ar'fi.fosti supus iliniinlrelea 

“lar „prietenia - puternicilor: nu-l face: să “senimbei 
„au o.iotă' spiritul însuși al creațiunilor sale, poe-!, 

tice.;El-serie: mai lârziu! opere nemisural sii 

puternice decât Priganzii;: dar spirilut lore direc» 
lia “socială; eracecașii: Seherr nunmesid “be! "pir 

Carlos; cânt. sublim de: libertate, pătruns de: 

cea mai: curală umanitate”, și meelaş: “lucru” tr e 

bue să-l: spunem de toate dramele lu Schillei 

poale. mai mult încât-decât &le altele, despre il: 

helm: Zell, 'ceai:din- urmă: ii cea mai. Sâniali pin 
» alramelee Îi: i si 

„Eh brebue să sfârșească cuin” u încevu”; zice 

Scher r sea poetiși apostol al libâri tăţii? ȘI, atei 

rilor:6ameniloi. îMâta sigur, e “i jura diiâritul dela! d 
Griilli::ca:ceaimai: supe bă gripă: drâmatică a 
dramci- germane şi: că din Tell “nenumi ărate inimi” 
sau păliunsti se pătrund: şi::5e vor păteunde! aa 
cel::niai mobiliierilusiazunr:: „penirti! cale mini! nt ari i 
bunuri" âle omenirii) e a pitt iti ii 

  

1) Johannes Scherr.. Atlgemeine Geschichte der: Literatur, 
«irittes Buch, pag. 242-— 243,
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„Dacă :nc-am-:apucaisă. citim apreciațiuni în 
felul. acesteca -asupr a lui Schiller, am “pulea :să 7 
cdităm- câteva voluzinea: rit ei die 

Dar.cel mai revoluționar. dintre toţii marii. po-i 
eți:ai Germanici, netăgăduit că eiileinrich Heine: 
„Chiar. în cele: dintâi. poezii ale sale, Heine ise! 

ridică contra. stării -de." lucruri din Germaniati 
Peniru:a scăpa de: persecuții: şi-puşcărie, IIcine:i 
trece, granița şi: acolo în. exil trăește şi: moare. -:: 
De acolo, din Franţa, el iasvârle: în 'Gerniania 

acele. creațiuni superbe, pline de un râs nebunii, 
si de un plâns iînnăbușit;.de acolo: el usvârle, în? 
Germania acel material explozibil, căre: conlri- 
buc așa de mult la. isbucnirea revoluţiei din 1848. 
“Luplălor ncobosit; Ilcine :duce :această luptă: 

chiar în ultimii ani-ai vieţii sale. uni srozasi avi 
agonici, până când oribila: boală i Pa'doboriţ, sti 

In frumoasa: sa! carte: Das:junge Deutschland: 
Brandes zice: despre; Ieine: “sin Pranţa; el ca: 
scriitor a:dus:o! luptă: neîntreruptă şi: neobosită » 
contra reacţiunii 'curopene: -Se: “poale zice că în "ii 
ceastă. privinţă. cl e marelo:urmaş al lui: Pyron.: 
Puţini. ani, 'după 'ce sabia! rîsului;. în :serviciul” 
libertăţii a căzut: din : ntânac muri indului. DByroriși 
ca :a fostiridicată: de; Heinej:și-o':viaţă între âgă: 
a lost întrebuințată : cu: aceeaşi îndemânare: -dar:; 
în. cci. din-urmă oa ani-6a a: îost mânuilă: de-in'+ 
rănit moral. Va tao: TI 

103 e RI i 
ici 

i PEN oa 

    

   

  

ÎN SRI i e, iu 

1) Georg Brandes, Das junge Deutschland, pag. 213,
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Și genialul poet zice el însuşi în admirabilele 
sale Reisebilder: „Nu ştiu dacă merit, ca odată 
să mi se împodobească cosciugul cu o cunună 
de laur. Poezia, oricât am iubit-o, a fost tor- 
deauna pentru mine numai o sfântă jucărie, ori 

un mijloc blagoslovit pentru scopuri cerești... 
Dar o sabie să-mi puneţi pe coșciug, pentru că 

„am fost un soldat curagios în lupla pentru ]i-: 

 bertalea omemrii (Belreiungskrieg)”. 

Să trecem acum la Franţa. Cei mai mari scrii- 
tori francezi ai secolului trecut . sunt: Diderot» 

Voltaire, Rousseau. | 

Diderol reformează crilica ar tistică şi literară. 
Impreună 'cu Lessing, el poate să fie socotit 

ca înțemeietorul crilicei moderne. De altmintre- - 
tea, cl.are.aşa de mult comun cu acesta din 

urmă, în cât cu drept cuvânt poate să fie socotit 
ca un Lessing al Franţei.. Despre marea însem- 
nătale a lui Voltaire ca scriitor nu nai vorbesc: 

ea e, cunoscută de toată lumea. Rousseau e mai. 
mult: cunoscut ca un scriilor politico-social, dar 

în adevăr el'u fost un artist genial. Bruneticre, 
unul din cei mai buni cunoscători ai literaturii 
fvanceze, socoteşte pe Rousseau ca întemeieto- 
rul liricei franceze din secolul nostru. Influenţa 
accasta a fost aşa de mare; în cât Brunelicre ;gă- 

sește, fraze întregi din Rousseau puse numai în 
“versuri de, Victor Hugo, Musset şi Lamartine. Ei 
bine, acești scriitori geniali au fost cei mai mari.
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revoluționari ai secolului. Iniluenţa ior a fost 
aşa de puternică, în cât unii îi socotesc :cauza 
şi creatorii marei revoluţii ranceze, ceca-ce e 
de sigur o absurdă exagerare, caracteristică însă 

"pentru enorma influență socială a acestor scrii- 
tori geniali. 

Insuşi secolul nostru, reformat prin amarea 
revoluţie franceză, unii îl numesc secolul lui 

„Voltaire. N 
Gloria politico-socială a acestor scriitori ge- 

niali a fost aşa de mure, în cât a lăsat cu totul 

“în urmă glori ia lor ca scriitori artiști. a 

„Cel mai mare poet Irancez al veacului nostru 
e Viclor Hugo, — si de sigur numai Nietor: Hugo 

i nui poate să fie, socotit” între oamenii cărora Je- 
ksunt indiferente idealurile sotiale, luptele „s9- 
Sciale. Ca deputat, ca membru al camerilor consti- 
Slutive după revoluția dela 18:15, ca senator, dar 
2 mai ales ca poet, el a fost în av angardă. 

Numai unei întâmplări fericite îi daloreşte 

cl viaţa după lovitura de stat a banditului Na- 
poleon al [II-lea. Obligut să emigreze, el! să 
aproape 20 de, ani în exil și de 'acolo duce p 
luptă înverşunaLă şi neîntreruplă contra călău- 
lui republicei franceze. Mai bine decât ori cine, 

el sii gur și-a rezumat toată viaţa .de poet islo-. 
rios, de luptător generos în versurile: . i 
Jai, dans le livre avec le drame, en prosc, “ci 

(vars, 
“Plaidă potir Tes pelits ct pour les mis&rables, 
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Suppliant les heureux ct les inexorables. 

J? ai râclam& des droits pour la temmle et Pen-- 
fant, 

Pai tace diclairer Phomihe en le râchaut- 

- E „ ant, 

Pallai criant science, âcriture; parole... 

Peniru epoca pe care, am țărmurit-o cei mai 

mari poeţi ai Engliterei sunt Shelley şi” Byron. 

Cea dintâiu poemă pe care o serie Shelley, 

Queen Mab, ridică contra lui o groaznică Îur- 

tună. E adevărat că e cea mai violentă „prolesie 

de credință ateistă ce sa scris vre-o dată. Dat 

afară din College, -el începe o luptă disperată 

contra bigotizmului englez, contra netoleranjţei,. 

tradiţiilor moarte și contra nedreptăților sociale - 

ale Engliterei. 

Englez, el agită Irlanda împotriva “Angliei, 

cheamă. pe Irlandeji să se ridice contra apăsă-. 

torilor „lor seculari. Aristocrat, [iul lordului 

Perey Bisshe Shelley, el agită -pe lucrători con- 

tra lorzilor şi capitaliștilor. / 

Rezultatul e calomnia neagră, persecuția săl- 

batecă din partea tuturor acelora cari au fost 

interesaţi la continuarea tuturor prejudecăţilor şi. 

nedreplăţilor sociale. 

E), copil-sublim, în care irumuseţea sufle- 

tească ideală concură cu irumuseţea trupească 

— bun, blând, curagios, devotat, entuziast, e re- . 

prezentat ca cel mai mare monstru ce a trăit 

vre-o dată. 
Nu mai putea să iasă pe stradă. Un gentle-
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man care nu-l cunoştea, întâlnindu-l şi auzind 
că acesta e, Shelley, e apucat de p furie bestială 
şi începe să-l lovească. Talăl.său se leapădă de 
cl şi îl lasă muritor de foame, şi în fine guvernul 
reacţionar al mizerabilului Castelere ash, sub mi- 
şelescul pretext că ideile subversive. religioase 
şi sociale pot să iniluenţeze în rău asupra co- 
piilor lui, îi răpește marelui poet copiii cu forţa. 
Huiduit, repudiat de tatăl său, răpinduci-se copiii, 
Shelley se duce în Ialia, unde moare înccat în 
Mare. (1) 

Sar părea că ura Şi furia claselor dominante - 
ale Engliterei au atins culmea faţă ci Shelley: 
Dar nu, e un alt poet, tot aşa de genial, care a 
avut cinstea 'să fie calomniat şi cu imai multă: 
furic, dacă se poale: e Byron. “Ca genialul său 
rival! şi prieten Shelley, Byion e nevoit să pără- 

sească Englitera. Furia gentlemanilor contra i- 
deilor subversive ale lui Byron e așa de mare în 

cât la plecarea lui din patrie, prietenii trebue să-i 
încunjure- trăsura, ca'să nu lie lovit de ple- 

bea aristocratică. Byron pleacă în Italia şi de 
"aci cl urmează acea campanie, eroică în pciriva 
reacţiunii-europene, campanie care nu se e sfâr 
şește. decât cu moartea lui. 

„Byron”, zice Roden Noel (2) „e o „nare voce 

1» Acelor cari ar dori să facă cunoştinţă .mai i de aproape 
cu genialul poet şi cu omutideal, le recomandăm frumoasa 
Cărte a lui Felix Raab: „Shelley, sa vie et ses oeuvres", 
1.2) Roden Noel. Life ot lord Byron, pag. 20. 

_
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iconoclaslică ce. cade asupra adormiţilor: mulţă- 

“miţi şi confortabili, ca sgomotul unei nări care'şi 

“rupe: zăgazurile.... e poetul revoltei”. Byron a- 

prinde spiritul opoziţionist nu numai în Engli- 

tera, ci şi în toate colţurile lumii unde ajunge 

cuvântul său inspirat. , 

„Byron”, zice Brandes, „a deslănţuit toate pa- 

siunile; el nu se mulțămea să lucreze asu pra.unui 

“singur punct, îi trebuia să revoluționeze spiri- 

tele, să deştepte simţimintele, contra tiraniei”. 

Politica Sfintei-Alianţe credea că a înlăn- 

: ţuit pentru lot-deauna spiritul revoluţionar, cre- 

„dea că a rupt „pentru tot-deauna legătura :ce 

„unea secolul nosțru de secolul al :opsprezecilea. 

„Atunci, acest om. singur, leagă iarăşi legătura, 

":-pe care au rupt-o un milion de soldaţi. - 

__*  Republieanizmul “american. libera cugetare 

“germană, spirilul de restaurare francez, radica- 

-lizmul anglo-saxon: loate sau.unit în acest -sin- 

- gur spirit. După înăbuşirea (Unterdriickung) re- 

„voluţiunilor, încătuşarea presei, -după ce s'a su- 

«pus ştiinţa, a: pășit fiul fantaziei, poetul liber ca 

pasărea (vogeltrei) şi a. chemat încă o dată la 

-arme toale spirilele puternice contra inamicului 

“comun. 'Reslauraţiunea, de bună samă, nu ba. 

„supraviețuit; Principiul autorității „nu a. avut 

niciodată un adversar mai neînfrâhal (ricksicht- 

-sloserer)”. 1) .: .  -î - IE 

  

“ 1) Die Hauptstrămhungen der Literatur des neunzenten 

Jahrhunderts. Dritter Band, pag. 238. ”
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„-E, de sigur, foarte exagerat aici rolul lui By-. 
ron, -dar însăşi această exagerare, din partea 
unui spirit aşa de clar ca Brandes, arată ce i: 

mensă influență a avut Byron -asupra vieţii po- 
litico-sociale a Europei. De altmintrelea de o. 
părere cu Brandes e şi cunoscutul istoric ger- 
man Gervinus, căruia îi aparţine chiar o parte 
din cuvintele citate şi anume cele subliniate... 

Byron nu se mulţămeă cu lupta prin. condei. 
In Italia el intră în conspirația carbonarilor; iar 

la izbucnirea răscoalei din Grecia, el pleacă a- 
colo, ca să ia parte la lupta Grecilor în.:con- 
tra 'Turcilor. In Grecia organizează :pe soco- 

teala sa un. regiment de voluntari și moare în 
armata lui Mavrocordat, moare ca un crou antic, 
Moartea lui a fost o lovitură teribilă pentru tot 
ce cugelă şi” simţea omeneşte în toată lumea. -Gu- 
vernul provizoriu al Greciei ordonă un doliu 
naţional de 21 de zile, numai aristocraţimea şi 
popimea Engliterei nu-i atinsă de această durere, 
şi când cadavrul lui soseşte în Englilera, ca-i re- 
îuză îngropăciunea de onoare, 

Se părea periculos şi după moarte. Nu putem 
să nu cilăm admirabilele cuvinte ale lui Mazzini, 

zise despre moartea eroică a. lui Byron. 

„Eu nu cunose un mai frumos 'simbol 'al des- 

tinului şi misiunci viitoare a artei ca moartea 
„lui Byron în Grecia, Alianța sfântă a poeziei “ci 
cauza popor ului, — unire atât de rară a cuge: 

tării cu acţiunea — marea solidaritate a luluror * 
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naţiunilor pentru căpătarea drepturilor porun- 

cite de D-zeu tuturor copiilor săi — lol ceeu- 

cuma religiunca şi speranţa partidei progresu- 
lui în Europa e simbolizat glorios în această! 
imagine”. 1) Pi | _ 

„Cei mai mari scriilori prozatori. din epoca 
despre care vorbim sunt în Anglia: Dickens și 
Thackeray. Ia 

„ Dela cel dintâi până. la cel din urmă rând 
din Dickens, totul e pătruns de cea mai adâncă 
suferinzi. Poate încă mai mult decât Xictor Ilugo, 
cl ar putea zice: „Am pledat toală viața mea 
cauza celor „mici, celor apăsaţi”, Romanele lui 

aveau câte. o dată o influenţă directă asupra le? 

gislațiunii țării. Mizeriile, pe cari le, descria în 

ele, provocau unc-ori reforme și îmbunătăţiri. 

“Taine rezumă şi caracterizează ast-fel romanele 

lui Dickens: „In lond toale romanele lui 

Dickens se reduc la o singură frază, şi iat-o: 
„Fiţi buni, și iubiţi; nu există o adevărată 

„plăcere decât în emoțiuniie inimei.... Să compă- 

„timiţi netericirile umile; fiinţa cea imai mică și 

„cea mai desprețuită poată să valoreze en sin- 

„gură cât mii de -pulernici şi mândri, etc. 2). 

Macaulay caracterizează filozofia politici a 

romanului Hard Times în două cuvinte: „Sullen 

socialism”, socialism posomorit. | 

Marzilas sfârşeşte, cu următoarele foarte drep- 

  

1) Roden Noel. Life of Lord Byron, pag. 21-22. . 
2) Taine. Histoire de la litterature anglaise, vol V, pag. 

6g—64. : :
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vu 

te cuvinte studiul său asupra lui Dickens: „şi Ja- 
tâta vreme cât el va fi citit, ya (fi 'o influenţă u- 
manizaloare şi înobilătoare” mai mult între oa- 

men. 1). 

AL doilea mare prozator al Jngliterei e “Tha: 
clkeray. aia 

Satire de primul rând, el întrebuințează 
tot geniul său, tot amorul său, conira. clasei aris- 

„tocratice. 

Dela Byron încoace, nimenea wa bicinit, wa 

înlierat aristocrațimea şi apăsarea aristocrației 
ca Thackeray. E adevărat că acum condiţiunile 
vieţii politice se schimbaseră și Thackeray ma. 
mai fost persecutat aşa de sălbatic ca „Byron. 
Despre Thackeray iată ce zice Taine, adâncul 
cunoscător al literaturii engleze şi de sisur un 

martor foarte imparţial: „romanele lui “[hacke- 
ray sunt un război contra arislocraţimei. 

Ca Rousseau, el a lăudat moravurile simple 
şi alectioase; ca Roussenu, el urăște distinc- 

țiunea de ranguri”. 2) Urăşte arislocraţimea, 
nu atâta pentru că cu usupreste pe om, cât 

pentru că.îl corupe; delormând viaţa socială, 
deformează viaţa privată; creând nedreptăţi, cre- 
iază viţii; acaparând statul, cai.otrăveşte sufletul, 
— şi “Thackeray găseşte în perversitatea şi pros- 
tia tuluror claselor şi tuluror senlimentelor ur- 

mele aristocrației”. Şi mai departe: „Trebuesc 

citile diatribele lui înțepiitoare contra însurători- 

  

1) Life ot Charles Dielens by Frank T. Marzilas, pag. 162 
2) Taine, op. citat vol. V. pag. 103—195.



94. - ARTIŞTI-CETĂŢENI 
  

lor de: convenienţă, jerifirii fetelor, contra inc- 

galităţii moştenirilor şi pizmei celor 'mai tineri 

'(eadels), conlira educaţiunii . nobililor şi tradi- 

țiunii lor de obrăznicie. contra tuturor atentate: 

or împotriva nalurei şi familiei, inventate, de so” 

cictale, şi lege. | 
Indărâtul acestei filozofii se desvăluește o altă 

galerie, de portrete tot aşa de injurioase ca Şi 

cele dintâi pentru că inegalitatea corupând pe 

cei mari pe cari îi exaltă, corupe pe cei mici pe 

cari îi pângăreşte”. 
„ Cel.:mai mare poel al Scoției şi unul idin :cei 

mai geniali poeţi ai lumii e Robert Burns. Ță- 

ran din Scoţia, el a.compus multe, din -genialele 

lui versuri, umblând: după plug. „Nici odală”, 

zice Taine, „nu sau văzul împreunute atâta să- 

răcie şi atâta talent”. | | 

Ca ţăran, Burns e, în primul rând, reprezen- 

tantul clasei suferinde ţărăneşti şi un protivnic 

viguros, desperat, al acelora care o apasă, -ad- 

versar al proprietarilor mari de pământ. „El 

e contra societăţii” întregi”, zice, Taine, „contra 

statului, contra bisericei. 

Are accentul amar al lui Rousseau, câle odată 

chiar frazele lui; el ar vrea să tic un 'sălbatec vi- 

guros și să iasă din această viaţă civilizată, care 

“impune atâta dependinţă şi umilință unui om 

sărac. (1). | 

  

Ă 1) Taine, Histoire de la litterature anglaise, vol. 1V, pag.. 

50. ! _ 

.
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:: Şi însuşi Burns zic în puternicele lui versuri: 
„Cât de greu e să! vezi un om sărac, iistovit ke 

pstencală, înjosit, venind să ceară dela unul din 
fraţii -săi de pe pământ, voia de a munci... și 
câte o dată el nu poate să nu se amărascăvă- 

zând cum sunt împărţite bunurile, cumj cei mai 
„de treabă oameni trăesc în nevoie, pe când im- 
becilii se. răsfaţă pe grămezi de aur, neștiind 
ce să facă cu el”. Unete din cântecele revoluţio-” 

nare ale, lui: Burns sunt de o violenţă așa de 
mare, în cât întrec tot ce: „sa scris în aceasi, 

privință. | . . 

In biografia lui Burns, Blackie:spune: Lrecând. 

la viaţa lui publică, nu trebua să fim surpninși 
dacă vom alla că Burns, care.nu cra un ador- 

mit, ci un poct în carne şi în oase, un on în 
puterea cuvântului, a. luat parte, aşa de vie, în 
conflictele, polilice ale acestor vremuri lurbu- - 

rate”. 1) De altmintrelea Blackie apără pe 
Burns pentru vederile lui revoluţionare, îl a- 
pără în câte-va cuvinte, cari suni de o potrivă 

caracleristice, şi pentru marele poet şi pentru 

micul biogral: „Un mare poet liric poate să 

aibă multe virtuţi omeneşti; dar e foarte rar Isi 
“se poată lăuda cu prudenţă; şi din toate mem- 

brele lui dezoruonate (inordinate). acest mic 
rgan — limba — era acela căruia Burns, rar 
ori nicicdată, nu i-a pus frâul prudenţei” 

1) John Stuart Blackie „Life of Robert Burns", pag. 137.
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” Cel mai mara poet al Irlandei e Thomas 

Moore. . 
Thomas Moore e bardul naţiunii irlandeze, 

apărătorul libertăţii Irlandei. Irish Melodies 

au inspirat geaeraţii de luptători pentru Irlanda, 

şi asta cu toate că, după temperament, el ma 

fost de loc ua luptător politic. Moore duce lupta 

în contra ori-cărei. apăsări din ţara lui ca :și din 

alte țări. Scârboasa Siiîntă Alianţă a monarhilor? 

dela începutul acestui secol el o:-numește: „0 

bandă de vampiri ce sug sângele Europei ador- 

mite (1). Lake, în introducerea biografică la 

„scrierile lui Moore, zice că acesta merilă .cea 

mai glorioasă coroană, coroana patriotismului. 

Urmiătoarele cuvinte ale lordului O'Hagan, pe 

cari le extragem dintr?o frumoasă biografie a 

lui Moore de, James Syminglon, car: acterizează 

îndestul pe marele poet irlandez: „Moore a fost 

atașat către Irlanda cu o puternică, ş şi neschim* 

băloare iubire, care se vede în fic- -care act 'al 

vieţii sale, la fie-care, pagină a scri ierilor sale... 

In acord cu priceperea intereselor Irlandei şi a 

datoriei ce o avea către dânsa, el i-a rămas 'cre- 

dincios în vremea celor mai mari descurajări, 

ca și în vremea celei mai înalte speranțe. Pen- 

ru ea, a reluzat să-și „lepede convincțiunile, 

când putea să aibă posturi Şi puterea, dând nu- 

mai aprobarea tacilă unor acte politice pe cari 

1) Vezi: Brandes „Der Naturalismus in England“, studiul 

despre Moore.



ARTIŞTII-CETĂŢENI 27 

le dezaprobă... Pe “vremea lungei lupte, pentru 
emancipare, el ma lipsit, ma,şovăit nici un ceas 

în apărarea cererilor catolicilor Irlandei, 
Cu spiritul său fin, cu sarcazmul înțepător. 

“cu inveclivele violente — prin loală energia 
o, 

inimei sale, şi prin toate resursele geniului său 
— cl apăsă asupra unei legislații protivnice şi 
asupra unui popor ostil. Şi influenţa ce exercita. 
era imens. Cercurile, în cari nici o dată ma 

pulut pătrunde agitația politică, au fost deschise 
cu plăcere pledoariilor poetului. Şi acecași voce 
melodioasă, care a ridicat milioane. de irlandezi 

pentru a le aduce aminte că au o ţară, şi spre 
a-i uni pentru propria lor salvare politică, a- 
cecaş voce răsună în castelurile și salo mele 14-. 

ristocraţiei engleze, alungând, împrăştiind pre- 
judecăţile şi denunţând răul cu o putere și cu io 
bunătate cari au atras multe conștiințe rămase 

până atunci împietrite, la apelurile reci ale drep-- 

tăţii. (1). 
Cei mai mari. poeţi pe cari i-a .produs Italia - 

în epoca despre. care vorbim sunt Alfieri și 
Leopardi.. - 
Am amintit despre importanța  politico-so- 

-ciali a lui Alfieri. In introducerea la tragediile 
“lui Alfieri, A. Rachelli zice: 

„A rechema o naţiune la bărbăţie, la virtute, 
cu vocea literaturii, a fost concepția lui Ali- 

1) Thomas Moore, his life and works by. Andrew “ James 
Symineton, pag. 238—239,
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ghieri. Rău .pricepută, rău exprimată ori înă- 

Duşită pentru patru sute de ani,. această che- 

mare e reluată în sfârşit de Vittorio. Aifieri. care 

dacă- nu e unicul, apoi e de sigur cel mai mare. 

din câţi au îndrăznit să'atace obiceiuri!e mârșave 

_ale.secolului, să le baljocoreaseit. în public, şi să 

deştepte la fapte, nouă, inimi coruple ori mulţă- 

mite de a dormi 1). 
Leopardi e o dovadă şi mai strilucitoare de 

marea legătură dintre un genial poe! $ şi un mare 

cetățean. - 

Leopardi a fost un pesitiist, cel mai i desperat 

pesimist ca a existat vre-o dată. Pentru el, ca ş 

pentru Schopenhâuer, nenorocirea e fatal. 1 

gală de existență, idealul deci e dispariţiunca 

existenţei. Și pentru Leopardi aceasta nu e 

vorbă goală ori un simţimânt trecător, nu. LE o 

deducţie-a întregei lui filozofii. Sar păcea că, 

logiceşte, vorbind, soarta semenilor săi, a so- 

cielăţii, a patriei lui, trebue: să-l lase cu totul 

"rece, Dacă idealul e neființa, ce-i pasă in ce 

stare. se, găseşte patria lui?.,Dar se vede că [ge- 

niul nu se împacă cu indiferența socială (vom 

vedea mai deparle pentru ce). Şi marele pesi- 

mist Leopardi cheamă patria lui la deşteptare în 

versuri geniale, cari, după arzăloarea pasiune ce 

respiră, cgalează cele mai pasionate bucăţi din o- 

-perele lui Mickiewicz. Şi ele au av uto influență tot 

  

_1) Biblioteca clasica italiana. Secolo XVIII; Tragedie de 

Viţtorio Alfieri. Trieste.



  

„ARTIŞTII-CETĂŢENI 29 

alâl de mare ca şitragediilelui Alfieri. In poezia 
scrisă la nunta surorii sale, el face npel la fetele 

şi lemeile Italiei ca să înflăcăreze la luplă pe 

fraţii. și bărbaţii lor. Genialul cânt.Călre Ilalia 
“începe cu următoarele. admirabile versuri: 

„O patria mea, văd zidurile şi arcurile şi .coroa- 
nele și moniumentele şi solitarele turnuri ale. pă- 

rinţilor noştri, — dar gloria n'o- văd”, Şi Leo- 
pardi ajunge la un strigăt do revoltă :sublimă 
în versurile: ',Armâ, daţi-mi arme. Eu singur 
mă voi lupta, eu singur voi cădea: Și fă, Doamne, | 
ca sângele meu să aprindă vitejia în pieplurile: 

italienilor”. 

Cel mai mare poeL pe căre Pa produs Polonia, 

e Mickiewicz, şi Mickiewicz e unul din cei :mai 
mari poeţi patrioţi revoluționari, pe. cari i-a pro-= 
dus lumea. Din exil, unde a trăit şi a imurit, ela 

“seris Dziadij, Conrud Vualenrud, cari sunt plinr: 
de o iubire nestârşilă pentru Polonia lui, pentru 

Lituania lui, — de o „ură adâncă 'conjra fcelor 

cara o sugrumă, Intreaga creațiune patriotică 

a lui Mickieivicz € o chenare Ja deșteptare, la 
luptă. De altmintrelea, patriotismul lui ma fost. 
un patriolism îngust, care, se revoltă în contra 

„ apăsătorilor străini pentru 'a le lua locul, nu. : 

Adept aprins al socializmului religios al lui 
Lamennais, întreaga lui creaţiune poetică respiră 
„o adâncă, iubire, şi compiitimire “pentru clasele
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apăsale şi o mare. ură în potriva «m agnaţilor „ 

țării, cari au pierdut Polonia. 

In aceiaşi direcție au scris „ceilalţi poeţi mari 

ai Polonici, ca Slovacky ori Krasinsky. 

„Cel mai mare poet pe care l-a produs Rusia, 

nu numai în epoca aceasta, dar în toate epocile, 

e Pușkin. Dar Pușkin nu ie: numai tun :poct :se- 

nial; ruşii cu mare dreplate it numesc un mare 

cetăţean. EL crecază limba rusă literară, el revo- 

-Tuţionează literatura, dar tot de o dată elise ri- 

dică contra condiţiunilor păcătoase polilico-so- 

ciale ale ării sale. 

Puşkin. pentru această opoziţie, petrece o bună 

parte, din viață în exil in Crimeea, Basarabia, 

Caucazia. 
Numai o întâmplare, — drumbrile nepractica- 

bile, — âl împiedică de a veni și de a lua parte 

la revolta 'aşa numită a decabriştilor şi deci. a 

îi spânzurat, cum a fost spânzurat un alt poel, 

prietenul lui Pușkin, — Ryleev.. E adevărat că 

Sa împăcat călră sfârşitul vieţii cu împăratul 

Nicolae, care a devenit personal censorul și pro- 

tectorul poetului, Această împăcare a fost foarte 

dăunătoare, poetului şi de: aceea a făcul. ca Ale 

multe, ori lira lui să scoată note false. - 

Dar aristocraţimea rusă şi camarila țarului 

simţeiiu bine că această împăcnre e puţin dura: 

bilă şi de aceea ma încetat de a- i face toale mi- 

zeriile posibile şi marele poet moare într” un
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duel, provocal de o intrigă a curtezanilor ja- 
rului. 

AL doilea poet mare a Rusiei e Lermontov, 
Cea dintâi poezie pe care a scris-o el la! 

moartea lui Puşkin, e un 'atac violent contra 
aristocraţimei ruse, .conlra stării sociale u Ru- 
siei, şi aceleași tendințe respiră in toate „creu- 
țiunile sale. EI e arestat, pe urmă exilat în Cau- 
cazia, unde: moare (înti”un duel), la vârslu de 
27 de ani' ca Shelley. 

Cei mai' mari prozalori-romancieri, pe, cari 
i-a produs Rusia şi cari au căpătat o intluență 
aşa de mare asupra literaturii lumii intregi, 
„sunt “'Furgheniev, Dostoevski, Tolstoi. 

După Melchior de Vogit, adâncul cunoscător 
al literaturii ruse, ceea ce face ca romanul rus 
să aibă o iniluență atât de mare asupra lilera- 
turii moderne și ceea ce face durubilitatea lui 
peniru viitor e, afară de geniu, adânca iubire 
pentru oameni, adânca compătimire penlru cei 
năpăstuiţi, obijduiţi şi o năzuință neînfrânală 
cătră un ideal social mai înalt. Și această opinie 
a lui Vogii€ începe a îi a tuturor crilici:or străini - 
mai pătrunzălori. 

Prima operă u lui Turgheniev, Schiţeie unui 
vâniilor, unde, €& descris țăranul rus; a avut îo 

- influenţă colosală asupra formării curentului 
în favoarea emancipării jăranilor iobagi. Acea- 
stă carle a avut o influență aproape tot 'aşa de
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mare asupra emancipării țăranilor rusi, ca ro- 

manul d-ne. Beecher Stowe, Uncle Tonis Cubin 

asupra liberării Negritor. a E 

Chiar dela începutul carierii sale literare; 

Turgheniev începe să Îie persecutat, pus sub su- 

praveghere polițienească, internat la moşia sa. 

După liberare; pentru a evita mai târziu un 

„exil în Siberia, ori munca silnică, la care ar fi 

ajuns cu siguranță de ar fi trăit în Rusiai, Tur- - 

gheniev, pleacă în străinătate, unde trăcşte şi 

moare întrun exil voluntar. Numele lui însă e 

aşa de mult legat de reforma stării polilico- 

“sociale, din Rusia, în cât iguvernul se temea de 

el şi când era mort. Când cadavrul său k lost 

transportat din Paris în Petersburg, 'manitesta- 

țiile organizate de către partea luminată a 

societăţii ruse a făcut pe guvern să concentreze 

armala, temându-se de o răscoali. 

Dostoevski, tânăr, dar scriitor: cunoscut, .se 

face, un aprig elev al ideilor socialiste ale -lui 

Fouriăr. Sa - CT 

- Pentru propagarea lor fondează împreună cu 

alţii o societate secretă. Când “societatea a îost - 

descoperită, Dostoevski a fost judecat şi con- 

damnat la moarte. La eşaiod, când cătăul îi pu- 

„sese deja ştreangul de gât, a fost grațiat şi trimes 

la munca silnică în minele Siberiei. Acolo a îost' 

tratat mai rău decât condamnatii obicinuiţi, a fost 

bătut cu. knutul, chinuit, chinurile i-au distrus
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sănătatea, Pau făcut epileptice şi mistic religios. 
“Reîntors din Siberia, el scrie acele opere ge- 

miale, cari sunt tot de io dată niște pledoarii 
fierbinți pentru cei nenorociţi şi obijduiţi. 

Influenţa distrugătoare a minelor din Siberia 
făcându-l mistic, religios, epileptic, Va făcut să 
se rădice contra curentelor revoluționare,ce sau 
afirmat în Rusia în absenţa lui şi Pa făcut chiar 
să apere pe ţar şi țarismul. Dar Dostoevski -a- 

pără ţarismul cum ar apără frânghia pe spân- 
arat, apără ţarismul cum ar apără un mistic 

religios o ciumă, — ca o noapte dumnezecască 
trimeasă de D-zeu pentru izbăvirea păcalelor 

noastre, ca un iad prin care trebue să „lrecem 
pentru ca să ajungem în raiul iubirii și al fră- 

țici omeneşti. Dostoevski .a trăit şi a murit ca 
un apostol, ca un martir pentru uniti i lobij- 

„ duiţi. 

Aclivitatea şi propaganda sociali a lui Lew 
Tolstoi, cel mai mare dintre cei trei romancicri,: 
“e în deobşle cunoscută. Aparţinând .celei mai 
înalte, aristocraţimi, Tolstoi duce război contra: 
acesteia şi în general contra claselor neproducă: 

toare ale societăţii. Exploatarea muncii e, după 
Tolstoi, păcalul originar, care conrupe prin lene: 

şi lux clasele superioare şi lâmpeşte şi ucide, 

prin mizerie şi muncă exagerată, clasele munci- 

„toare. Pentru a ispăşi păcatele strămoşilor şi. 

3
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ale lor proprii, cei de sus trebue să se apucaile. . 

munca fizică și să nu mai exploaleze munca al- 

tora. Sub! influenţa lui. Tolstoi „se alcăluesc, co- 

lonii agricole, în cari linerii de ambele sexe, a-. 

parţinând. claselor pr ivilegiale, lucrează singuri 

pământul. Insuşi contele “Tolstoi lucrează la. 

câmp sau la cizmărie ca un simplu muncilor; | 

Acuma, la bătr âneţe, 'Folstoi devine tot mai 

mistic şi fondează o religie nouă, un amestec de 

i socialism utopic cu “misticismul religios. Se îu- 

țelege .că persecuțiile nu-i lipsesc, Şi chiar a- 

cuma la adânci bătrânețe Tolstoi se află sub. 

sup -aveghiere poliţieneuscă. Dacă până acuma 

Pa lost transporlat în gheţurile Siberiei ori în 

fortăreaţa dela Petropavlovsk, cauza e pe de p 

parte, originea familiei lui aşa de veche, — mai 

veche şi mai aristocratică decât a Țarului: — 

pa d a pare imensa lui. popularitate în lu- 

mea întreagă. Deportarea lui Tolstoi în Siberia 

ar fi un scandal internaţional. E 

Ce] 'mai mare poet pe.care Pa produs Ucraina 

e Taras Șevcenco (1), un ţăran iobag. Șevcenco. 

e nu numai cel mai mare poet al Ucrainei, dar, 

după Mickieviez şi Puşkin, cel mai mare poel al 

Slavilor. 

  

1) Ucraina (Ucrania sau Malorosia) coprinde aproape în- 

tregul sud al Rusiei, cu o populaţie de 15 milioane de su- 

„. flete. Ucrainenii după limba şi moravurile lor se deosebesc 

de Ruși aproape tot atât cât şi Polonejii. -
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E un poel patriot întru atâta întru cât în ad-. 
mirabilele lui poezii şi poeme .reînviază trecutul 
vitejesc şi democralic al republicilor Ucrainei. 

Dar ca poet ţăran, el mepresintiă şi spune în. pri- 
mul rând aspiraţiile, şi sulerinţele « clasei lui, ale 

clasei ţărăneşti. 

De altmintreleu loate popoarele, cari gem sub 

călcâiul greu al țarilor moscoviți, aw găsit în 
Şeveenco un interpret al suterinţii şi urii lor. 
Din gură în gură trec şi acum stroiele 'lui pline : 
de o amară ironie. „Dela „Moldovan până la ki- : 
nez în toate limbile toți tac — ide bunătatea 
traiului, elc.”. 

in admirabilele lui poeme „»Cuucu= şi „Visul”, 

el plânge soarta luturor popoarelor supuse ţaris- 
mului, le îmbărbătează la luptă, blestemă; î în ver- 
suri de, foc pe ţar işi țarismul. 

Poemele lui cele mai i violente au rămas necu- , 
noscute, guvernului, dar ceea ce era cunoscut 

„din scrierile gi aclivilatea lui, era destul pentru 
a-l aresta, a-l trimele ca simplu soldat în stepele 
de pe malul Mării Aral, unde îşi consumă zilele., 

După moartea lui Şeveenco. poporul. ucrainiari 
i-a dat un nume foarte .semnilicaliv de „Larasul 
cel drept”. : 

Cei mai mari poeţi pe-cari i-au produs țările 
scandinave sunt Ibsen şi Bjornson.
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Cea dintâi operă însemnată a lui Ibsen, Comedia 

iubirii, e o satiră sângeroasă contra vieţii fami- 
liare şi a amorului din ziua de azi. Huiduieli, 
calomnii, persecuții a întâmpinat prima operă a 

lui Ibsen şi aceste persecuții au mers crescând. 

j Această campanie violentă silește pe Ibsen să-şi 
părăsească, ţara și să trăiască aproape 25 de ani 
în exil voluntar. 

Comediile lui: Stâlpii societății, Serbarea la 
Sohlgang, Inamicul poporului, sunt satire sân- 

geroase. contra, vieţii politico-sociale a Norvegiei 

şi contra politicianilor norvegiani. - 

Ideile principale care pătrund întreaga crea- 

țiune a lui Ibsen sunt: emanciparea desăvârşită 

„a femeii — el e cel dintâi puternic apostol a 

„acestei idei în ţările scandinave — libertatea, ne- 

mărginită a individului în societate şi abnega- 

țiunea, devotamentul, sacrificiul desăvârşit, fără 

cea mai mică rezervă, fără cea mică şovăire 

pentru "o idee, pentru binele obştesc. Cât entu- 

siasm . dintr'o parte şi câtă ură din cealaltă parte 

au provocat ideile sociale ale lui Ibsen, poate să 

ne arate următorul fapt: In piesa lui Ibsen, Casă 

de păpuși, Î Nora, eroina, piesei părăseşte pe băr- 

batul său şi pe copii, când se convi inge că-iubirea. 

între ea şi bărbatujei e numai trupească, că între 

ei nu există o legătură spirituală, sufletească, fără, 

de care însă după Nora (şi după Ibsen) convie- 

țuirea e o imoralitate. Această piesă represintată 

în Danemarca provoacă din partea admira
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torilor poetutui un entusiasm așa de mare, dis- 
cuţii aşa de aprinse, încât partida opusă, conser- 
vatoare, tipăreşte mici afişe pe care scrie: „Sunteţi 
rugaţi de a nu mai vorbi şi discuta despre Nora“ 
şi unprăştie aceste afişe în mii de exemplare în 

ioată Danemarca. 

Din exilul său voluntar, genialul poet. scrie către 
poporul. său aceste admirabile versuri: „ie, po- 
porul meu, care mi-ai dat în paharul adânc bău. 
tura amară dar vindecătoare şi dătătoare de 
torță, care ai inspirat puterea poetului pentru 
luptă la apusul vieţii, aproape de mormânt; ţie 
poporul meu care m'ai înarmat cu sandala neli- 
niştei, cu grija, cu toiagul exilului, cu toată serio- 
zitatea pentru luptă, ţie iţi trimit acuma, salutare 
din depărtare“. 

Al doilea, poet al Norvegiei, Bjărnson, e un 
agitator. şi unul. din cei mai mari oratori ai tim- 

puriior moderne. Bjârnson ca agitator politico- 
social e un apostol. | 

EI străbate orașele şi satele Norvegiei, Daniei, 
propagând ideile lui sociale, morale, ideile în 
chestia emancipării femeii, unde a întrecut pe 
Ibsen, căzând din nenorocire, într'un misticism 

exagerat. 

- Se înţelege că, ideile politico-sociale alui Bjorn- 

son sunt întrupate în creaţiunile lui poetice. 
Georg Brandes, cunoscutul critic scandinav, face 

următoarea comparaţie între Ibsen şi Bjornson: 

„Ibsen e un judecător sever ca un vechi jude-
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cător al lui Israel. Bjărnson e un profet vestitor, 
făgăduitor al unor vremuri mai bune“, 

Ibsen are în adâncul sufletului său un puternic 

clement reboluţionar. În Comedia iubirii, în Nora 

el biciuește însurătoarea modernă, în Brand, 

biserica statului, în Stdlpii societății intreaga 
societate burgheză a ţării lui. Sfărâmaţ e tot ce se 

atinge de critica lui adâncă, şi înaltă. 

Bjornson e un spirit împăciuitor, el duce lupta 
"fără amărăciune?). 

Influenţa, lui Bjornson ca „poet și agitator e 

imensă. - > 
Intr'un articol recent „supa lui Bjornson, ti- 

părit în revista germană „Nord und Sid“, -Mar- 

hohn zice: 
„Bjornson nu e numai cel mai mare poet al 

ţării sale dar şi şeful recunoscut al poporului său“, . 

Cel mai mare post al Ungariei e Petâfi, dar Pe- 

a, deşteptat mult pe unguri. 

In sunetul acestor cântece se duceau ungurii în 

lupta contra cazacilor, cari au năvălit în Ungaria 

_ca, să înăbuşeaecă revoluţia dela, 1848. Și Petofi 

-nuni Ge vitejie şi unde a căzut străpuns de lancea 

“nu sa mulţumit cu activitatea sa de poet şi sa 

dus să şi lupte pentru liberarea patriei sale, sa 

înrolat ca, voluntar în armată, unde a făcut mi- 

unui cazac rus; a căzut ca un erou. 

9 Ge eorg B randes, Moderne Geister, pag. 409, 

7 

“tăti e şi acela, care prin admirabilele lui cântece.
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Il 

“Am trecut în revistă pe'cei mai mulţi 'dintre 
genialii artişti, poeți şi prozatori, pentru epoca, 

pe care ne-am țărmurit-o şi rezultatele la care am 
ajuns vor fi surprinzătoare de sigur pentru mulţi 

dintre cetitorii noştri. 

Afară, de câteva nume ilustre pe cari le-am lă- 

sat la: o parte — Musset, Balzac, Flaubert — nu 

pentru că contrazic teza noastră, dar pentru că 

în privința lor ne-ar trebui mai mult spaţiu ca 

so dovedim, afară de câte-va nume ilustre, 

- cei mai mulţi dintre scriitorii” geniali, cei mai 

„mulţi cari fac gloria şi mândria naţiunii lor, Sau, 

arătat nu numai mari artişti, dar şi mări cetă- 

ţeni. Pătrunşi de iubire pentru oameni și omenire, 

de o adâncă compătimnire pentru cei nedreptăţiţi 

și suferinzi, de o ură fierbinte contră, celor care 

fac 'să sufere, ei nu numai că exprimă aceste 

idealuri, această iubire şi această revoltă în 

creaţiunile lor, ci iau parte directă la luptă. 

Soldaţi eroici ai sfintei cauze, ai viitorului lumi- 

nos al omenirii, îi'jertfesc viaţa, în toată: puterea, . 

cuvântului și mulţi dintre ei, după cum am văzut 

își petrec viaţa în exil, în închisoare, huiduiţi, 

calomniaţi, persecutați. 
- Cine va, reciti cu atenţie caracterizarea, făcută 

în fuga condeiului, scurtă dar adevărată, a vieţii 

cetăţeneşti a celor. mai mari artişti ai Europei, 

va, întreba de sigur cu mirare: cum se poate dar
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ca un fapt aşa de general şi așa de evident, să 

fie negat, ori măcar discutat? Ci se poate, o 
vedem in fie care zi; iar cauzele acestui straniu 
fapt sunt multe, şi chiar aice putem arăta unele 

din ele. 
Oamenii cari au idealuri sociale mari şi caută 

să le realizeze în viaţă, nu se găsesc de sigur pe” 
toate potecile; totuşi, ei sunt, mai numeroşi de 
cât genialii artişti, cari sunt extrem de rari. 

Ceea ce face mărirea şi gloria artistului în 
primul rând, e ceea, ce-l face şi artist, adică arta 
lui. E, deci, natural ca arta artistului să fie bă- 
gată în seamă în primul rând şi să, întunece 
toată cealaltă parte a vieţii artistului. 

"Este o altă cauză mai puţin naturală ori justi- 
ficată, dar care e tot aşa de hotăritoare. Această 
cauză e următoarea. Idealurile sociale, rolul social 

“al scriitorilor mari, ating foarte de aproape viaţa 
socială, interesele sociale, și unde sunt atinse 
interesele sociale, încetează imparţiala şi recea, 
argumentare şi încetează chiar imparțiala cons- 
tatare a faptelor. 

Bentham a zis că, dacă problemele matematice 
ar atinge direct, interesele sociale, câte adevăruri 
matematice evidente ar fi rămas.nedescoperite 
încă şi câte adevăruri matematice evidente n'ar 

fi fost combătute. Faptul, însă, de care ne o- 
cupăm, e un fenomen social şi, cum am zis» 
atinge mult interesele sociale.



. 
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Scriitorii geniali au o influenţă foarte mare 
„asupra concetăţenilor lor. A constata, dar şi a, 
introduce în conștiința publică adevărul că scrii- 
torii geniali, ca urtişu şi cetăţeni, sunt un pu- 
“ternic imbold al propăşirii şi transformării so- 
ciale, că sunt un puternic factor evoluţionar şi 

chiar revoluţionar, aceasta nu poate de sigur veni 
la socoteală acelor clase cari se simt aşa bine 
în statu-quo. Şi aceste clase sunt acelea cari dau 
tonul şi chiar constituesc opinia, publică. De aceea, 
vor putea, mai curând prinde rădăcină în opinia 
pubiică paradoxele originale — mai mult para- 
doxe de cât vriginale — ale lui Lombroso, că 
gemile sunt niște degeneraţi, nişte nebuni și chiar 
criminali, de cât adevărul adevărat că sunt mari 
cetăţeni. . 

Altă cauză e că oamenii mari în cele mai multe 
cazuri sunt judecaţi de oameni mici, iar un 
om mic tinde să, reducă tot de ce se atinge la 

"propriile sale dimensiuni :). Văzut şi prin prizma 
unui om mic şi muntele Mont Blanc 'va apare ca, 
0 colină. E evident că un;.om mare, un spirit mare 
poate să fie judecat de un spirit întrucâtva înrudit 
cu el. În general insă se întâmplă cu un om de 
geniu, ceeace ii prezice Eminescu: | 

  

1) Rog pe cetitorii mei să citească în Convorbiri literare, 
articolul d-lui Filipide, „Ideaiuri“, şi să vază cum judeca 
dumnealui pe. Goethe, pe Schiller şi mai ales pe Heine, 

e 
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«Iar dr-asnpra tuturora va vorbi vr'un mititel 

Nu. slăvindu-te pe tine—lustruindu-se pe el 

Sub a numelui tău umbră... iată tot ce te aşteaptă. 

Ba să vezi... posteritatea este încă și mai dreaptă. 

Neputând să te ajungă, crezi c'or:vrea să te admire? 

Ei vor aplauda desigur biografia subţire, 

Care s'a "'ncerca sarate că n'ai fost vr'un lucru mare» 

Cai fost vr'un om cum sunt și dânşii. Măgulite fiecare 

„Că n'ai fost mai mult ca dânsul. Și prostatecele nări 

Şi le umilă orişicine în savante adunări, , 

Când de tine se vorbeşte. Sa 'nţeles de mai "nainte 

C'o ironică grimasă să te laude ?n cuvinte, . NI 

Asttel încăput pe mâna a ori-cărui, te vor drege, 

Rele-or zice că sunt toate câte nu vor înţelege... 

Dar afară de acestea vor căta vieţei tale: 

Să-i găsească pete multe; răutăţi și mici soandale: 

Astea toate te apropie de dânşii. Nu lumina 

Ca în Jume-ai revărsat-o, ci păcatele și vina, 

Oboseala, slăbiciunea, toate relele ce sânt -: 

Intw'un.mod fatal legat de o mână de pământ, 

Toate micile mizerii unui suflet chinuit a 

Mult mai mult îi vor atrage de cât tot ce ai gândit 

  

Și astfel se va începe scormonirea în viaţa 

omului mare pentru a găsi pete în soare — , iar 

rezultatul vă fi că până şi viaţa curată a subli- 

mului Shelley vă fi-pătată. „Cum? Oare n'a pă- 

răsit Shelley pe nevasta lui Wintâi si n'a murit 

ea, oare 'de durerea acestei părăsiri!* Dar. tra- 

gedia familiară, dar durerea proprie a lui 

„Shelley!... Dar poate aceasta a fost unica soluţie - 
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adevărat morală şi omenească la care a putut 
ajunge Shelley !... de unde să le priceapă omul mic ?'. 

Sunt, bine înţeles, şi alte cauze pentry acest fapt 

straniu, că viaţa cetăţenească a artiştilor geniali 
e așa, de rău cunoscută; dar cele arătate crea 
că ajung. 

.* x. 

Inaiute de a stârşi articolul, trebue negreşit să 
răspundem la o întrebare importantă ce ni sar 
putea face şi anume: dacă e aproape un fapt ge- 
neral --- cu puţine excepţii — că, scriitorii geniali 
sunt tot de odată și mari cetăţeni, atunci care e 
cauza, de unde provine această legătură necesară 
între genialitatea, unui scriitor şi înaltele idealuri 
sociale ? 

Taine, vorbind de Shelley, zice: „Acesta din 

urmă, unul din cei mai mari poeţi ai secolului, 
fiul unui bogat baron, frumos ca un înger, de o. 
precocitate extraordinară, blând, generos, gingaş, 
înzestrat cu toate darurile inimii şi spiritului, 
nașterii şi bogăției, îşi strică viaţa parcă înadins“, 

Și marele critic francez se miră şi nu pricepe, 
cum m'a priceput figurile măreţe ale marei revo- . 
luţii franceze. Și, cu toate acestea, cauza e destul 
de clară, cauza aceasta e însuși caracterul geniului 
unui mare scriitor. Noi mai de multe ori am re- 
levat fraza, atât de adevărată, că geniul se naşte; 
nu se face. Un talent oarecare poate fi educat»
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un geniu însă, încă odată, se naște. Geniul de la 

nastere capătă un sistem nervos mai fin, o 

organizaţie psico-fiziologică mai perfectă de cât 

ceilalți oameni. Dar cu cât sistemul nervos, or- 

ganizaţia, psichofiziologică a unui scriitor. genial, 

e mai fină, e mai simţitoare, cu atâta răspunde 

mai uşor şi mai cu tărie la excitările, la atin- 

gerile din afară. 

E evident, deci, că, fiind prin organizaţia lui 

mai simţitor de cât alţi oameni, marele artist 

simte mai cu tărie toate dezacordurile vieţii, toate 

relele, toate mizeriile, şi cu cât le simte mai cu 

tărie, cu atâta, lucrează mai cu tărie în contra lor. 

Se'nţelege, nu numai artiștii geniali au o orga- 

nizaţie atât de simţitoare pentru relele omenirii. 

Falanga acestor oameni generoşi, cari s'au luptat 

şi au. pierit pentru binele umanităţii, a avut o or- 

ganizaţie a, simţurilor sociale şi mai perfectă, 

numai atâta că, la ei, acţiunea e diferită. La a 

ceştia din urmă ea se manifestează prin o acti- 

„"vitate directă asupra formelor vieţei sociale, pe 

când la cei dintâi, mai aies prin vorbe şi prin 

cântări. Artistul genial poate să fie comparat cu 

o admirabilă hartă eoliană, care tremură şi scoate 

sunete la cea, mai mică atingere a vântului. Și: 

sunetele şi cântările pe cari le scoate această 

harfă vie şi suferindă a artistului, depind, de 

felul excitărilor la, care ea e supusă în societatea 

în care trăeşte artistul.
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Cântările vor fi iubitoare, pline de triumf si de 
fericire, când iubirea şi fericirea vor atinge a- 

ceastă harfă miraculoasă; dar vor fi pline de a- 
mar, de suferinţă, de revoltă, când o vor atinge 

amarurile, nedreptăţile și mizeriile vieţii. Artistul 

genial, prin organizaţia lui, e condamnat să se 

revolte contra mizeriilor şi nedreptăţilor vieţii 
sociale pentru că-l ating mai puternic şi pentru 
că el nu poate răspunde la această atingere du- 
reroasă de cât prin strigări de durere și revoltă. 
Un artist genial e, deci, întrucâtva un revoltat, 
născut. | 

Și aici e locul să constatăm încă odată, acea. 
deosebire care e între genii. 

Un geniu în cugetare abstractă, un mare savant 
deasemenea se naşte, deasemenea. moşteneşte 00r- 

ganizaţie superioară şi, deci, tot astfel, chiar după: 

organizaţia, lui, trebuie să fie un revoltat. De cât, 
un savant, un cugetător trăeşte în lumea abstractă. | 

a cugetării, a gândirii, în lumea imens de largă 
a concepţiilor înalte, abstracte. Deci,: âcolo, în 
lumea în care trăeşte, în lumea, ştiinţei, va fi un 
revoltat. Nemulțumit de starea ştiinţei, el va. 
tinde s'o transforme, să o revoluționeze, — și 
„tocmai în aceasta se va arăta, revolta lui. 

Un artist-poet însă nu trăeşte în lumea con- 
cepţiunilor abstracte, ci mai mult de cât ori cine 
în viforul vieţii sociale, cu afectele, cu .disenti- 
mentele, cu-ura, şi iubirea ei, cu lupta de interese 

n
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deosebite. 'Tocmai uceastă viaţă, în care trăcşte 
artistul, el trebue să v zugrăvească în creaţiunile 
lui artistice. Și dacă un geniu mare e prin felul: 
dui chiar un revoltat, atunci e evident că aici, in 

“viaţa socială, se va arăta revolta lui. Și precum 
un geniu științific va fi un factor transformator, | 

«un factor revoluţionar, în lumea sa, u concepțiilor 

Şi speculaţiunilor şliinţilice, tot uşa un scriitor 
genial va fi un factor transformator în domeniuj 
lui, care e viaţu socială cu toute afectele și in- 
ieresele ei vitale. 

Și de aceea un artist scriitor genial | nu poate să 
fie mulţumit de starea socială, pe atâta vreme pe 

«cât există, în ea. nedreptăţi, suferinţi sociale, mi- ” 
:zerii; şi de aceea se va revolta contra lor. Lelul 

revoltei va depinde se înţelege de condiţiunile so- 
ciale in, care trăeşte artistul, de insușşi felul relelor 

„ce vor bântui societatea. 
Când ţara artistului va fi, spre pildă, îngenun- 

chiată şi batjocorilă de străini, el va fi păâtriot 
arzător și va chema. pe conccetăţenii lui să se ri- 
-dice contra asupritorilor străini (Moore, Mickie- 
vicz, Leopardi, Petofi, Ssvcenco, elc.); iar când 
țara lui va fi liberă el se va împotrivi asu- 
pritorilor interni, de acelaș neam; şi când ţara 
lui va asupii popoare străine, el le va, chema la 

luptă,. chiar contra poporului său (Byron, Shelley), 

Un mare artist nu e un patriot îngust şi interesat. 

“ Când Polonia sar f£ liberat şi atâţia patrioţi sar



  

same 
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fi aruncat să. încuseze preţul patriotismului lor,-un 
Mickievicz probabil că ar fi tost închis în citadela 
din Varșovia pentru ideile lui subversive — doar 
că Var îi păzit jandarmii polonezi şi nu muscalii. 
Un artist geniale întrucâtva o anticipație asupra 

„unui timp al viitorului îndepărtat. 
Natura creează câte odată un exemplar mai 

“perfect pentru a arăta cum. va fi omul. In acest 
senz, geniile nu ne aparţin, ele aparţin viitorului, 
aparţin unei alte ţări, ce va, exista altă dată.. 

In acest sens sunt adevărate intrucâtva fante- 
ziile lui Platon, care reprezintă pe un arlist'ca 
un înger căzut dintr'o lume perfectă, o lume tran- 
scendentală, iar creaţiunile artistice ca remini- 

scenţe din acea lume ideală. Viferența e numai, 

că lumea despre care vorbește Platon nu e în- 
, dărătul artistului, în trecut, ci în ciitor, şi crea- 

țiunile artistice geniale nu sunt reminiscențele 
unei lumi ce a fost, ci presimțirile unei lumi ce 

va fi. Artiştii geniali sunt cetăţenii acestei lumi 
„ce va fi, ai acestorţări depărtate, de aceea, ei sunt 
"aşa de străini, așa de fără parte și aşa de nein- 
ţeleşi între noi, | , 

Cetăţeni ai unei lumi unde domneşte iubirea 
pacea, armonia şi dreptatea, pe ei cu atât mai 
dureros trebue să-i impresioneze lupta ivatricidă, 
dezarmonia, şi nedreptatea lumii în care sunt 
runcaţi, ca, prevestitori ai unei alte lumi. 

Și de aceea 'cânturile şi vorbele lor sunt pline 
de atâta melancolie, durere, mustrare, de atâta dor,
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E dorul şi nostalgia de altă lume, de o ţară de- 

părtată. Şi dorul, nostalgia. şi năzuinţele lor ne- 

înfrânate către acele ţărmuri depărtate, ei ni le 

comunică şi nouă. concetăţenii lor. Și iată de ce 

creaţiunile lor au acea putere transformătoare, 

revoluţionară, de'care am vorbit şi iată, de ce due 

ei lumea, înainte, une ori fără să ştie, fără, să-şi 

dea seamă, şi une-ori, cum e cazul pesimiştilor 

geniali, fără s'o dorească, 

Pentru că, din nenorocire, nu toate aceste genii 

puternice îşi dau seamă, nu toate pricep menirea. 

lor, nu toţi văd clar țărmurile către cari îşi în-. 

tind mâinile cu durere şi cu speranţă. Și de aceea, 

unii din ci în cântarea pasionată a ţărmurilor, 

ce scapă vederii lor, se întorc sau înapoi, cău-. 

tându-le în întunericul trecutului, sau le caută în. 

lumi imaginare—produsul unor închipuiri bolnă- 

:Xicioase — în luminile mistice, ori desperaţi de 

a, le mai găsi, de ale mai vedeă, se aruncă în* 

cel mai negru pesimism, — blestemând existenţa, 

chemând ca scăpare supremă — Nirvana! 

Dar chiar când rătăcesc pe căi greșite, şi atunci 

“încă își îndeplinesc chemarea, mai greşit, mai slab, 

mai confuz, dar totuşi'o îndeplinesc. Pentru că sub - 

cântul trecutului; sub imnul mistic, sub strigătul 

de desperare şi blestem se aude totuşi acea nos- 

talgie a idealului, acelaș . dor al unei vieţi mai 

drepte, mai armonice. 

Chiar când umblă pe căi greșite îşi îndeplinesc
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întru cât-va menirea lor, atunci ei sunt după cum 
zice unul din cei mai mari dintre ei: 

- 

„Ein Theil von jener Kraft 

„Die stets das Băse will und stets das gute schaft!* 

Faust 

„O parte din acea putere 

„Care vrea mereu răul şi creează mereu binele“ 

Un singur caz e aproape imposibil şi, în ori ce 
caz, extrem de rar,—acesta e deplina împăcare a 
unui scriitor genial cu starea societăţii în care el 
trăeşte, cu toate neajunsurile şi mizeriile ei. - 

. Aceasta e o trădare a ide lului, trădare a me- 
nirii. trădare a acelei. ţări ideale, căreia el, 

arti-tul, aparţine. Și această trădare nu poate 
de cât să aibă o influenţă funestă chiar asupra 
geniului său artistic. 

Din fericire, sunt atât de rari aceşti trădă- 

tori, şi dacă par mai deşi, e că se ridică la ti- 

tlul de geniu atâţia fără de talent ori cu puţin talenț. 

“Adevăratele genii, însă, sunt, cum am văzut, re- 

voltaţi prin firea lor, prin însuşi geniul. lor. 

E g-niul care-i face să intindă mâinile spre 
țărmurile viitorului spre pământul fi găduinţei, 

acolo unde e lumina, unde e frumosul, unde e £= 
dovărul, unde e dreptatea sociălă.
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D-LUI PRIM-MINISTRU |. C. BRĂTIANU 

„la discursurile lui dela Craiova şi sala Ateneului în 

privința proprietăţii. 

Dedicat memoriei socialistului Mircea C. Rosetti. 
  

__ALă vei ierta, sânt sigur, că eu, om neînsemnat 

şi necunoscut, îndrăznesc să mă adresez d-tale, 

conducătorul destinelor României, primul mli- 

nistru'al regelui Carol, capul partidei naţional- 

liberale, diplomat consumat, ete. ete... 

Pricina îndrăsnelii mele este foarte simplă: 

Când d-ta ie, cerţi în parlament: cu -opoziţiunea . 

care, doreşte cu multă ardoare Să-ţi ia locul, noi 

mu ma amestectiim, acestea fiind treburile dv. fa- 

“miliare; când dv. volaţi în aimeră o mulțime de 

legi 'dintre cari unele rămân ficțiuni, iar' altele 

se aplică MWandoaselea, deşi ne ating foarte 

mult, toluşi noi le privim ca o mânie a lui Dum- 

“nezeu, cum de pilgă: ciuma, holera, pelagra, etc. 

şi iarăşi nu ne amestecăm; când dv. volaţi pen- 

siuni, recompense naţionale, biruri, când votaţi 

bugetele, deşi toate acestea ne aling de asemenea 

şi încă foarte, de aproape, ne mulţumim totuşi 
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a le primi cu aceeaşi bunăvoință cu care CĂLĂ- 

torul primeşte alternativa: „punga sau viaţa”. 

:Dăm punga şi tăcem. Da, suntem învățați a tă- 

cea. De când strămoșul nostru Traian ne-a 'a- 

dus pe țărmurile Dunării, a curs apă multă pe 

dânsa, dar glasul nostru inu Sa auzit. Și câte 

schimbări nu sau tăcut de-atunci! 

“In veacul trecut noi-am.hrănit o. mulţime de 

boieri cu fes şi cu caitan, iar astăzi hrănim :0 

mulţime şi mai mare de boieri civilizaţi, cu ci- 

lindru şi cu îrac. Acum „cinci-zeci de ani ni fe 

“luau banii, precum îi iau Jocuitorii codrilor, iar 

astăzi ni se iau în numele progresului şi al :ci- 

vilizaţiunii; adică acum cinci-zeci d€ ani ni se 

lua sudoarea. pentru a întreţine fesul şi calta- 

nul, iar astăzi ni seia pentru a: întreţine itracul 

şi cilindrul. Acum cinci-zeci de ani ni se spunea 

-că trebue să plătim fiindcă suntem fiinţe inieri- 

oare: clăcași, robi; astăzi ni se tac complimente, . 

ni se spune că suntem temelia casei, eroi, sco- 

boritori din: Romani, biruitorii dela Plevna... 

foarte mulţumim de dragoste! Dar, un lucru n 

_nu prea vine la socoteală: este că, pentru dragos- 

„tea de astăzi, trebue să plătim mai mult .decât . 

-pentru disprețul de ieri. 

:- Cu toate, acestea ce. să-i faci românului .dacă 
x el e învăţat să rabde şi să tacă? . E 

Vine, însă câte-o dată vremea, când ne, apucă 

-o poftă neînfriînată de a vorbi şi aceasta se în-
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tâmplă mar ales” când vă: ocupați prea: mult 

"de noi. - 
Sau: votat o mulţime de legi agrare, cari nu 

“ne ţin nici cald nici frig, între cari legea itocme- 

lelor agricole. Astăzi vedem în sfârşit zădărnicia 

“acelor legi deși nădăjduiscii o clipă în indrep- 

area soartei. noastre. NI : 

A: venit, cred,- vremea să începeni și “noi 

“vorbi în sfârşit, și aceasta cu atât mai mult că] 

întunul din discursurile, dv. aţi atins interesele 

“noastre cele mai scumpe. 

De aceea eu, fiu al poporului, onr care trăiesc 

în rândul stăpâniţilor, îndrăznesc să mă adre- 

"sez: d-voastre sperând că voi îi ascultat până ia 

slârşit. 

Zilele din urmă aţi rostit, douii cuvântări: una 

"la Craiova şi alla la București în sala Ateneului, 

în cari cuvântări „ați polemizat cu d. M. Ko- 

gălniceanu. 

intru cât e vorba de polemică şi de: d-i Io- 

“gălntceanu puţin ne pasă, pentru că aceasta nu 

“ne priveşte, dar ceea cane priveşte cu prisosință 

şi de, care ne pasă! netăgăduit, este că toată 'cu- 

vântarea d-voastre sa. întemeiat pe teoria pro- 

: prietiăţii individuale şi pe familie, şi acestea fiind 

lucruri foarte, serioase, credem: că: liber este Ri 

n plebeu ca să-şi dea părerea. ” 

“ Aţi-zis că, fiind om politic, aţi studiat ne- 

încetat istoria desvoltării popoarelor şi Condi- . 

țiunile cari defiiese existența unui popor şi că 

.
i
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acest studiu va. condus. la awrmătoarea conclu- 

ziune: Numai. popoarele cari au avut cultul: îa- 

miliei şi al proprietăţii individuale au putut a- 

junge la o' mare desvoltare, şi că Arabii cari 

mau avut cultul familici şi Slavii cari nau avui 

proprielâtea individuală. au ajuns Ja o desăvâr- 

şită nimicire; că Slavii abea acum încep să iasă 

din starea de barbarie fiindcă încearcă să regu- 

leze proprietatea pe principiul individualist; că 

Romanii şi Grecii de aceea au ajuns la :cel mai 

înalt grad al civilizațiunii pentru „că aveau pro- 

prietatea individuală şi cultul familiei. şi că, dacă 

no! ne-am păstrat naționalitatea, este că noi am 

avut cultul familiei şi proprietatea individuală, 

şi că la noi sau desvoltat. alături proprietatea 

mare, şi proprietatea mică pe principiul indivi- 

dualist. - . a 

Nădăjduesc că am rezumat foarte corect ideile - 

d-voastre şi prin urmare să-mi daţi voe să ivă 

spun că, întru cât priveşte proprietatea, ați tăcut 

atâtea greşeli câte.cuvinte aţi rostit... + 
Mai întâi de. toate chiar metoda logică “a 

d-voastră cu care vă slujiţi pentru a dovedi, este 

„<u totul. greşită. . 

_ Luând doi factori cari existi întrun timp dat 

unul. alături. de, celălalt, stabiliți într'un mod cu 

totul “arbitrar, între ei o legătură - cauzală, 

că, adică, unul din factori e cauza şi celălalt ire- 

zultatul şi la urmă consideraţi problema ca re- 

zolvată. cec. Sa |



54 I. C. BRĂTIANU 
  

. . 

Ruşii din: punctul de vedere al civilizaţiunii 
sunt foarte înapoiaţi. Ruşii -au proprietatea co- 
lectivă a pământului. Prin urmare: proprietateă 

„colectivă este cauza barbariei. 
Ce aţi spune însă d-voastră, dacă eu aş tipări; 
spre pildă, un asemenea silogism!: în România 
poporul este foarte sărac; în România d-l 1. C. 
Brătianu este prim-ministru; prin urmare cauză 
sărăciei poporului român este d-l Brătianu, fiind 
că e prim-ministru. Faptele sunt metăgăduite, dar 

concluziunile, sunt cu desăvârşire absurde. 

Să luăm un exemplu şi fmiai complicat: în En- 
glitera legile privitoare la femei sunt foarte bar- 
bare, în România sunt foarte liberale; în Engli- 

tera pozițiunea femeii din punct de vedere moral 
şi social e mult mai bună decât în România; prin 
urmare legile liberale sunt cauzele relei pozi- 

! țuni morale şi sociale” a femeii. Vedeţi ce groaz- 
nică absurditate? | 

In Englitera, deşi legile privitoare. la femei 
sunt foarta proaste, progresul istoric şi cultura 
poporului englez au desvoltat respectul față de 
femeie în contra legilor în ființă; în România 
condiţiunile istorico-culturale au fost mai rele 
şi de aceea, cu toată| tendința legilor de a îmbu- 

nătăți situația femeii, soarta ei este mai rea de- 
cât în Englitera. 

Inţelegeţi dar, d-le Brătianu, că mu se pot-lua 
două fapte izolate din istoria. desvoltării unui 

_popor punând între ele legătura cauzală, ci 
trebue dovedit prin fapte istorice, prin probe



1. C. BRĂTIANU __55 
      

7 

logice că unul din aceste fapte este cauza celuă- 

lat. Nu este de ajuns a spune. că Rusia în TĂ- 

mas înapoi pe calea civilizaţiunii, că Rusia ar€ 

proprielatea colectivă a pământului şi că prin 

urmare, acest fel de proprietale 'este cauza bar- 

bariei; acest lucru trebue dovedil.. -- 

D-voastră, ca ministru, sânteţi obicinuit ca ni- 

mic să nu vă contrazică şi vreţi ca toată lumea să . . 

Vă crează pe cuvânt. Noi însă, d-le Brătianu, dim- 

potrivă, credem că principiul colectivismului apli- 

cal la pământ, este mântuirea omenirii, prin ur-. 

mare şi a noastră. Noi suntem convinşi că civiliza- 

ia Romanilor şi a Grecilor de aceea a pierit fiind 

că a desvoltat până la exces principiul 'proprie- 

tăţii individuale şi că numai atunci au ajuns la 

“0 desvollare mai mare, când au ştiut să 'pue 

Stavilă acestui principiu, când au ştiut să-l res- 

trângă. Suntem convinşi că Romanii şi Grecii, ca 

toate popoarele Europei, au trecut prin peri- 

oăda proprietăţii colective a pământului şi că 

numai prin reintroducerea acestei forme a pro- 

” prietăţii — bine înţeles întrun sens mai, larg şi 

mai progresist de cum a fost—Europa va intra 

înto eră necunoscută încă, tra fericirii şi .a 

binelui. Fiindcă noi însă nu avem la subțioară 

portoioliul ministerial, nu puten fi. crezuţi pe - 

cuvânt, şi de accea trebue să sprijinim mărturi- 

sirile noastre cu o mulțime de dovezi. D-voastre 

nu vă vom cere decât răbdare.
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„. Auzit-aţi oare, d-le Brătianu, despre Marca 
Germaniei, — nu despre Marca monedă, căci pe 
aceea o cunoaşteţi foarte bine—ci despre vechea 
Marcă germană, adică vechea comună a.popoa- 
relor de viță germani? N'aţi auzit? Ascultaţi 
dar. 1) 
: Popoarele germane cari ocupau Europa 'me- 
die, după ce au eșşit din starea pastorală işi au 

trecut în starea agricolă, maveau ideie de pro- 

prictate şi în ceeace privea pământul -tot teri- 
toriul Clanului 2) se, chema Marcă, sau 'Allmend! 
cara coprindea pădurea, păşunea, pământul de 
arat şi apele, Această Marcă tera câle po dată de 

) întindere foarte mare, încât una singură! Co-. 
prindea un stat întreg cum este Bavaria, 'Au- 

stria, Brandenburg. In aceste Mărci fiecare fami- 
„lie (gens) putea cultiva o. parte din pământul 
arabil, fără ca acest pământ să fie privit ca ipro- - 
prietate a acelora care îl cultivau, ci el era :consi- 

derat ca proprietate,a întregului trib. Fie-care se 
putea folosi de ape, fiecare putea să taie din 
pădure ori câte lemne îi trebuiau. 
„Acelasi lucru îl spune Cesar despre Gali şi 
iTacit despre Germani. Până la ce punct'le eră 
străină Germanilor ideia de proprietate se poate 
proba cu aceea că celebrul filolog Grimm: nu, gă- 
seşte în vechea limbă germană un cuvânt cara să 

1) Partea istorică lată după Lavelaye, 
2) Tribului,
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exprime ideia de proprietate; cuvântul „LEigen- 

fum” s'a introdus. mult mai târziu, iar dre eplul 

de 'mâștenire sa introdus şi mai târziu, "“precuin 

se vede din edictul regelui. Hilperic, a. 561 după 

Christos. 

Cezar zice despre Germani că niciunul din 

ei mare pământuri îngrădite, cari:să fie socolile 

ca proprietate individuală. Aristotel n'a. cunoscul 

decât două feluri de proprietate . colectivă: 'sau 

pământurile. erau comune şi roadele individuale; 

sau pământurile, individuale şi roadele comune. 

Diodor din “Sicilia zice că „pe insula Pananaia 

= cultivatorii au proprietatea colectivă asupra roa-, 

delor după ce au fost culese de pe ogoare, şi a- 

cela care dovedise că a lucrat mai bine, primea 

o parte mai mare din aceste roade spre a pildui 

pa ceilalți. 
Din nefericire marginile acestei scrisori nu 

na dau voie a face mai multe citațiuni, dar dacă 

_pceastă cestiune vă poate interesa puteţi con- 

„sulta opera clasică a lui Maurer: Finleulung zur 

“Geschichte „Mark-Hof-Lorf und Stadlverfassung, 

șau vestita operă a renumitului: economist bel- 

gian Lavelaye, intitulată: La propriât6 primi- 

tive, precum şi operele celebrului jurist englez 

“Henri Men. 
Maurer, cu nemiirginitele Jui cunoştinţe Şi cu 

un spiril Dătrunzător,. a urmărit fazele prin cari 

a trecut Marca germană dela apariţiune şi până 

la căderea ci, precum şi drepturile ș şi obiceiurile 

formate de ea.
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După cruciade, găsin Marca într'o stare foarte 
înfloritoare și cu o întindere mai mică, miai „ales 

"în sudul Germaniei. Aceasta s'a datorit faptului 

că mai toţi seniorii ducându-se în cruciade, cea 
mai mare parte dintrînşii au pierit, ast-fel că 
le fapt comunele rurale au rămas lără s:niori 
şi. dăjdiile, se micşoraseră ioarte mult. 

In veacul: al XIV-lea au început să înilorească 
oraşele cele niari ale: Germaniei. Feodalii cari 
trăiau din jafuri: au fost „neîncetat. în „luptă «cu! 

aceste orașe. Pentru a se îmbogăţi ei începură 
a stoarce, bani dela țărani şi a nimici drepturile 
lor colective. Clerul lucra şi mai bine încă: el 
falsifica documentele și în chipul acesta începu 
a restrânge şi mai mult drepturile țăranilor. 

In .potriva. acestor nedreptăți țăranii Sau Ti: 

dicat ca un singur om, pe la sfârşitul “veacului 

“al XV-lea şi au luptat crâncen cu" feodalii ! şi eu ” 

clerul până la. anul 1525. 
Cunoaşleţi, de Sigur, d-le Brătianu, cum s'a sfâr-. 

şit această sângeroasă dramă. Ea s'a stârşit prin 

înfrângerea drepturilor țăranilor, prin nimicirea 

lor în gloate şi prin uciderea unuia (in tcei Imaă 

mari agitatori ai .poporului, Thomas Munzer, 
După această înfrângere, în veacurile XVII. şi 
XVIII, ţăranii au început să piardă drepturile 

lor, unul câte unul, însă cea mai anare e lovitură 

le-a fost 'dată de veacul, zis liberal, veacul al 

XIX-lea, mai ales prin introducerea desăvârșită 
a dreptului roman la pământ.
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Este, de cel mai mare interes urmărirea sior- 

țărilor întrebuințate; pentru a se nimici cele de 

pa urmă rămăşiţe ale proprietăţii colective a 

pământului în Germania. a 

Intre liberali, conservatori şi radicali, între. cei 

din dreapta şi între cei din stânga, înţelegerea 

cea mai deplină a domnit în ceeace privește pro- - 

prietatea 'păniântului fiindcă în acest caz iîn- 

teresele tutulor acestora sunt aceleași. Conserva- 

torului, coborâtor al feodalilor, i-a plăcut foarte 

mult izolarea ţăranului de comună şi introdu- 

cerea dreptului individual, fiindcă atunci el îşi 

putea: rotunji proprietăţile cele mari cu mai 

multă ușurință, și afară de aceasta țăranul fără 

pământ este un lucrător mai ieftin şi un rob 

mai supus. 

Liberalilor, burghezimei care reprezintă in- 

dustria mare, le erau trebuincioşi țăranii fără de 

pământ fiindcă ei dădeau contingentul cel mai 

mare de lucrători de fabrică. Ast-fel loate parli- 

dele sau unit în această, privință şi ipe când 'sta- 

tul nimicea cele de pe,urmă drepturi ale țărani- 

lor răimase dela Marca primitivă, în acelaş timp 

burghezimea prin înființarea de bănci, de aşeză- 

minte financiare, făcea credite foarte ieftine bo- 

gaților spre a cumpăra şi a concentra în mâinile 

lor întinderi mari de pământ. a 

Rezultatul acestor fapte este emigrarea în 

gloate mari de sute de mii de oameni din Ger- 

mania în America, emigrare care a pus pe gân- . 

duri pe principele de Bismarck.



GO 1. C. BRĂTIANU 

Ar îi un lucru foarte interesant să urmărim 
calea pe care au mers în anii din urnră atât Ai- 
beralii cât şi conservatorii. din Germania şi lu- 

__ rul este cu atât mai interesant cu cât şi noi par: 
curgem tot acelaş drum, căci și acolo. ca şi la 
noi clasele stiipânitoare au fost convinse că lu- 
„crează în interesul sătenilor pe când ele lucrau. 
împotriva acestora. Din nefericire însă, precun 
am Spus-o -şi mai sus, marginile aceste scrisori 
nu ne dau voie a(ne întinde prea “mult asupra fie: 
cărei națiuni în parte, mai ales că de,Germania 
ne-am ocupat îndestul. 

La Anglo-saxonii cei vechi, proprietatea a fost 
întemeiată tot ca la Germani. Lucrările vestitu- 
lui jurist Henri. Men nu lasă, în această privinţă, 
nici o îndoială. Intâia. lovitură dată dreptului 
colectiv asupra pământului, a fost îndreptată de 
către Normanii cari cuceriră Englitera. „Aristo- 

crația, lorzii englezi, urmaşi ai acestor cuceritori, 

au restrâns în [ie-ce veac, din ce în ce mai mult, 
drepturile asupra pământurilor, Pentru a ar îta 
în ce chip se expropria ţăranul engiez să tcitim 
numai Enclosures acts (legile asupra. îngrădirii 

- pământurilor) care sau promulgat dela 1710 
până la 1843, : 

: Inainte de anul 1710, comunele. aveau încă pă- 
"“mânturile în stăpânirea lor, adică păşunile, pă- 

durile, etc.; cari nu .trecuserăi încă în proprietate 

individuală şi fiindcă nici un individ nu putea
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'să-şi sprijine drepturile ce avea: asupra acestui 

pământ Enclosures acis dădeau voie lorzilor de 

“a îngrădi o parte din aceste pământuri pentru 

trebuinţele lor proprii. ast fel au iost uzurpate 

“de către proprietăţile: mari, după cum spune 

Lavelaye, 7.660.413 acri, iar ceea ce nu se putea 

lua prin uzurpaţiune sc cumpăra cu, bani, folo- 

sindu-se proprietarii mari de. nevoile țăranilor, 

încât. celebrul membru al parlamentului englez. 

John Bright, într'un discurs rostit la Birmina- 
ham în anul 1866 a zis, cu drept cuvânt, urmiătoa-- 

rele: „Ştiţi oare că jumătatea teritoriului englez 

este stăpânit de 150 oameni? Știți că jumătate 

din “Scoţia este stăpânită de zece farhilii? Ştiţi 

că proprietatea asupra pământului devine dih 

ce în ce mai exclusivă?” 
Dela 1866 încoace „pământurile se : conceni- 

trează din ce în ce mai mult şi proprietatea in- 

dividuală şi uzurparea au adus Englitera în sta- 

rea păcăloasă de astăzi. Iată dece partea cea 

mai nobilă a naţiunii engleze a format liga u- 

grarie, cerând reîntoarcerea pământurilor în stă- 

pânirea națiunii (Nationalisation of lands?. 

. . i a NR i 

sa lrecem acum a la Greci şi la Romani. 

Cu toate afirmațiunile d-voastre, d-le Brătianu, 

“că la Greci şi la Romani n'a. existat - propri&- 

tatea colectivă, noi suntem. în stare a vă dovedi 

contrariul: 

“Viollet, în tratatul său: despre propietatea imo-
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biliară, zice că în. Grecia şi în dtoma pro prietatea 

„pământului a iost colectivă. Marele istoric Momm- 

sen, zice că în Italia primitivă comunele stăpâ- 

neau pământurile întemeindu-se pe. principiul . 

proprietăţii « colective. Dovada cea mai bătătoare 

ja ochi despre existenţa proprietăţii colective la 

Greci şi la Romani, este legenda despre veacul 

de aur. După cum se vede în Georgicele lui Vir- 

giliu, până la Jupiter nici un agricultor nu :stă- 

pânea pământul și nimeni mavea xoie să puie 

hotare şi să facă îngrădiri; totul era obștesc iși 

- pământul rodea mai bine ca- acum. | 

„Pe vremea Im Saturn, spune Troga Pom- 

pei, ma iost nici robie mici . proprietate indivi- 

duală: averile erau comune şi toți oamenii, 

aveau, ca să zicem ast-fel, una şi aceeași 'moş- 

tenire. Acesta a fost veacul de aur atât de drag 

- poeziei, veacul de fericire şi-de concordie umver- 

sală. „Filozofii .şi Jegiuitorii antichităţii ştiau 

joarte. 'bine, spune Lavelaye, că libertatea şi €- 

galitatea politică, nu pot exista „decit numai a- 

_tunci când există şi libertatea averilor”. : Aris- 

totel în cartea lui despre politică, citează mai 

mulie. din mijloacele pe cari le întrebuințau 

Grecii spre a pune stavilă proprietăţii indivi- 

duale, proprietăţii: mari, hotărând maximul pă- 

mântului pe care 21 poate stăpâni un individ, 

declarând că proprietatea . pământului nu. se 

poate înstrăina şi cătând a micșora efectele prin- 

cipiului individualist prin prânzurile obşteşti 

unde să-şi găsească toţi, hrana. 

!
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inegalitatea, zice Aristotel, este izvorul luturor 

'revoluțiunilor. 

Boel:h zice că inegalitatea a fost cauza peirii 

democrației grecești. 

Vedeţi dar, d-le Brătianu, că oameni cu minte . 

ca Lavelaye, ca Boekh, sunt de părere că pro- 

“prietatea individuală împreună cu rodul ei, inc: - 

galitatea bunurilor, au omorit Grecia, pe când 

D-voastră din potrivă, susţineţi că tocmai proprie- | 

tatea individuală a pricinuit desvoltarea Greciei. 

Nu zice nimenea ca său rostiți discursuri, dar e 

“întotdeauna lucru foarte trebuincios ca cineva 

să se gândească la ceea ce spune, căci alifel un 

“brătienist înfocat, pronunțând peste câtă-va vre- 

"me un discurs, ar putea, face ca să încr emencască 

lumea rostind do. frază! ca aceasta: „Desi Aristotel, 

"Lavelayc, Mommsen, Boekh, Men, "Maurer et tuti 

quanti sunt de cutare părere asupra cutărei ces- 

tiuni, aceasta nu e drept fiindcă d. lon Bră- 

tianu, după studii îndelungate, a ajuns lao con- 

cluzie contrarie”. | - 

Naşi voi atunci 'să fiu în poziţiunea d- voastră, 

d-le Brătianu. 

Este neîndoios că Romanii ' au pierdut pro- 

prietatea coleclivă. înaintea altor popoare, cu 

toate acestea întreaga istorie a Romei este mar- 

toră_a luptei dintre: plebei—cari ţineau în mod 

instinctiv la rămăşiţeie principiului coleelivist, 

—.-şi “patricieni |. cari, fie prin  uzur paţiuni 

fie prin introducerea “dreptului quirit, adică a 

dreptului individual, tindeau a: pune mâna pe
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Ager publicus. Acest: ager publicus, era partea 

de pământ care ma trecut în proprietate indivi- 

duală, pământ care“ aparţinea națiunii; un fel 

de domenii de-ale noasire. A înţelege aceustă! 

luptă e a înţelege -cauzele măririi şi . căderii 

Romei. a 

Tribunii Romei înțelegeau destul de vine 

groaznicele urmări ce era să aibă adiniterea în 

întregima a dreptului Roman, a dreptului quirit 

la pământ. Ei înțelegeau foarte bine că rezul- 

tatul aplicării acestui drept, va fi trecerea tuturor 

pământurilor în mâinile patricienilor. Iată cauza 

pentru care tribunii propuneau atât de des îm- 

părțirea pământurilor şi tot deodată pentru ce 

propuneau ca să sa hotărască prin. legi câtimea 

de pământ pe care să o poată stăpâni un individ. 

Legile lui Liciniu opreau pe Romani de-a stă- 

pâni mai mult ca 500 jugera de pământ (Ne quis 

plus quingenta jugera. agri posederet). 

Apian, istoricul: grec, zice: „Nimenea nu. are 

dreptul a trimite mai mult de:100 de vite ia Să 

pască -pe -Ager publicus' nici mai „nult ca 500 

oi pe pământul său”. o. 

Legile lui Liciniu, spune Lavelaye, după lim- 

bagiul tuturor istoricilor, au slujit la înăițarea 

Romei. e 
__ Vedeţi dar, d-le Brătianu, că înflorirea. repu- 

blicei romane se. datorește nu introducerii; priin- 

'cipiului proprietăţii individuale, ci restrângerii 

acestui drept. se 

:.1 In ciuda legilor lui' Liciniu şi celor. ale lui Sto-
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lon, însă, patricienii au reuşit să introducă legile 

individualiste, legi în puterea cărora propricta- 

ica rurală pulea să se mărească nemărginit. 

Cine nu cunoaște, bogăţiile enorme ale patri- 

cienilor romani! 

Cras avea o stare de o sulă milioane “de ses- 

„terţi. Sula era şi mai bogul. 

Tiberiu Grachu a.reinlrodus legiie lui Liciniu 

holărând ca nimenea să nu stăpânească mai 
mult de 500 jugere; legea a îosl votată, dac pu- 

tricienii sliau s?0 violeze. 

Caiu Grachu la rândui său a introduis din nou 

aceste, legi, dar rezultatul a fost că fraţii Gracni, 

cei mai mari cetățeni pe.cari i-a produs i:lema, 

au căzul. De alunci începe epoca proprietăţilor 

mari. Lalifundia cresc întrun chip fabulos și 
războiul pune robii „la dispoziţia patricienilor. 

l-rau moșii de acestei ce: ari aveau până la:20.000 

robi. Propr ietăţile mici încep să piară. Câmpiile 
Halici cari odinioară erau atât de înfloritoare 
-ămân nelucrale, și luxul şi corupțiunea vestită 

a patricienilor iau proporţii nemăsurate. Roma 

mergea cu paşi uriași către picire. In trei cuvinte. 
Pliniu a caracterizat această dramă năprazniciă: 

Lalifundia perdidere Ialiam. 

Și lalitundiile puteau să se desvolie numai 

cu introducerea : principiului quirit, principiul 
individual, principiul personal asupra proprie. 
tăţii rurale.
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Să trecem la Rusia. 
In Rusia, precum ştiţi, proprielatea colectivă 

a comunei asupra pământului, s'a păstrat până 
în zilele, noastre. Deşi comunele rusești sunt 
foarte cunoscule, toluşi nu ne pulem opri de a 

nu spune câleva cuvinte despre „Obscina ru- 

sească”. | 

Obștina rusească cuprinde în ca pe toți lo- 
cuilorii comunei, întocmai ca Marca germană. 

"ământul se socotește a fi proprietalea obştinci, 
a. comunei, şi la un limp dat tot pământul bun 
de aral se, împarie în atâtea bucăţi câţi muncitori: 
sunt în comună. Aceste bucăți de pământ se îm- 
part “prin sorţi. Impărțirea pământurilor ca și 

celelalte afaceri de căpetenie ale comunei sc 
hotărăsc şi se controlează de către Mir, adică de 
adunarea membrilor comunei. Tntermediul îm- 
părțirii variază. In sudul Husici, unde pămân- 

turile nu sunt supuse îngrășării: artiticiale, pă-. 
mântul se: împarte în fiecare an; acolo însă unde 
îngrășarea arlificială se face de către muncitori, -- 
împărţirea sc, face dela 3 la 15 ani. Această 
formă a proprietăţii a dat naştere unui drept 

consacrat prin obicei. Locul nu ne permile a 

expune. pe larg toale obiceiurile formate de a- : 
“ceaslă organizare a societăţii; vom spune numai 
că toţi oamenii de, ştiinţă cari sau ocupat cu 
obșlina rusească, începând cu conservatorul 
Haxthausen și sfârșind cu radicalul Lavelaye,; 
sunt unanimi a admira gradul de umanitarism
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şi de bun simţ care se observă la membrii ob- 
şlinci și la obştine între cele. Inlru cât priveşte - 
însă barbari ia, ignoranţa și obiceiurile sălbatece 
cari sc văd la obștine, acestea se datorează altor 

Cauze. - 
Dacă aţi [i studial întradevăr jstoria desvol- 

tării popoarelor, atunci aţi fi ştiut că înainte de 

năvălirea tătarilor, Rusia avea un grad de ci- 
vilizaţie și nişte instituțiuni publice pe cari 

je-ar fi putut invidia Europa occidentală; aţi: fi 
șliul de asemenea că chiar după invaziunea “Lă- 
larilor, acolo unde ci mau pulut.străbate, pre- 

cum în Pscov şi Novgorod, au existat republici 
cu vol universal și cu un grad de civilizație 

-Yoarle înaintat; aţi fi știut că aceste republici 

îu fost nimieite tocmai în veacul al:XVI-lea „de 
către țarismul Moscovil care, împreună cu toală 

aristocrația cra de, viță Lălară şi care a fos o 

moștenire, nenorocilă pentru Rusia; aţi îi ştiu 

că în veacul al XVI-lea un tătar, ţarul Boris 'Go-: 
dlunov, pentru a tace, pe placul aristocrației, a 
introdus robia care a durat până la Alexandru 

“Il-lea; în sfârşit aţi fi putut şti multe, «d-le Bră- 
tianu, dar dv. aţi ocupat numai cu istoria des- 
voltării dreptului polițienesc al popoarelor. A- 

ccasta însă nu este toi una, d-le Brătianu. - 

Pentru a vă dovedi şi mai mult că nu prgani- 
zarea proprielăţii e pricina înapoierii Rusici, x: 
pot da exemplu comuna Alnient din Elveţia. “AU 
„ment se ascamănă întocmai ci Obștina rusească, 

având aproape aceleaşi moravuri, dar cu o des-"
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voliare polilică foarte, mare. Astfel de comune 

se găsesc în provincia germană Holstein precum 

şi în Ardennes în Franţa. Nu cred că veţi zice 

că și aceste, din urmă; două [ări sunt înapoiale. 

Asupra României ar trebui să vorbim mai 

mult, dar. din nenorocire noi avem încă -lu- 

crări speciale, în această privinţă. Judecâud prin 

analogie dar (căci ar Ti lucru foarte curios “cu. 

numai România dintre toate, statele Europei să 

nu Ti trecul prin perioada proprietăţii colec- 

tive) şi judecând după puţinele elemente cunos- 

cute. putem spune cu siguranță ci în România 

a fost odinioară proprietatea colectivă. Aceasta 

se poale, deduce și din faptul că, chiar "până 

astăzi, pășunile moșnenilor sunt neîmpărțite ci. 

stăpânite în comun. Prin toate legiuirile lui Ca- 

rugea străbate, ideia despre ger publicus al ho- 

anilor. Pământul României este al românilor 

adică al luluror românilor, este, ca să zicem. 

astfel, moștenirea neamului românesc. 

Afară de acestea ce dovedeşte oare chiar acel 

[Hrisov, pe care Paţi găsit în Piteşti? :Penlru a- 

vinde -10 stânjeni de pământ, vânzătorul a: lre- 

buit să probeze, de unde a plecat acel pămânl.. 

prin câte mâini a recul, sau cerul o mulţime ile 

mărturii, o mulţime de .tormalităţi nestârşite. 

Apoi. aceasta nu dovedește, oare nelăgăduil că 

a fost o vreme, când pământul nu se pulea vinde 

deloc, precum este acum. în Rusia, și că atunci 

chiar .când sa introdus dreplul de-a se vinde. 

totuși acest drept a fost.restrâns până la infinit?
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D-voastră însă până și hrisovul acesta Pali în- 
jeles ca pe toate celelalte, adică pe dos. o 

De sigur că dreptul polițienesc nu poate fi de 

nici un ajutor în-rezolvarea profunidelor pro- 

bleme ale economici sociulc. 
Sfârşind acest mic şi foarle necomplecl râs 

puns, nu mă pot opri de a cita următoarele :cu- 

vinte pline de adevăr și de temei ale -lui Lave- 

lave, cu care îşi înehee capitolul intitulat: Inc 

djulile de la propricle fonciere: 

„Dacă desvoltarea popoarelor europene ar fi 

iost normală, ar [i trebuil ca toate, naţiunile să 

fie la nivelul cantoanelor din Elveţia. 
Guvernul, direct, autonomia locală sar fi 

menţinut în sensul micilor democraţii rurale in- 

depenideule, și Sar [i unit între ele prin. legătura 

federativă aşa încât să constitue, pe baza iden- 

ULăţii limbii si originii etnografice, naţiuni or- 
ganizate precum sunt Statele-Unile de astăzi ale 

Americii de nord. 

„Feodalismul, aristocrația privilegiată, despo- 

tismul monarhic, centralizarea administrativă 

inaugurală. în. veacurile XV și AVI, au iostiiol 
atâtea elemenle perlurbătoare „ Astăzi, organiza- 
Jiunea la căre tind și aspiră societățile curopene 

esle vădil aceea numilă Township în America și 
a comunei din Elveţia, care nu-i alta decât 

aceca din ţara Dilmarehen și din valea Vân- 

dorre,. adică acea organizaţie care întwun mod 

spontancu a formal popoarele libere la începu- 

lul civilizaţiunii și care s'ar putea numi nalurală.
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Ufirea comunelor federative şi proprietare, iată 

ce trebue să fie stabil, „și federaţiunea -statelor 

lvebue, să serve de bază într'o zi la organizarea | 

societăţii umane, universale”. | 
După ce am aruncat această scurtă privire a- 

supra istorici desvollării proprietăţii, să lrecem. 
acum la teoria proprietăţii și la analiza ci. 

Ce este proprietatea? Dreptul roman defineşte 

“proprietatea . astfel: „Dominiun est jus ulendi 

el abuiendi re sua quutenus juris rutio palilur”. 
Juriştii romani socoleau, că proprietatea a 

provenit din dreptul de a ocupa un lucru, care 

nu aparține nimănui (quod enim nulius est id 

ralioni naturali ocupanli concedilur). Mui în- 
tâi de toate, cel puţin. vorbind de timpurile is- 

torice, pământul niciodată ma fost al nimănui; 
triburilor pastorale pentru u se hrăni le lre- 
buiă atâta pământ. încât cu toată micinea 
populaţiunii de alunci ca avea lrebuință de tot 

pământul. Dar chiar dacă am admite această 

explicațiune a provenienţii proprietăţii, totuşi 

a nu aprobă proprietăţile individuale de astăzi. 

Și este natural că, dacă cu am drepiul de a 

pune mâna pe un iucru care nu aparţine nimă- 
nui, atunci, întrucât e vorba de pământ, eu nu pot 

să pun mâna pe mai mult decât sânt în stare să 
lucrez; altmintrelea. cu găsind o bucată de 'pă- 

mânt cât o țară întreagă de mare, aș putea, (să 
spun că e a mea. 

Alţii zic_ că proprielatea a provenil din muncă.
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Această leorie.o împărtășește şi micul burghez 

Thicrs, cu toate că pământul nu eşi nu poatelire- 

„ultatul muncii nimănui; dar chiar. dacă am admi- 

te această teorie, ca se întoarce. împolriva acelora 

cari vor ca prin ca să aprobe, proprielatea de 

" astăzi; căci dacă proprietatea provine din muncă, 

fiecare om trebue să stă ăpânească numai atâta pă- 

mânt cât poate să muncească, asttel că, luând mai 

mult, ia o parte muncită de, alții şi prin iumare 

“ îşi apropiază lucrul altuia. Alții zic că proprie- 

latea-a provenit din libera înţelegere, adică Sau 

strâns strămoșii noştri, au hot: rit să împart ă 

pământul între dânșii şi proprietatea să [ic in- 

dividuată. Această explicaţiune Lavelaye o nu- 

mește, cu drept cuvânt, culmea absurdităţii. Cel 

ce face o asfel de aserţiune ar trebui să :pro- 

beze, că a existat vre-odată un astfel ide contract, 

dar în istoric, zice, Lavelaye, nici nu 'se pome- 

neşle de asemenea lucru şi chiar dacă ar.exisla, 

el mar fi obligaloriu pentru noi, pentru că, pre- 

cum strămoșii noștri acum câteva sute de ani 

în urmă nu puleau să ne, vândă în! robie, tot 

astfel mau pulul să dea altora partea moastriă 

de pământ. Alţii în sfârșit, între, cari icea mai 

mare parte, a juriștilor romani, numesc dreptul 

«dle propriciale drept înăscut pe care îl au oa- 

„„menii asupra planetei noastre. Aceasta e de si- 

gur cea mai rațională explicaţiune, care coWes- 

punde mai mult cu dreptatea; dar atuncea 'fie- 

care om, născându-se, are drepl pe o parte a 

pământului și omul care răpește mai mult de-
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cât poale să lucreze, ia parlea altora, ură ge- 

neraţiunea viitoare. . 

Ei bine, veţi zice d-voasiră, ca răspuns lacre- 

Necţiunile noastre, să presupunem că av cți drep- 

tale, că proprielalea a provenit din cotropiri. 

din violare, din uzurpări, din înșetăciuni, dar ori 

care ar fi proveniența ci, această formă a ;pro- 

prietăţii. adică proprielatea individuală si per- 

sonală, proprietatea mare şi mică, este cea mai 

avantagioasă pentru omenire, căci numai „prin 

ajutorul ci, noi, ca toate popoarele greco- -lalinc, 

vom, putea să ajungen la' prosperitate și fericire. 

Aceste susțineri ar ti tot atât de drepte, ca fi 

toate celelalte pe care Ic-aţi făcut mai înainte. 

Ca să vă arătăm cât sunteţi de greșit, trebue să 

facem o analiză complectă ă din punct de vedere 

al dreptului şi -economiei sociale. formulei “drep- 

lului roman: „Jus utendi et abulendi”. Acest 

drept poate, să [ie despărțil în + eleinente prin- 

cipale: dreplul de liberă stăpânire, sau jus utendi 

el cdbutendi propriu zis; drepiul de excluziune; 

dreptul de aproptaţiune, şi dreptul de rentă. A- 

ceste, patru elemente împreună formeaz: 1 dreplul 

roman de proprietate; dacă lipseşte unul slin a- 

ceste elemente; proprietatea nu mai e compleclă, 

“dacă lipsesc toate, încelcază și dreptul proprie- 

Lăţii. Să analizăm dar în parte fiecare din a- 

ceste, elemente. 

Dreptul” de. liberă stăpânire relaliv la pământ 

insemnează că cineva poate dispune nu numai 

de produectele pământului, ci și de p: imânt chiar,
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după cum îi va veni mai bine la socoteală; adică 

poate să prefacă pământurile bune de arat în 

păşuni. în parcuri, şi dacă vrea poate, chiar să 

prefacă pământul său într?o pustictate. | 

In IEnglilera unde jumătatea pământului + 
parține la puţine, familii, dacă sar desvolta mai 

mult la lorzii englezi gustul de vânătoare ci ar 
putea să prefacă jumătate din - întloritoarele 

câmpii ale Engliterii în parcuri, însă fără în- 

doială că jumătate din populaţiunea rurală ar 
trebui să emigreze sau să moară de foame. Nu 
băgați oare de seamă, că acest -drept: creează 

un despolism, înaintea căruia țarismul rusesc 
esle o glumă nevinovală? Să nu-mi spuneţi, vă 

rog, că exemplul meu e absurd și imposibil. In 

economia politică a celebrului Stuart Mill, veţi 

găsi citat Iaplul că lorzii englezi. când preţul 

lânei sa urcat pe piețele Europei, au găsit de cu- 

viinţă să arunce pe drumuri p2 locuilorii a sute 
de comune pentru a preface câmpiile în pășuni 

«le berbeci. Lâna Englilerii a fost ce:i dreptul” 

cea 'mai frumoasă și berbecii ei cei mai graşi. 

dar sărmanii cultivatori emigrau și mureau de 
loame. | 

Dreptul de excluziune este dreplul exclusiv ce 

are cineva asupra pământului său .şi excluderea 

tuturor drepturilor concetățenilor săi cu privire 

la acest pământ. Se poate oare da acest drept 

unui individ, luând în considerare legătura cli- 

malico-fizică, ce există pe planela noastră? 
Tincţi oare minte, d-le. Brătianu, când, îm- 

=
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preună cu soţia d-tale, slrângeaţi bani pentru ne 

fericiţii cari au suferit atât de muil din cauza 

revărsării râurilor? 

Aceste revărsări se explicau de învăţaţi că ar 

proveni din nimicirea pădurilor, căci apa din 

munţi, întâmind în drumul ci păduri cu pămân- 

tul mai moale şi cu o mulțime de irunze căzute 

acestea puneau o slavilă repeziciunii apelor; dis-. 

trugerea pădurilor însă a dat posibilitate apelor 

de a curge cu 0 repeziciune mai mare și râuri-! 

lor de a se revărsa. 

Șr cine, permileţi-mi să vă întreb, are dreptul 

să mă oprească de a tăia pădurea? Nimeni, pen- 

Lu că dreptul de excluziune este sfânt; nu-l pu- 

teţi atinge. 

“Eu “distrug un pod de pe râul moşiei mele, 

pentru că aşa îmi vine la socoteală; câţiva kilo- 

metri dela moşia mea, mulțumită distrugerii po- 

“ dului, râul se revarsă și nimicește o pădure în- 

lreagă. Să nu-mi răspundeţi că aceasta nu se 

poate întâmpla. Nu cunoaşteţi oare plângerea 

economiştilor în contra aducerii pământului în - 

slare de a nu mai puica rodi şi în contra nimi- 

cirii pădurilor, care, pe lângă toate celelalte, are 

și a influenţă rea asupra higienii populaţiunii? 

Iată un exemplu: Eu an aproape de oraș! o mMo- 

şie cu o mare populaţiune pe dânsa; iîntr'o bună 

dimineaţă se întâmplă să am! nevoe ide bani şi 

vând pădurea pentru tăiere. Cred că aceasta se 

întâmplă foarte des, d-le Brătianu. 

Această pădure atrăgea în limpul verii norii 

î
m
 

a
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asupra orașului, împiedica vânturile şi avea cea 

mai bună înrâurire asupra aerului. Cu distru- 

gcrea ei însă sau ivit boale precum: angina, pe- 

lagra, lifosul şi copiii mor cu sulele. Eu i-am 
omorit oare? Nu, ci principiul exclusivist, in- 
dividual, atât de iubit de d-ta. Jus ulendi-el a- 

bulendi are şi el margini fiind. împiedicat 'de 
drepturile celorlalţi; toţi juriștii romani sunt 
de această părere. Adică, cu alte cuvinte «d-la 
vrei să spui că puteţi interzice d-lui Cantacuzino: 

“să-si vândă pădurile, şi d-lui Vernescu să-și dea. 
pământul în arendă lui Leibu, care, cu cultura-i 

sălbatecă are să-l prefacă întrun deşeri. Admi- 

teți deci dreptul preponderent al. naţiunii asupra 

pământului?..... 

Da3... dar atunci ce s'a făcut cu dreptul «uiti, 

cu dreplul roman? Dar alunci cazi în pră- 

pasta colcelivismului... Tolusi nu te teme, «lie: 
Brătianu, căci nu vei cădea jos, ci te:vei ridi.u, 

pentru că colectivismul stă sus, deasupra capele- 
lor noastre. învăluit în lumina slrălucitoare a. 

zilci, sublim ca viitorul omenirii, purtând în el. 
germenii păcii, ai fericirii, ai iubirii și at armo- 
nici obşteşti. El se va scobori jos pe pământ în- 

cenjurat de cei ce au luptat pentru el spre a în- 

călzi pe ce! gol, a sătura pe tel flămând, a udăpn. 
pe cel însetat, şi a şterge lacrămile celui care 
plânge. A! d-le Brălianu, de ce nu poţi pălrunile 
acolo sus! 

Să trecem acum la dreptul de accesiune, adică.
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lu dreplul ce are cineva de,u mări -proprielatea 

pământului, dreptul de a concentra mai multe 

pământuri în mâinile sale. „Aci von! face o mică 

„digresiune. 
Noi, de multe ori am zis că proprietatea in- 

divizuală, quirită, ajută la proprielatea pămân- 
lurilor în proprietăţi mari, ajută la expropriu- 

iunea țărănimii. Pe ce insulă nelocuită aţi trăil 

oare,' d-le Brătianu, ca acest tapt atât de știut, 

atât de răspândil, să nu vă fie cunoscul? Acuni 

douăzeci sau treizeci de ani vă era încă ierlal 
de a vă hrăni cuiiluzii în această privinţă, iar 

astăzi nu. D-voastră credeţi că principiul pLo- 

prietăţii individuale este unicul principiu .care 
ne garantează proprietatea jărănească şi care 

"gărantează societatea împotriva răspândirii pro- 

letarialului. Dar în Englitera, unde câteva zeci 

de oameni stăpânese aproape tot pământul 

si țăranii sunt expropriaţi cu totul, ce principiu 

domneste? Dar în Scoţia, dar în nenorocila Ir- 

landă domneşte oare principiul colectivist? Dar 

în Franţa! unde [ăranii pe fie-care an pieri 

pământurile lor şi chiar acei cari îl păstrează 

au atât de puţin încâtnu şliu ce:să facă :cu! el, 

acolo nu e oare proprietate individuală? Acolo 

oare nu sunt și proprielari mari și proprietari 

mici? Acolo proprielarii nu sunt stăpâni absoluţi 

pe proprietatea lor? Acolo pământul nu primește 

personificarea stăpânului şi nu devine trup din- 

Wînsul?:Din polrivă, însă, nu numai propriela- 

ilea colectivă, aşa cun: o înțeleg colectiviştii dur 
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chiar comunele primitive, Marea, Obscina, „Al- 
ment, garantau țărănimea în contra expropria- 

țiunii, pentru că pământul aparținea comunei şi. 
individul nu -poate vinde pământul, el nefiind, 
consideral ca proprietar. Cu lotul alttel se în- 
tâmplă însă când proprietatea este individuală. 

Aici avem faţă în față pe de o parte marele 
proprielar şi pe de allă parle pe țăranul izolat. 
de comună cu o palmă de pământ, și interesele. 
lor nu sunt deloc aceleași, precum credeţi «l-voa- 

stră, d-le Brălianu. Marea proprietate are len- 
_dinţa de a se 'mări neîncetat, de a-și rotunji ho- 

tarele, marele proprietar are nexvoe de lucrători 

ieftini și supuşi, ceea ce niciodată nu poate i 
când ţăranul este proprielar. Intrucât priveşte: 
apoi concurenţa, credeţi oare că poale concura. 
micul cultivator cu marele proprielar? la 1811 
când țărănimea engleză nu pierduse încă loale. 
pământurile ei, lordul Lincoln a zis în. parla- 

ment, fără a întâlni cea mai imică-contradicţiune,. 

ă din 20 cazuri de neînțelegere «intre, mareie 
proprietar şi țăran, nici unul nu ajunge până la 

parlament pentru că ţăranii mau mijloace de a-și 
îndrepta plângerile înaintea parlamentului. In- - 

lrebaţi pe bătrânul d-v prieten, pe d-nul C.. A? 

Roseili, să-vă spună: câtă vreme au inut 
țăranii proprietatea în urma împroprietăririi, 
si mau căzul ci oare în deplină robie la marii 

proprietari, cari sau folosit de toale mijloacele 
pentru „a: aduce pe țăran în sapă de lemn? Dar 

principiul culturii mari adică mașinele? Acestea.
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sunt,. fără îndoială, unii din cei mai  puter- 

nici Factori, cari au contribuit la exproprierea 

- compleclă a ţăranului, căci numai proprietăţile 

mari pol să introducă cultura raţională a. pă- 

mântului, semănături raţionale, num ai 'ele pol 

introduce maşini agricole cu aburi din cele mai 

noi. Cum voiţi d-v ca ţăranul cu palma lui ile 

“pământ, neavând nici putinţa de a lăsa pă- 

mântul lui să se odihnească, cu instrumentele 

cu cari lucrau încă strămoşii strămoşilor noștri, 

cum voiţi ca el să ție piept pe piaţa universală? 

Neputând concura, ne având mijloace.de a trăi, 

jăranul vinde p: ământul şi dac n nu poate îl Jca- 

pădă şi caulă alte mijloace de tr: „ Aceşti “țărani 

formează proletariatul, de care vă temeţi atâl_ 

de mult, şi nu vă xeţi putea lupta: impotriva 

acestei tendinţe a proprietăţii individuale, nici 

chiar cu paliativul destul de serios, precum este 

legea care.opreşte pe țărani de a-şi vinile pămân- 

urile. Se va-găsi întotdeauna mijlocul de. a 

călca legea sau chiar de a o abroga, pentru că 

această lege este în contradicţie ,cu toată ic- 

gislațiunea ecoiomică a d-v. Ne veţi ierta a-- 

„ceastă digresiune pe care am. crezut-o foarte 

“Wrebuincioasă pentru noi românii, astfel: că. nu 

_mam pulut opri de a nu spune câteva cuvinte; 

Acum putem să ne întoarcem: la al treilea ele- 

ment, la dreptul, de accesiune.:Noi suntem con: 

vnşi eă-nici acest drept nu poate fi admis, Dacă 

-pământul este moştenirea tuluror oamenilor, 

cum aş putea cu oare să-mi însușesc partea cu- 

N 
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vemlă la zeci de mii și încă nu mumai parte: 
contemporanilor mei, dar şi partea generaţii- 
lor viiloare? 

Luând în stăpânire o mare parte a Engli- 
lerii, lordul englez, Crezusul contemporan zice, 

adresându-se către sule de mii de copii ui 

desmoșteniţilor, cari se nasc în lume: „Pentru 
ce ați mai venit şi voi în lume? Locul wostru pe 

“ pământ e ocupat de mulţ; picriţi sau xă faceţi ro- 
bii mei!” Unde este dar dreptatea, unde, este - 
bunul: sumţ? Aţi citi oare în jurnale, d-le Bră- 
banu, că la o serată dală de un Crezus contem- 
poran în America, erau faţă.7 bancheri, ale căror 
averi împreună reprezenlau câteva miliarde? Să 

presupunem, d-le Brătianu, că acești bancheri 

ar veni în România cu scopul de a cumpăra pă- 

mânturi; d-voastră i-aţi fi împământenit de si- 

sur pentru că sunt oameni cu greulate, oameni 

cu avere, Ei bine cu câteva miliarde ci ar pulea 
să cumpere o mare parte din pământurile noa- 
slre. Ce credeţi oare, d-le Brătianu? Acești +7 
bancheri” asemenea celor 7 vaci grase visate „de 
Iosii din Biblie, mar înghiţi oare România? N'ar 
fi oare aluncea o ironie de a zice: țara moastră, 

tendinţele noastre naţionale, elc.? Nu am cădea 
oare, nu numai noi plebeii, dar chiar d-voastră 
burghezii, în robia acestor saci cu aur? Dar;la 
cea dintâi. împotrivire a noastră, ei ar pulea 
să ne poltească afară de pe pământul „lor”, pen- 
iru că după dreptul de accesiune pământul este 
al lor. Nu-i aşa că ce frumos de tot acest prin-
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cipiu roman? Dar cu cât analizezi mai mult cu 

atât ipăsești mai multe frumuseți întinsul. 

Să trecem acuma la renlă. Ce este penta? Henla 

este rezultatul deosebitelor rodiri ale pămăntu- 

lui. Dacă, spre pildă, la un timp dat, sun :pogon 

de pământ de o calilate inferioară și care nu 

produce decât alâl cât sa cheltuit pentru a fi 

cultivat, produce X kile de grâu, atuncia pogoa- 

nele unor câmpii mai fertile vor produce mai 

mult decât X spre pildă AĂ+a, N+-2a,N+3a, 

ete. Acești 2a, 3a, ete. reprezintă renta. 

Dacă un muncitor dinu”o bucată de pământ 

de 10 pogoane scoate 20 de kile, şi altul tlin- 

Walt pământ de aceeaș întindere și întrebuin- 

[ând acceaș muncă, scoale 30 de kile, pe piaţă 

acest de al doilea muncitor va îi în condițiuni 

mult mai avanlagioase decâtcel dintâi, si va câş- 

liga lol pentru aceeaş muncă, 50% mai mult. A- 

cești 50% care sunt renta, îi vin muncitorului pe 

deasupra, fără ca să aibă nici un merit penlru, a- 

ceasta și fără să fi semănat mai muult. lată ipen- 

“tu ee foarte mulţi economiști, chiar dintre bur- 

ghezi, precum sunl Segnior, Garnier, Mill şi e- 

conomiștii din școala nouă germană ca Wagner, 

zic că renla. trebue să aparțină naţiunii jar mu 

individului. Afară de fertilitatea pământului, a- 

dică de factori fizici, naturali, renta se creează 

de asemenea și prin faclori sociali, cum sunt 

drumurile de. fier, canalurile, creearea pieţelor 

în apropiere, ele. Să presupunem o moşie oare 

care al. cărei. venit. este de, 500 galbeni. Mulţu-
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mită drumului de fier care s'a făcut în apro- 
piere şi a înlesnit transportul, venitul moşiei 

se “urcă la 800 galbeni. De unde provine acest 
prisos de 300 galbeni? Cultivatorul care n'a în- 

trebuinţat nici o muncă, — cu ce drept se poate 

face stăpân pe aceşti 300 galbeni? 
Ei aparţin de-a dreptul naţiunii. 

Analiza dreplului proprietăţii individuale este - 
sfârşită, deși recunoaştem că e foarte incom- 
plectă şi foarte scurtă, din 'cauza lipsei de spaţiu, 
dar cu toate că această analiză e atât idle puţin 
desvoltată, loluşi din principiul proprietăţii in- 

dividuale, atât de răsgâiat de dv., ma rămas pia- 
tră peste piatră. Aici ne aşteptăm ca d-ta îm- 

preună cu mulţimea să ne strigaţi: „Dar bine, 

voi distrugeţi temeliile societăţii actuale, negaţi 

ceea ce noi am fost învăţaţi să privinr drept 

lucru sfânt şi nediscutabil. Cari sunt princi- 
piile voaslre pe cari voiţi să se întemeieze o- 
cietatea? Unde vă este programa, unde vă sunt 
principiile, unde sunt condiţiunile istorice cari 
vă dau raţiunea de a [i, unde vi-i drapelul, 
unde vă este idealul, unde vă sunt mijloacele 1 de 

a ajunge la scop?... Cine sunteţi?” 
Inţelegem destul de bine, d-le Brătianu, că a- 

veţi. deplină dreptate să ne Iaceţi aceste întrebări. 
Inţelegem, de asemenea, toată seriozitatea pozi- 
ţiunii noastre şi toată gravitatea răspunderii care 

„cade asupră-ne, dacă mam răspunde fără coti- 
turi, limpede, nu cu fraze umilate, nu cu -stri- - 

6
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_gări patelice, nu cu lirade revoluționare, ci în- 

. temeiaţi pe știința modernă, înteimeiaţi pe ca- 

Jea 'marlirologică pe care a trecut omenirea, în- 

„temeiaţi pe istoria desvoltării popoarelor. Ar 

fi trebuit să vă răspundem pe larg: cine suntem, 

“unde mei'gem, unde trebuie să mergem, ce voim, 

precum și că numai ce voim' noi este drept şi 

trebuincios. Din netericire însă aici nu'o putem 

face. Ne veţi permile dâr să vă adresăm o 'a 

doua scrisoare, în care vom desvolta mi pe larg 

„principiile noastre. Cu toate acestea, și aici chiar. 

vom căta a ridica măcar cât de puţin perdeaua 

„care ascunde vederilor dv. principiile noastre. 

Vom spune numai câteva cuvinte despre bazele 

proprietăţii colectiviste întrucât se atinge «de pă- 

mânt, păstrândune dreptul de a desvolta acest 

subiect mai pe larg întralt loc. | 

Care a fost scopul tuturor. legiuitorilor cin- 

“stiţi din toate timpurile relativ la pimânt? “Toţi 

_au dorit să creeze pe câ 

proprietari; loţi au voil ca fiecare om să aibă 

bucăţica lui de pământ. Dintre acești legiuilori 

faci, fără îndoială, şi d-ta parle şi mai-tles Dă- 

dânul d-tale prieten C. A. Rosetti. Pe aceşti le- 

giuilori îi -îmboldeau. nu numai principiile u- 

- „manilare, ci şi interesele fiscale şi politice, pen- 

tru că. un stat cu cât posedă mai "mulţi ipro- 

, prietari, cu atât este mai sigur, mai temeinic, 

„măi “puţin. supus zguduirilor şi mai bine apărat 

împotriva dușmanilor din afară. De aceea mai 

toţi legiuitorii pre “ăzălori au stăruit ca “să dea 

it e cu putință mai mulţi”
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o bucală. de pământ fiecărui țăran. Dar noi lam 
arătat că proprietatea mică pe bazele actuale, 
trebue să piară. De altă parle partizanii pro- 

prielăţii mari susţin, cu multă dreptate, că :pro- 

prietătea mică este reacționară din punctul de 

vedere al desvoltării agriculturii, căci numai pro- 
prielatea mare poale introduce toate îmbunătă- 
ţirile precum şi mașinile agricole cele mai per- 
fecţionate, în sfârşit că numai proprietatea mare 

poate să realizeze progresul culturii pământului. 

Dar proprietatea mare, afară că „desmoştenește 

națiunea, are şi inconveniente economice, pentru 
_<Ă trebue -să se lucreze cu muncă plătită, cu 
braţele oamenilor cari nu sunt de loc interesaţi 
la productul muncii; şi cine mu: știe cât e de pă- 
pubitoare şi de simţilă neglijenţa în agricultură! 
Cum să ieşim deci din această dilemă, căci pro- 
prictatea mică nu realizează nici un progres, 
iar proprietatea mare creează muncitori negli- 

„ jenţi şi desmoșteniţi? Ar trebui dar ca loţi să fie 
proprietari şi totodată să fie şi proprietari mari, 
ceea ce e imposibil, cel puţin fără interyenirea 
unei minuni. | 
Ei bine, această minune nU 0 o poate face 'de- 

cât proprietatea colectivistă. Colectivismul nu 
admile ca pământul să intre în stăpânirea indi- 
vidului —pământul fiind proprietatea naţiunii — 
iar comunele sunt acele unităţi producătoare cari 
iau loculindividului în ce priveşte pământul; însă 
chiar ele au drept deproprietate.asupra pământu- 
lui numai cât timp îlmimeesc. Nefiind nici chiar
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'coimiunele stăpâne absolute asupra pământului ci 

nuinai națiunea; ele, deşi vor avea o autonomie 

foarte mare, vor îi totuşi supuse regulelor ru- 

vale admise de națiunea întreagă. De, exemplu; 

dacă, luând în consideraţie ştiinţa, națiunea va 

admite că nu se poate tăia din păduri mai mult 

ca 5% pe an, atunci nici comuna rurală nu; va 

avea, dreptul să distrugi pădurile comunei. Ră- 

mâne bine înţeles că se pot admite, excepţiuni; 

noi aci vorbim despre principiu. | 

Din punctul de vedere al producţiunii comuna 

esle o unitate producătoare cum este obştina 

rusească, ori allmentul elveţian, cu însemnata 

“ dcosebire numai că în comunele primitive pă- 

mântul se împărțea între membri; pe când în 

gospodăria colectivistă, pământul nu se va îm- 

părți, ci o moșie marc, de pildă, se va lucra: de 

toţi membrii comunci după un.plan dat, precum 

se lucrează aslăzi pe proprietăţile marilor pro- 

prielari englezi sau îrancezi. Deosebirea cea în- 

semnată este numai, că în comunele colectiviste 

voința şi hotărîrea colectivă a membrilor în-. 

locuieşte voinţa absolută a unui singur om, Yo-. 

inţa marelui proprietar. Roadele se împart pro- 

porțional cu munca fiecărui membru, „adică cu 

timpul întrebuințat la munca coniună.. 

Aceste comune colectiviste vor avea avanta- 

“giul proprietăţilor mici, pentru că vor face ca 

fiecare -să 'aibă pământ, să nu fie exclus dela 

moştenirea cea mare, care se chiamă ţara noa- 

stră, vor garanta pe fiecare membru îmipotriva 

„
P
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exproprierii şi. în contra îmbucătăţirii pre a mari 

a pământului. Având loaie avantajele proprie: 

iății mici, fără să aibă şi desavantagiile ci, co- 

muna colectiv islă va avea «de asemenea şi avanla- 

giile nemăsurate ale proprietăţilor mari:  c€o- 

muna va putea să introducă irigaţiuni, maşini 

perfecționate, cultura raţională. 'Toale acestea 

se. vor face ca şi ser viciurile comunale de:astăzi 

precum: poduri, șosele, clădiri comunale, etc. 

Tot odată membrii nu „vor fi plătiți: ci vor fi 

stăpâni nealârnaţi, oameni liberi, interesaţi de 

productul muncii Jor. 

Fantazie! Vis! Utopie! vei zice de sigur a- la. 

De două mii de ani, de când toLise ac planuri 

utopice peniru fericirea omenirii și lol nu sa 

realizat nimic! Nu, d-le Brătianu, acestea nu 

sunt nici utâpii, nici planuri făcute în căbinetul 

vre-unui visător; acestea sunt rodul unui lung, 

unui foarte îndelung studiu asupra desvoltării 

omenirii; aceasta este o treaptă a progresului, fo 

treaptă a 'evoluțiunii istorice, la care vrând ne- 

rând trebue să ajungem. Chiar proprietatea 

individuală şi aşezămintele economice. de astăzi, 

cu toate neajunsurile lor nemăsurate, ne duc la 

coleclivism. 

In altă parte vom dovedi aceasta mai pe larg; 

aicea însă vă vom arăta numai câteva fapte: că. 

societăţile anonime cari încep a se aplica la, 

producţiunea pământului, că îmbucălăţirea pă- 

mântului în Franţa, îndeanmă pe ţăranii francezi 

de a uni bucăţile lor de pământ, pentru a le:
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culiiva împreună. Aceceaşi tendință au toata ma- 

şinile, toale descoperirile, toate inovaţiunile; şi 

chiar concentrarea pământurilor ne duce acolo. 

Concentrarea pământurilor—care pe deoparte ne 

arată până la ce absurditate poale să ajungă prin- 

cipiul individualist şi care, pe de altă parle, face 

ca în Englitera sute defamilii să lucreze în colec- 

tivitate cu mașinile şi cu toate îmbunătățirile posi- 

bile pe o moşie ourecare—ne dă o comuni colecti- 

vistă gala. Depărlaţi numai lordul şi daţi această 

moșie, cu lol cese allă pe dânsa, lucrătorilor. Din 

lumea veche lrebue să iasă lumea nouă, precum 

din fcodalul veac-de-mijloc a ieşit veacul bur- 

ghezici liberale. „Utopie, capete extravagante”, 

murmuraţi d-voastră. Nu pentru întâia dată an 

auzit asemenea lucruri din gura-vă. Trebue însă 

so scoatem odată la un capi. 

Citiţi” dar: „Când sc vorbeşte 'de caracterul 

sacru al proprietății, ar trebui cu întotdeauna. 

“să ne amintim că acest caracter sacri 1 apar”. 

“ţine și proprietăţii pământului. Nici un om mă 

făcut pământul, căci acesta este moştenirea pri- . 

mitivă a întregii omeniri, şi însuşirea să poule să 

fie numai pentru 0 trebuinţă obştească. Dacă 

proprietatea privati a pământului nu este tre- 

buincioasă, atunci este nedreapti””. 

“Şi mai departe: „proprietarii fonciari, prin 

| propriețatea lot, sunt priviţi ca funcţionari pu- 

blici, şi dacă Statul este liber a considera pe 

posesorii pământului ca -funeţionari publici, să
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mai facă un pas şi sii declare că este liber a-i da 

şi afară din funcțiuni”. 

- Aceasta este o citaţiune, iată şi a doua: : „Dre ep- 

tatea nu admite proprietatea aplicată la pă-: 

mânt — pentru'că dacă o parte a pământului: 

poate îi a unui individ,,care o reţine pentru, tre-: 

buinţa sa proprie ca pe.un obiect asupra căruia 

cl exercită un drept exclusiv, tot astfel. celelalte: 

părţi ale pământului pot fi ocupate cu acelaş .. 

drept, şi aşa toată supr afaţa planetei noastre ar. : 

putea să cadă în mâinile câtorva indivizi. — 

lată atunci dilema la cares:se poale ajunge: 

„Dacă toată suprafaţa locuită a globului de- 

vine pr oprictalea exclusivă a câtorva familii, 

atunci acei cari nu sunt proprietari, mau nici-un 

drept de-a ocupa un loc.pe pământ. Aceşi din 

urmă există numai prin toleranță, .sau sunt toţi - 

uzurpatori, şi numai cu voia stăpânului pămân- 

tului ei găsesc un loc pe care Şă-şi puie piciorul; 

şi dacă stăpânii pământului ar voi să li veluze - 

- acest loc, alunci oamenii aceştia fără de pământ 

pot: îi surghinuiți pentru totdeauna din această 

lume. Dacă admiteim! dar că pământul poate fi: 

obicclul proprietăţii exclusive; urmează că tot 

globul poale deveni proprietatea câlorva indi-. 

vizi, domeniile lor privale şi n acest caz toți ; cei : 

cari mau pământ nu şi-ar pulea exercila facul- 

tăţile şi chiar mar putea să existe decât cu con-- 

simţimântul proprietarilor. E lucru lămurit dar, 

că proprietatea exclusivă violează principiul” li- | 

bertăţii, pentru că oamenii cari mu trăiesc şi
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nu se mişcă. decât cu voia altuia, încetează „de 

a fi fiinţe libere ca şi stăpânii lor. Nici mise fen. 

“culture, nici chiar: împărţirea egală a pământu- 

lui nu pot da naştere dreptului absolut şi ex- 

clusiv, pentru că, ajuns la limitele sale extreme, 

un asemenea drept dă naştere, despotismului de- 

săvârşit al proprietarilor şi întotdeauna «legile 

votate de parlament sunt negaţiunea unui ase- 

menea drept. In fine, teoria dreptului colectiv 

al moştenirii fonciare, recunoscută, fie-cărui om, 

este conformă cu progresul şi cu civilizațiunea 

şi oricât ar fi de grea realizarea acestei teorii 

în practică, totuș dreplatea cere ca aceasta șiiise 

împlinească”. i 

„Şi cine credeţi d-voastră că zice aceasta? Nis- 

caiva capete zăpăcite? Jos căciula, d-le Brătianu! 

Inaintea unor asemenea oameni nu e lucrau Iu- 

sinos să-şi scoată căciula nici chiar un bătrân 

ministru. | a 

Intâia citațiune a scris-o marele savant, care. 

a îmbătrânit în analiza desvoltării popoarelor, 

autorul logicei, vestitul John Stuart Mili, în ar- 

licolul despre liga agrară. 

A doua citaţiune a scris-o celebrul filozoi şi 

enciclopedist, gloria bătrânului Albion, Herbert 

Spencer. Noi mam voi să fim în locul d-vcastră, 

d-le Brătianu, nici chiar cu preţul“ portofoliului 

ministerial. . | 

Încă un cuvânt şi cel din urmă. a 

D-voastră aţi zis că, fiind om de stat, într'una 

studiaţi, studiaţi şi iarăș studiaţi. D. Bismarck -
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apăra în anii trecuţi în Reichstag planurile sale 
„economice, şi un deputat i-a răspuns că el nu 
pricepe nimic din toate acestea. Atunci Bismarck 
a început să explice că, fiind om de stat, întot- 

deauna învaţă, învaţă şi iarăș învaţă. , 
 „Studieren Sie nur weiter!” i-a răspuns depu- 
iatul progresist Richter în aplauzele parla-. 

inentului. N de 
!„Sludieren. Sie nur weiter!” te, stătuim şi noi 

pe d-ta, d-le Brătianu. 
Caiu Grachu.. 

"7
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Orice ideie nouă a avut, are. şi totdeauna va 

avea protivnici. Lucrul e firesc, ba şi trebuin- 

cios, chiar pentru ideile noui, căci numai din 

luptă şi desbateri se face lumină. 

Din nefericire însă, nu toți protivnicii se că- 

Jăuzesc de dorul adevărului, de dragul binelui: 

Sânt unii protivnici, foarte vrednici de cinste, 

cari ştiu carte; crescând însă întrun mijloc 

care-i făcu părtași ai ideilor celor vechi, luptă 

cu înverșunare, cu tot tocul unor oameni Con- 

vinși, împotriva. ideilor noui. Aceşti protivnici 

sânt cu atât mai de prețuit, cu cât știm kă 

mersul propăşirii omeneşti a fost aşa de greu, 

cuceririle culturale au costat așa de mult sânge 

şi suterinţi, că e foarte firesc ca dânşii să se țină 
. 

tare de cele dobândite şi să cerceteze cu toate pu- 

- derile cugetării ideile. cele noui.—Asemenca pro- 
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Uiwmici convingându-se, se fac de obicei sprijini" 

tori pulernici ai ideilor împotriv a cărora au luptat. 

Sânt alţi protivnici, mai puţin vrednici de 

cinste, cari nu ştiu carte, ori știu ceva, dar nu- 

mai frunzărit în treacăt, aceștia se răped cu îu- 

ric în polriva ideilor celor noui, fără măcar să 

le înțeleagă, fiindcă Li se par mincinoase. 

Sânt şi alţii cu totul nevrednici de Jaudă, cari 

de ştiut nu ştiu nimic; câte odată. știu .ceva, 

dar, totdeauna de rea credinţă, se luptă împo- 

(riva ideilor noui cu înverșunare, chiar când văd 

că sânt drepte: se luptă, pentrucă aştfel le dic- 

tează interesul lor egoist, interesul personal. 

Aceste gânduri ne treceau prin. minte, cilină 

cele ce scriu la noi prolivnicii socialismului și 

mai ales în timpul din urmă citind articolele. ti-- 

părite în două organe de publicitate, unul în- 

u”o capitală şi unul în cealaltă: Socialișiii no- 

şiri și Karl Mara, la laşi în Convor birt Literare; 

şi Liberlaleu în economia polilică, Ja Bucur eşti 

în Telegraful. 

Cuni văd uşor cititorii noştri, răspunsurile ce 

trebuie să dăm, nu pot di decât potrivite cu 

grupa din care fac parte protivnicii. Dacă trebuie 

şi putem să fim convingălori, plini de “respect 

cu cei dintâi; dacă de multe ori sânteni mai - 

puţin res spectuoşi cu cei din grupa a doua; cu. 

cei din a treia sântem, şi câte odată .Lrebuie me- 

apărat să fim, lourte aspri. Spuneni acestea citi- 

torului, pentru că, desvăluind toate meşteşugiril& 

d-lui Missir îni acest articol, vom fi poale, ici cO-.
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lea mai aspri. decât am fi voit. D. Missir, care, 

“înaintea celor ce-l ascultau la conferința dela 

Universitate, a avut curajul să puie dilema că 

socialiștii sânt ori proșii, ori ;şarlatani, nu se.va 

supăra, dacă nu vom pune miănuşi în tot lungul 

articolului, cu atât mai mult că şi în Convorbiri 

„Literare a găsit. de cuviinţă să ne ia cam prea 

la vale: 

Pentru ca să vă desvăluim mai oale meşteşu- 

girile, d-le Missir, mavem alt chip decât să vă în- 

soțim pas cu pas în articolul d-voastră: 

Articolul îl începeţi mărturisind că Ja noi: 

„sânt o sumă de oameni cari ţin să aibă îmbră- 

cămintea și ornamentele lor după cea din urmă 

modă”. „De multe ori, (aveţi mare drepiale, 

d-le Missir), a noi se admit nişte forme cari ide 

mult sau învechit în occident”. „Ceva a analog se 

„- întâmplă dese ori la noi şi în domeniul înte- 

lectual””. | 5 

Până aici foarte bine, numai.0 singuri : ŞI Mică 

greşeală: maţi nemerit adresa. "Toate „acestea, 

despre, cari, cum se vede, vorbiţi în deplină cu- 

noştință de cauză, aţi voit să le aruncați asupra 

socialiştilor, dar se potrivesc cu totul altora. In 

adevăr, în fiecare an o. mulțime de cuconași se 

duc din țara noastră în străinătale, ca să sc; lu- 

imineze”; căzând însă din satele şi oraşele noa- 

stre gloduroase şi necivilizaţe în mijlocul unor 

oraşe strălucite ca Parisul, Viena, Berlinul... îşi 

pierd capul, 'se tehuesc. In loc de lumină şi, în- 

ățătură, bat îrotuarele, cheltuesc banii luați
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"din sudoarea şi sângele sărmanului nostru po- 

por, pe cilindre, cravate şi! „metrese”. Dar fiind-" 
că pupă nu vrea să trimită veşnic parale la Pa- 

ris şi fiindcă de altă parte fils înţelege că ire= 

buie să se întoarcă în țară pentru â se căpălui, 

lucru ce nu se poate fără diplomă, apoi icuco- 
naşul se duce din când în când şi pe la -Unj- 
versitate, unde ascultă lecţiile vre-unui profesor; 
rimășiţă interesantă din - epoca terţiară, învaţă 

câte ceva din caietul acestui 'profesor şi după 
cinci şase ani, cu ajuldrul moral al lui D-zeu şi 
mai ales cu acel-mnalerial al lui papă se întoarce 

în ţară licenţiat, ori doctor în drept. Venind în. 
țară, acest „bon garcon”... se face. procuror, ju- 
decător de instrucţie, profesor la Universitate. 
Căpătuindu-se, acest ;bon garcon” începe „a. luit 

în serios poziţia sa, se crede menit a învăţa pe 

toţi acei cari, nici măcar „bal Mabiile” mau 'vă- 

zut, nici „Unter den Linden” nu s'au plimbat. 
Aducându-şi aminte de caietul profesoruiui, îşi! 
închipuie că acolo e toată ştiinţa şi ieu mândrie. 
vorbeşte în numele ştiinţei moderne. Dar fiind 
atatea caiele câţi. profesori, şi adesea făcule din 
puncte de vedere deosebite, deaceea ne. trezim 
cu o mulțime de ştiinți anloderne. D. Ștefănescu 
care a asculiat lecţiile la Bruxelles unde dom- 
neşte școala franceză a lui Bastiat, cea imai su- 
perficială din câte au fost în economia politică: 
pe aceasta o botează de ştiinţa modernă; d-nul 
Missir, care cutoatecă se sfieşte să-și arate, ideile 
sale economice dar e contra şcoalei lui Bastial,
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“Baudrillari şi tulli quanti, vorbeşte şi d-sa din 

partea ştiinţei moderne. N 

Tată, d-le Missir, către cine a trebuit să “Îi lost 

îndreptat începulul articolului d-voastre şi nu 

către socialişti, cărora nu li se cuvine mici partea 

doua, nici cea dintâi a bucății amintite. 

„Să mergem âcuni înainte! 

„Orice propagandă cu scop praelic, trebuie să 

“se afirme în două direcţiuni. Ea trebuie mai în- 

tâi să se prezinle în domeniul ideilor cu :expu- 

neri teoretice, pentru a câşliga convingerea celor 

ce cugelă şi a-şi formă adepţi convinși. De 'altă 

parte stratul intelectual astfel dobândit, trebuie 

să se poală rezema pe o pătură de interese 

practice şi de partizani interesaţi. Numai când 

suut întrunite “aceste două condițiuni. se poale 

afirma şi distinge în viaţa socială a unei țări 

curentul ideilor: luminate şi al voinţelor ener- 

gice ca o putere reală care duce spre progres . 

întreaga desvoltare. Când unul din acele ele- 

„mente lipseşte într”o agitație, cea mai puternică 

energie a celuilalt nu hotărăşte nimic asupra re- 

cerinței practice” (pag. 338, col. a Il-a No. .9, 

anul XVII din Convorbiri Literare). 

" Această bucată, d-le Missir, este de cea mai. 

“mare însemnătate şi ar fi putut fi chiar dreaplă, 

dacă aţi fi lămurit-o mai bine. : 

"Aşa însă ar putea crede cineva că mai întâi 

se nasc ideile teoretice, găsese'părtaşi şi pe urmă, 

fiind practica priincioasă, prefac: viaţa. reală 

după dâusele.
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A scoale astlel viaţa socială reală din ideea 

teorelică, se numeşte Hegelianism, «d-le Missir, 

lucru de care învinuiți pe “Mars.. 
Marx dimpotrivă scoate ideile din viaţa prac- 

tică, reală. 

Când va îi vorba în articolul acesia despre s0- 

cialismul ştiinţific, când vom arăta ideile știin- 

țifice socialiste, vom vorbi pe larg despre acest 

punel, care, cum am mai spus, este de mare în- 

semnătate. Acuma vă vom” răspunde în treacăt, 

Pentru ca o prelacere“ socialăsă fie cu pulinţă, 

trebuie ca viaţa reală să dea toţi faclor ii pentru 

prefacere, Acolo unde lipseşte o pătură în care 

să se întrupeze ideile, a pătură socială care, prin 

puterea ci materială şi morală,.să facă sleag din 

idei, acolo propaganda unor asemenea idei ar 

îi zadarnică. 
Asta aţi voiL să ziceţi, d- e. Missir; îmi închipui 

că vam înţeles. Ş Ă 

Să luăm de pildă veacul de mijloc, cu nobiili- 

“mea lui, cu servagiul, cu monopolurile de lot 

"felul. Atunci erau două clase: nobilimea şi clerul- 

dintr” o parte, şi poporul muncitor. de alta. Puțin 

„câte “puțin au început a sc desvolla oraşe cu 

burghezime. Diviziunea muncii, busola, desco- . 
„perirea Americci, îmbunătăţirea uneltelor. de 

muncă, creşterea oraşelor: toate ajutară la: creş- 

terea materială a. burghezimii.. In veacul -al 

XVII-lea şi .a] XVIII-lea s'a început propa- 

ganda ideilor liberale burgheze, cari aveau clasa 

burghezilor ca acea pătură de interese. practice
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despre care vorbiți d-voastră. Alături cu mersul . 

istorie material, care mărea puterea burghezimii, 

sa adăogat şi lupta ideilor tot pentru ca. Acești 

doi factori au adus burghezimea acolo că ea,de 

fapt era clasa domnitoare în societate şi liindcă 

poziţia ci juridică nu se potrivea cu cea de fapt, 

atunci burghezimea a făcut revoluția prin care 

şi de fapt și dejdrept a ajuns clasă domnitoare. 

— „Vedeţi dar”, veţi striga d-voastră, d-le 

Missir, „că am dreptate şi că socialiştii mau :ce 

face la noi în ţară”. - 

Gândiţi-vă însă numai la mișcarea noastră na- . 

"ţională dela 1848. In vremea accea noi aveam 

două clase de oameni: boieri şi mojici clăcași. 

Clasa burghezimii mai nici acunm! nu exislă, cu 

„atât mai puţin atunci. Comerţul,era abea în fașă; 

profesii libere cari ar îi putul constitui acea pă- 

tură socială de care vorbiţi, mai nu erau. Dar câţi- 

va tineri energici, devotați, ridicară steagul ravo- 

luţici franceze celei mari. In ţară, prigonirea, 

_xâsul, disprețul au întâmpinat propaganda îi- . 

nerilor utopiști; dar mau trecut nici douăzeci de 

ani şi aceşti tineri au .văzut ideile lor puso în 

lucrare. Care a fost acea pătură socială pe,care 

se sprijineau tinerii aceia? Și cu toate acestea 

au învins. Lucrul e foarte simplu. Dacă Româ- 
> i 

nia noastră ar fi singură în Europa, ori îngrădit 

'cu 'un zid chinezesc, atunci pentru aducerea la 

îndeplinire a ideilor liberale ar fi trebuit sute de 

ani, adică până ce sar [i desvoltat |şi la noi acea 

pătură care prin „curentul ideilor luminate şi
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al voințelor energice”, să ducă: înainte între eaga 
desvoliare. Din fericire însă drumurile de fer, 
telegraful, legăturile internaţionale, fie, materiale, 
lie intelectuale, schimbă cu totul îhersul lucruri. 
lor. Despre acest fapt, pe cât se pare, :n'aveţi 
nici cea mai mică cunoștinţ; i D acă este tadevă arat, 
cum se vede că sânteţi aplecat a admite, că lin 
Europa contrastul între murică și capital, între 
muncitor şi capitalist, e aşa că îndreplățeşte işi 
poate să: pricinuiască revoluţie socială, atunci 
şi la noi această revoluţie poale să se iîndepli- 
nească fără să avem! proletarial ca o pătură so- 
cială deosebită cu totul de celelalie. - * 

Lucrul în sine-și este așa de lămurit, că mar 
trebui să ne oprim la dânsul, dar fiind „de cea 
mai mare însemnătate pentru noi, socialiștii ro- 
mâni, vom vorbi despre. aceaslii chestie: când 
von artâta ideile generale socialiste. 
După ce-aţi dovedit că nu av eți. cunoștințe lă-. 

murite de însemnălatea legăturitor internaţio- 
nale în desvollarea omenirii, luaţi asupră-vă în- 
dalorirea de a demasca nulitatea Şliinţifică a 
lui Marx. ' 

Inainte de a începe critica n valorii” țineţi 
foarte mult să spuneţi sus şi lare că Marx e me- 
tafizic şi Hegelian. 
Astfel împărtășiţi şi d-voastră soarta celor c cari 

au citit pe Marx dar nu Pau înţeles. Veţi vedea 
cât de greşit sânteţi, când vă vom arăta în imod* 
popular ideile acestui economist. Aici vom Spune
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numai că, încă la 1816, Mars a; scris împotriva 

lui Hegel. lată ce zice cu drept cuvânt: „Metoda 

„mea dialectică, nu numai că se deosebeşte, prin 

baza sa de Hegel, dar îi este chiar iprotivnică 

cu iotul. Pentru Hegel mişcarea cugetării, pe 

care o personifică sub numele de Ideie, este 

plăzmuitorul realităţii, care nu € decât lorma 

fenomenală a . Ideci. Pentru Mine, dimpotrivă, 

mişcarea cugetării nu-i decât resirângerea miş- 

cării reale, wansportală şi pusă în creerii omu- . - 

lui” (pag. 350, col. a Il-a din 'Le cagilal par Karl 

Marx, Paris, Editeurs Maurice Lachâtre et C-ic). 

După această declarare aşa de adevărată, că 

Marx este Hegelian, vă apucaţi de teoria „vVa- 

lorii”” din cartea lui Marx. 
| 

Metoda critică pe care O ântrebuințaţi este în- 

(adevăr foarte originală şi foarte îndemănatecă. 

Luând cartea lui Marx şi igăsind, că ceie dintâi 

50 teţe sânt expuse întrun stil greoi*) D-voa- 

stră luaţi vro zece bucățele, cari au un stil imai 

greoi, le rupeţi din locul lor, adăogaţi la fiecare 

bucăţică câte un bucătoiu dela d-voastră tot în- 

mun stil cam nemţesc şi crilica e fata. Prin a- 

coasta aţi voit să ajungeţi la două scopuri: pe 

dcoparte publicul cititor neînţelegând bucăţile 

din Marx să. se mire de prostia lui; fiar de, altă 

parte ncînţelegându-vă nici pe "A-voastră, dar 

ÎI 

-*) Băgaţide seamă, d-le Missir, e mare deosebire între 

modul de expunere şi între metoda ştiinţifică a cercetărilor; 

? 

această neînțelegere va facut să numiţi pe Marx hegelian. 
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ştiind că înjuraţi pe Marx, să se imire “le adâu- 
cimea ştiinţei d-v. 

Să ascultăm mai întâi pe Marx: 

Bogăția unei socielăţi în care domneşte modul 

le producere capitalistă, se arală ca o îngrămă- 
dire de mărfuri, 

Marfa e un obicet exterior, un lucru menit a 
îndestula trebuinţele noastre, îie ale, stomahului, 
fi€ ale: fantaziei. 

Orice lucru folositor poale să fie privit din 
două puncte.de vedere, din îl cantității şi al ca- 
lităţii. 

Folosinţa lucrului face din el valoare de în- 
_ trebuinţare. 

Valoarea de schimb ni se,arată ca un raport 
«le cantitate, ca proporţia în care se schimbă 
<louă lucruri între dânsele. Fiindcă această pro- 
porţie se schimbă după timp şi loc, valoarea 

de schimb e un lucru foarte relativ. 
Dacă luăm două mărfuri, grâu şi fier, atunci 

vom vedea că, dintr'un punct de vedere. pot fi 
aduse la o egalitate în care X oci de grâu vor îi 
de o potrivă cu Z oci de fier. Prin urmare trebua 
să fie ceva în aceste lucruri care le; face deopo- - 
trivă. Acest ceva nu. pot să fie însuşirile 
lor naturale, proprietăţile lor fizice, ori chimice, 
pentrucă, atunci când se schimbă două lucruri, 

se face abstracţie de aceste însuşiri fireşti cari 
dau valoarea de întrebuințare. Când. se face 
schimb, orice lucru folositor e tot: aşa de bun 
că şi altul, prin urmare în schimb nu se iau în,



-- 100 KARL MARX ŞI ECONOMIŞTII NOŞTRI 
  

scamiă însuşirile. Lirești;. e” destul ca două lucruri 
să fiec înt”o proporţie cerulă penlru ca să se 

schimbe. , 
Dar dacă facen absiracţie de valoarea de în- 

trebuințare, peniru a vedea ce au comun ilu- 
crurile cari să le facă xalori de schimb, dacă 

“facem, zic, abstracţie de valoarea de întrebuin- 

țare, atunci, împreună cu însuşirile nalurale, fa- 

cem abstracţie “şi de însuşirea lor de priuncă spe- 
cific omenească . ce intră, şi ca, în formarea 

“valorii de întrebuințare. Luând scaunului ori 

mesci calităţile lor fireşti ne va rămâne, numai 
“munca omenească în general, adică, chelluirea 

“de putere omenească, fără a ține seamă de forma 

anumită sub care acoastit putere sa cheltuit. 

Prin urmare valoarea *) e munci onreneuscă 

abstractă, cristalizală în lucru. , 
“Mărimea valorii se măsoară prin timpul cât 

a ţinut munca, prin zile, ceasuri, etc. 

„De aici ar putea .să scoată cineva încheierea. 
că un leneş, cu cât xo lucra mai iîncet, cu alât. 
va face marfa lui mai de 'mare valoare. 

"Această; încheiere nu poate sii.aibă loc; penlru. 
i ce vorba de munca „omenească în iseneral, 'de 

Ş cheltuirea puterii unci: societăți întregi, chel- 
tuive care se arati în totalul productelor; prin 

„urmare : se socotește numai munca: imi ijlocic Lre- 

"*) Cînd se zice valoare” fără altă lămurit, înțelegem va 
loare de schimb,
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= 

buitoare şi- produsă în împrejurările, obişnuite 

ale socielăţii în care are loc. 

Câtimea valorii -unei mării ar rămânea ne- 

schimbată, dacă nu sar schimba timpul în care 
se "produce. Dar vremea aceasta se schimbă o- 
dată cu schimbarea productivităţii (adică rod- 
niciei) muncii. . 

Cu cât e mai mare: productivitatea muncii, cu 

atâta mai puţină vreme trebuie pentru a produce 

maria şi cu atâta mai puţină va fi şi valoarea ei. 

Cu cât e mai mică productivitatea - cu atâta e 
mai mare valoarea mărfii. * 

Dacă, într'o industrie, o fabrică (de postav” -de 
pildă, din oareşicari pricini, fie naturale, fie 

sociale, sar mări de cinci ori productivitatea 
niuncii, atuncia fiecare cot de postav ar avea 
numai a cincia parte din valoarea, de “schimb ide 
acuma, pentrucă ar trebui numai a cincia parte 

din vreme pentru producerea lui. 

Un lucru poale să fie valoare de întrebuințare 
fără să fie şi valoare de schimb. Astfel 'sânt itoţi 
factorii naturali ca aerul, care are o valoare de 
întrebuințare nemăsurat de mare fără a avea 

cea mai mică valoare de Schimb; astfel sânt toate 
'producerile pentru întrebuințare. personală. 

Pentru a produce mărturi, trebuie să produ- 

cem valori de întrebuințare pentru alții, valori ile, 

întrebuințare socială. 
In sfârşit nici un lucru nu poate fi .valoare 

“Jără să fie de folos. Dacă e nefolositor, ori câtă
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muncă, ar cuprinde, acea muncă e cheltuită fără 

-folos, prin urmare nu poate.să facă valori. 

  

„Daci d-voastră aţi [i arătat astfel capitolul în- 

tâi din Marx, dacă Vaţi ţi analizat în întreg, ipu- 

nându-i împotrivă. teoria d-voastre despre va- 

loare, atunci asta sar numi icriticăi ştiinţifică, dar 

_d-vo astră îl îmbucătăţiţi ca vai de el, ŞI pe urmă 

să bateţi joc de fiecare buci ățică în parte. Iată 

cum: eriticaţi d-v. i 
Mai întâi lăsaţi la o par te cuvintele cu cari. 

Marx începe cartea sa, adică „acea bucăţică în. 

care :spune că „bogăţia unei socielăți în care: 

donmeşte producțiunea capitalistă. se arată prin 

o grămădire de mărfuri”, şi că analiza mărfii 

este punctul de plecare al cercetărilor lui Marx.. 

Această lăsare la o. parte e foarte, caracleristică;; 

d-voastră nu-i daţi nici o însemnătate, peniru Că. . 

nu înţelegeţi că aici stă ascunsă deosebirea școa-- 

“lei lui Marx de şcoala xeche burgheză şi de î lui 

"Ricardo, cun veţi înţelege mai,jos. 

Când Marx pune faţă în faţă două mărturi 

cari se schimbă, pentru a ajla ce au 'comun,. 

d-voastră la această bucăţică adăogiţi un Ducă-- 

toiu dela d-voastră; în care faceți morală “lui 

Marx, de ce nu spune dintr”odată: ce au.comun 

aceste, lucruri, ce mai încurcă cu abstr acţia cali- 

tăților fizico- chimice, etc. 
Pentru că, d-le Missir, Marx are o Jogică puter- 

nică şi o limpezime de,cugetare neasemiinată.
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Când punem faţă în faţă două lucruri deose- 

bite, de pildă, un cal şi o masă şi Yoim' 3: ă. găsi 

ce au aceste obiecte în comun, nu putem -afla - 

altfel decât făcând abstracţie, lepălând tot ce au 

deosebit și astfel pulem' vedea dacă mai rămâne 

ceva prin care se aseamănă, prin care sânt de 

același fel. 
Această metodă logică de a „dovedi, o numiţi 

d-voastră  netrebuincioasă, faceți, morali lui 
Marx de ce pune dovezi fin loc să zică ke iare da 

zis, așa fără nici o,dovadă. Foarte caracteristic 
penliiu studiul d-voastră, d-le Missir. 

D-voastră în locul lui Marx aţi zice aşa: 4,Pu- 

nând în faţă două lucruri cari se schimbă 'calul 

şi masa, vedenr că 10 schimbăim şi 'cărau fceva, CO- 

mun şi nimeni nu stă la îndoială că cel ceva 
e munca omenească”, şi — s'a imântuit: Nu nu- 
mai că aşa aţi face, dar chiar aşa și faceţi în tot 
studiul d-voastre, | 
Punând o teză ce voiţi a dovedi, d-voastră, în 

loc de dovezi, spuneţi: „nimeni nu stă la în- 
"doială”.. Și nu vă. mulțuniții că întrebuințaţi sin- 
gur această! metodă fără scamăn, dar faceţi o 

crimă lui Mars, pentru că.nu face şi el tot aşa. 
Ne mai auzit, d-le Missir! 

Altă citaţie din Marx: „Bunurile economice ca 
„valori de întrebuințare se deosebesc prin însu- 

şirile lor, ca valori de schimb prin cantitate, 

prin urmare nu cuprind nici un pic de ivaloare 

de întrebuințare”. 
După d-voastră însemnează că „dacă reducem
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lacrul la extrem, că fiecare atom al unui: obiscl, 

trebuind să aibă porțiunea lui de cantitate și ca- 

litate, mare pe una, când are pe cealaltă şi vice. 

versaP? Ba aţi pus şi semi kle mirare! | 

“Marx zice că, dacă un obiect va fi privit mu- 

mai ca valoare de schimb, numai din punctul 

de: vedere al -muncii, atunci. privit astiel nu va 

mai cuprinde: însușiri fizice, chimice, ete., cari 

fac dintivînsul valoare de întrebuințare... 

“Acest lucru așa de simplu vă. pare o absurdi- 

tate! Să vă fie de bine. 

După aceasla faceţi câleva glume asupra me- 

todei lui Mars, îl paljocoriţi, pentru că tace 

abstracţie de forma muncii, € ca să alle ce au o- 

biectele de comun. V'am mai văzut făcând: ase- 

menea vitejii. Aici vom adăoga numiai că această 

abstracţie de formele muncii, este, de mare însem- 

nătate, pentru că ca a făcut cu putinţă să se înlă- 

ture greşelile lui Ricardo. Veţi vedea când vom 

arăta popular teoria lui Ricardo şi a lui Marx. 

In sfârşit ne spuneţi: „De această dată avem -: 

însă şi avantajul de a afla că productele în cali- 

tatea lor abstractă de muncă omenească cristali- - 

zată sânt în fine: valori”. 

In adevăr aţi avut avantajul de a alla aceasta, 

dar aţi avut marele desavantaj de a nu înţelege. 

Indată vă veţi încredința. 

- După ce mai faceţi câteva ironii asupra lui 

Marx (vai de dânsele) şi după ce adăogiţi câte- 

“va observaţii curat scolastiee, ajungeţi la în- 

cheerea că oricum ar fi deosebirea între valoarea 

-
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de întrebuințare și între cea de schimb ! Şi scoate: 
rea acesteia din urmă, din muncă, e falsă, 

Aici ne aşteplăm în sfârșit la critica valorii şi 
prin urmare a şcolii engleze şi-a lui Marx. -. 

Şi în-adevăr sar părea că aveţi «le gând Să 

faceţi analiza teoriei valorii prolivnicilor și să 
puneţi în loc pe a d-voastră. , 

Nimic măi simplu şi mai firesc, ziceţi «- -voa- 
stră,: decât a crede că valoarea este numai o 

formă a muncii omenești. Aurul şi diamantul 
siau gata de atâta vreme să dea sprijin acestei 

leorii. . 

Aici sar fi așteptat oricine Să începeţi a'aduce 

dovezile d-voastre, în loc de acestea însă ne tre- 

zim cu o nouă meșteşugire din Marx. 
„Un lucru poate fi valoare de: întrebuințare 

fără a fi valoare, ceeace se întâmplă „atunci 

când utilitatea sa pentru viața noastră nu se pro- 

duce prin muncă. Astfel aerul, pământul virgin 

eic, - 

Lectorul va primi deci şi. ideia unei valori 
nevalori”; acuma, zicem noi, începeţi a fi ne- 
suferit prin: nepricepere: a ori reaua d- voastră 
credință. 

Marx arată că unde zice valoare” trebuie în- 
țeles valoare de schimb, prin urmare Marx zica 
că poate să fie o valoare de întrebuințare, fără 
să fie şi de schimb şi anume când în va- 
loarea de întrebuințare nu se.cuprinde, muncă. 
omenească. . Aerul, apa mării, sânt. valori 
de întrebuințare, dar nu sânt valori de schimb.
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-Davoastră “vă folosiți de Iaptul că publicul. ne- 

stiind că Marx a spus.mai dinainte cum trebuie 

“săi se înțeleagă cuvântul „valoare”, se miră, de 

Bună “seamă; că valoarea de întrebuințare nu-i 

valoare, adică o valoare nevaloare, cum insi- 

“năaţi d-voastră. Ce nume trebuie să fie dat 

unci asemenea critici? 

“Dar mirarea noastră a fost fără de margini, 

când vam văzut aducând falsificarea pomenită 

ca dovadă că teoria valorii, din Mars, este falsă 

“şi că toată muncari dialeclică .a fost în :zadar. 

Ca să judece oricine buna credință ce aveţi, ci- 

Vim loală bucala: 

„Lectorul va primi deci şi ideia unei valori 

ne-valori, dar nu trebuie să treacă cu vederea, 

că după cele ce. ne spune Marx în rândurile 

“de mai sus, principiul identităţii în muncă a 

contrarictăţilor înjghebate de dânsul rămâne pă- 

Tăsit, deoarece el singur ne spune că sunt uti- 

„Tităţi și valori de întrebuințare, ce nu-s produse 

de munca omenească. Toată truda de a îmbrăca 

niaterialul valoarei economice" în erudiție dia-. 

= vectică, a fost deci în deşert, şi nu ne rămâne 

decât a vedea, dâcă- aşa numita - descoperire 

- poate pretinde, de altimintrelea, un loc de ştiinţă. 

-? economică”. 

Dar în numele tuturor sfinților ce voiţi. să 

- combateţi d-voastră? Câteva rânduri mai Sus 

aţi spus că voiţi să „combateți deosebirea aces- 

tor valori, adică a valorii de întrebuințare şi - 

a celei de schimh şi scoaterea valorii 'de; schimb
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din munca omenească. Acuma când Marx vă. 
spune că între valoarea de întrebuințare şi în- 
tre cea: de schimb este așa de mare deosebire 

în cât un lucru poale să aibă valoarea «de între- 

buinţare fără de a avea şi valoare de schimb, 

când vă spune adică încă odată tocmai ceea ce 

voiţi să combateţi, d- voastră ziceți: „vedeţi, deci, 
principiul unităţii e lăsat lao parte și toată 
munca a fost zadarnică...” Doamne sfinte! Gare: 
unitate? Marx vă pune în vedere deosebirea în- 
tre valoarea de întrebuințare şi între cea de: 
schimb și dv. luaţi cardovadă pentru lv, tocmai 
coace eră să combateți! . | 

Faceţi întocmai ca cel care ar crede că dove- 

deşte că sânt foarte proşti şi "foarte greşiți cei 

ce sânt convinşi că pământul se. mişcă, aducând 
bucăţi din vre-o scriere care apără ideile lui. 

Galileu și strigând plin de 'mulțumiie: „vedeţi 
a părăsit. principiul nemișcării pământului, prin . 
urmare toată truda dialectică a fost în zadar!” 
Ce nume merilă asemenea critică? 
După această ispravă urmaţi bătându-vă joc 

de Marx: „Dacă fenomenele reale ar fi. cârmuite: 

numai de raţiunea“ noastră abstractă, atunci... 
alunci,.... dă, poate ar avea Marx dreptate”, dar: 

dv. vă trebuie „ceva ca să găsim legile adevăratei 
desvoltări reale şi acel ceva hu:i așa de sinrplu...” 

Peniru a găsi aşa ceva daţi un exemplu care 

esle un capo doperă în felul său, bi-l repiodu-: 
cem în întregime pentru ca urmașii Să. ştie ic ice: 

profesori am. avut. la Universitate:
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„Exemplele invocate în textul reprodus mai 

“sus ne fac să ne puneni întebarea ide unide iese 

valoarea: în bunurile naturii, care au utilitate, 

însă cu deosebire de aer, elc., nu 1eiputem' avea . 

gratis, ci numai în schimbul -unui echivalent de 

“aloârc? Dacă utilitatea este crecată fă ră. fapla : 

omului, atunci munca omenească a fost în stare 

cel mult să mărească şi să “adauge calităţile 

acestor bunuri. Aşa, de exemplu, în prețul care 

se plăteşte pentru o găină, excluzând porțiunea 

care naşte prin concurenţă între consumatori, 

-o parte din rest reprezintă dle sigur munca în- 

„trebuinţată de cel ce i-a dat îngrijirea pentru a 

ne-o procură. Dar nu -poate nimeni sta la în- 

doială” că, din utilitatea care o are acest bun, 

natuia procură partea cea mai însemnată, că 

prin urmare porţiunea de echivalent pentru 

“muncă este cea mai imică, şi că acest elemeni 

produce cea mai mică' parle din valoarea econo- 

miet'a unci găini. Dar restul valoarei sale eco- - 

i ceeace îcoria ce y 

nomice de unde intervine? lat: 

şi-a apropiat: Marx nu ne poate jămuri: O teorie 

-a'vălorii însă trebuie să se poată întinde, să ex- 

plice proveniența şi cauzele tuturor categorii: 

lor de valori, care există în realitate, îndepen- 

-dent 'dacă natura şi: cauzele unor asemenea vă 

lori pot sau nu să fie justificate din punclul de 

-Gdere al dreptăţii sociale”. 

Incă odată, d-le Missir, ce combateți d-voastră? 

“Teoria valorii alui Ricardo, şi a lui Marx? 

Bine, dar această teorie deosebeşte valoarea ide
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întrebuințare şi de schimb. Esenţa v alorii “dezân- 

trebuinţare e folosul; a valorii de schimb, unea. 
Această teorie susține că bunurile fireşti, 

aerul, de pildă, nu intră ,ca parle conslituitoare. 
"în valoarea de schimb, că bunurile ir ești mau. 

nici un pic de valoare de schimb, fiindcă mau. 
nici un pic de muncă omenească, deşi au valoare 

de. întrebuințare nemăsurat . de mare. Dv. yoiţi 

să combateţi aceste idei. Să ascultăm! : 
„Exemplele invocate -fac să ne punem între- 

bare ca de unde iese valoarea în bunurile fireşti 
ari au utilitate fări însă a le pulea avea |u sratis, 

adică pentru care trebuie să. dăm în “schimb. 
altă valoare : 

Dv. combateţi teoria care pr clinde că bunurile 
firești nau nici un singur pic- de valoare de 
schimb şi pentru. aceasta vă puncţi întrebare a 

"de unde au bunurile fireşti valoare de schimb. . 
_* Dacă veţi dovedi că: natura iutră ca factor: 
conslitulor de valoare de schimb, alunei. aţi în- 
vins şi pe Ricardo şi toată şcoala. engleză iciL 

„Marx cu totul. 

- După întrebarea ce waţi pus, luaţi un exemplu 
bătător la ochi, un exemplu care „ă va face ne- 

* muritor. şi prin care vă îichipuiţi că veţi pulea. 
* dovedi: că: nalura produce valoare de schimb. 

Acest exemplu este o simplă piirere, curat o.: 

„găină şi nimic mai mult, 
„In prețul ce se plăteşte pentru găină, lisând 

la o parle ceca ce-s'a produs prin concurență, 

o parte (unde aţi arătat că numai o parle, unde- s
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dovezile? Dar ce mai trebuie dovezi? nu-i dea- 

jus dacă ziceţi dv. că „nimeni nu stă “la în- 

„dojală”?) sc plăteşte pentru munca întrebuin- 

ală în creşterea găinii, dar restul valorii (care 

xesi, d-le Missir?) ei economice de unde-i? 

(Bravo! Aici i-ai înfundat). Nimeni.nu stă Ja În- 

«dojală că natura produce partea cea mai Însem- 

mată, -că prin urmare porţiunea de echivalent 

pentru munca omenească e cea mai mică. 

“Mai pre sus de orice laudă, d-le Missir! | 

Câte cuvinte atâtea greşeli, de nu şi mai multe. 

Ar fi bine săsvă luaţi ca deviză: „Nimeni mu stă 

Ja îndoială”. 

Ce fel de melod logic întrebuințaţi? Trebuie 

“să dovediţi că în preţul găinii se plătesc ŞI fac- - 

torii naturali, pentru aceasta aţi scris articolul 

şi ca să dovediţi spuneţi numai: „nimeni nu ști 

la îndoială 

- Mulţi tovarăşi veţi găsi Ja absurdităţile dv. eco- 

nomice, dar în privința logicei sânteţi unic în 

“felul. dv. 
Dv. spuneți că nimeni nu stă la îndoială, :că 

în preţul găinii se plătesc şi factorii naturali 

pe eând toală şcoala engleză din trecut şi „de 'a- 

cum neagă asemenea ideie. Acest exemiplu a 

junge pentru a dovedi cât sânteţi de dilettante 

(ca să nu zicem mai mult) în economia :po- 

Jtică. 

In orice compendiu de economie politică, 

după. şcoala engleză, veţi alla următoarele cu- 

moștinţi: - -
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Omul cu munca lui, nu € în stare să producă 

nimic din nou. Toată activitatea omului se imăr: 

gineşte la a combină materia, la a-i da. altă lormă” 

în timp şi în spaţiu. 

In această schimbare a materiei făculă pen- 

tru scopurile lui, îl ajută puterile naturii, — le- 

gile neschimbate ale universului. Omul nu poale: 

face nimic fără a fi ajutat de puterile naturale, 

cl numai pune aşa fel lucrurile ca să poală 

puterile naturii lucra în folosul său. 

ĂÂ prejui aceste puteri este cu neputinţă, pen- 

tru că fiecare: din ele cere nu numai existenţa. 

noastră dar chiar a planetei noastre. Factorii 

naturali nu pot fi prețuiţi, atât de 'mare ese lu- . 

crarea lor faţă de munca omenească şi afară 

de acestea sa primit ca firesc. lucru că la lu- 

crarea acestor factori, fără să se amestece muncă 

omenească, au drept toți oamenii deopotrivă. 

Chiar d. Ștefănescu a înţeles aceasta: fără a-și 

încorda peste măsură mintea: „Ce valoare poale 

să aibă bunăoară vântul?”, zice d-sa. 

Exemplul cu găina arată mai pre sus de orice 

îndoială superficialitatea dv. Văzând găina care 

a crescut din puiu fără ca în procesul fiziologic 

de creştere să ia parte de-a dreptul munca ome- 

nească, Dv. vaţi zis: „iată exemplul potrivit” și 

dintro bucată ne declarați că în preţul acestei 

păsări se plătesc mai ales procesele, liziologice 

ale creşterii. 

Nu- numai în găină, d- Ic Missir, dar-în orice 

lucru din natură: se arată puterile naturale. Aşa
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“de pildă în scaun, ori în haină, cr edeţi dv, 'căi se 

află ai raport între canlitatea de muncă. făcută 

de puterile naturale şi între „aceea făcută de 

om, decât în găină? Rău v'aţi înşela. Procesul 

fiziologic. al creşterii copacului, din care sa 

făcut scaunul, munca cheltuită de eterul în miş- 

care peniru a ţinea părticelele așa ca $ X fie dem- 

nul solid, lucrarea razelor soarelui pentru a 

pricinui în frunze materialele din cari se hră- 

“neşte copacul... întrec de multe mii de .ori 

munca trebuitoare pentru a tăia copacul şi a 

face scaune dintriusul şi totuşi după dovezile 

aduse de Marx lrebuie si admitem că în va- 

loarea de schimb nu se ţine seamă decât ide, 
„munca: omenească cheltuită alât cu creşterea. 

găinii cât şi cu facerea scaunului. Când plătinr 

munca omenească cheltuită. cu îngrijirea puilor, 

costul hranei, ete. nu rămâne nici un rest, d-le 

Missir, pentru procesele fiziologice. Când plătim 

un franc şi cinci-zeci o găină, probabil că pr ețul 

este mai jos decât valoare a:de schimb a „găinii, 

nu plătim adesea nici munca omenească chel- 

“tuilă de ţărancă cu cr eşterea „acestei păsări. Dv. 

"însă se vede că v'aţi închipuit că plătiţi vre-o 

70ce bani pentru munca țărăncii şi 1 franc 40 

pentru nalură (9); căci aţi zis „porțiunea vle: 

- echivalent pentru munca omenească e cea. mai 

“mică”. Dacă aţi fi crescut găini aţi fi înţeles je 

1 franc 50 nici nu plăteşte : oală munca; un găi- 

“har nu făcea greșala, pe care aţi ficut-o; dv, fn 

- calitate de profesor de economie politică. 
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De ce w'ați lual ca exemplu gâsca, poate :că 
această pasăre deşteaptă, care a sctipat odinioară 

dela pieire pe strămoşii Romani închişi în Ca-! 
pitoliu, poate zic, scăpu şi societatea burgheză 

amenințată de hidra. rev oluționară? 
După ce înşirați toate . aceste monstruozităţi 

logice şi economice, «dv. slrigaţi: „iată ce mu 

poate să ne explice teoria ce şi-a apropiati Marx” 
(adică exemplul. cu găina), şi apoi învăţaţi pe 
Marx că teoria valorii trebuie să explice prove- 
nienţa şi pricinile tuturor categoriilor de va- 
loare; peniru că altmintrelea, ferească Dum- 

nezeu, „ar fi uşor de dovedit. că proprietatea 
găiinilor este nedreaptă” (ce tot aveţi cu g săinile, 
d-le Missir?) . 

După ce arătaţi cum teoria valorii lui Ricardo 
înlătură unele greutăţi, bunăoară în exemplul 

cu producătorul cel leneș şi prost, rumpeţi o 

bucăţică din Marx care de astă dată trebuie 

să vă încununeze cu laurii învingătorilor. Iat-o: 
„Diferite împrejurări determină pulerea. pro- 

ductivă a muncii; astfel sunt abilitatea mijlocie 
"a lucrtătorilor, gradul de desvoltare a Şliinţei și 
a mijloacelor sale technice; combinarea mijloa- 

celor de producțiune şi dimensiunea şi energia 

acesteia, şi în fine agenții naturali ai produc- 

țiunii. Aceeași cantitate de muncă produce în 
timpuri favorabile o cantitate îndoită de grâu, - 
decât în timpuri nefavorabile și. procură mai 
multe melale din nuinele bogate, decât din cele 
alerpe”. | | E
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„După ce scoateţi această bucăţică, declaraţi că 

aceste. cuvinte ale lui Marx sânt cea mai 'con- 

vingăloare critică în contra tcoriei lui: spuneţi 

4 nici nu var veni a crede daci nu edeați cu 

ochii, căci (așa argumentați dv.) „cine recu- 

noaşte că ploaia, căldura, vântul... măresc „sau 

micşorează rezultatul muncii şi influenţează ast- 

fel asupra valorii produclelor, trebuie să recu- 

noască, că puterea acestor elemente, intră în- 

un mod oarecare alăturea cu munca În :au- 

zele cari produc valoarea în bunuri”. . 

D-le Missir, se. vede că aţi: dat iscălitura unde- 

a să nu înţelegeți nimic de tot, din'câte zic pro- 

livnicii dv. - | 

Dacă lipăreaţi toată bucata din Marx aţi fi a- 

dus folos şi d-voastră şi mie şi cititorului Dom- 

nici voastre: d-voastre, căci nu waţi fi- făcul de 

râs; mie, că mă scuteaţi de trudă—și cetitorului, 

pentrucă ar fi aflat adevărul, cu câleva luni mai 

«levremc. o 

Marx în bucata cilală zice că sânt felurite. 

împrejurări cari influenţează asupra producti- 

vilăţii- muncii şi între aceste împrejurări numără 

iaetorii naturali. | | 

In timpuri bune se scot de două ori pe alâta 

steele din lanuri semănale şi îngrijite tot ca 'și în 

anii din urmă; deci factorii naturali au făcut pe 

iabricanţi: să aibă de două ori câl altă «dală 

caloare -de întrebuințare nu, valoare de schimb. 

Căci presupunând, cum se şi întâmplă, că. a- 

nul a fost bun pentru sfecle atunci se vor i
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produs pretutindenea lol aşa de bine, şi valoa- 
_rea lor «de schimb precum și prețul vor scădea. 

Intrun an Sa întrupal: munca - omenească 

în o câlime oarecare «le sfecic, şi în anut cel 

bun în o câtime îndoită şi valoarea de schimb 

a căzul așa în cât câlimea cea îndoită de șfecle 
are aceeaşi valoare de schimb ca şi cea din 

anii răi. Dacă se întâmplă să se facă numai în- 
run loc stecle multe, se înţelege că -acel ce 

le are câștigă, luând prel mai mare “lecâl iin 
alţi ani. Am zis pref, d-le Missir, căci cunr ați [i 

putul afla din Mary, şi cum poate admiteţi şi 
d-voastră, prețul nu se confundă cu valoarea: de 

schimb şi nici valoarea de întrebuințare cu ceu 
«le schimb. Această amestecare de lucruri deo- 

“sebite a încălcit pe mulţi economişti însemnați 
Și dv., «l-le Missir, nu trebuie să vă miraţi dacă 

aţi păţit-o și dv. | 
Că creşterea productivității muncii mare a 

face cu creşterea valorii de schimb se vede uşor 

«in fabrici: dacă un cot de pânză costă acuma 

în jumătate atâta muncă omenească câl costa pe 

când se țesea cu stativele — şi vaivareg de. 
schimb a scăzut în proporţie. Dacă sar în- 
tâmpla să se apuce de acum înainte să ploaie 

din cer cu pâne în ficeare zi (cum plouă în. 
Arabia cu mană) ori cu găini (fiindcă ţineţi a- 
lâta la aceste zburăloare) fiți încredinţat, d-le 

- Missir, că produelivitatea muncii (de vreme ce 
mam avea decât să strângem darurile căzute
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din cer) mar face să aibă pânea (ori 'găinile> 

valoare. de schimb mai rare decât acum. 

Aţi înțeles oare măcar acuma, că poale cine- 

ra recunoaște, că ploaia, căldură, „cântul... mă- 

resc şi micşorează productivitatea (şi cine mar 

recunoaște asemenea lucruri elementare ar fi 

bun de.trimes la Golia) fără să fie împedicat ide 

a nega cu desăvârşire „că puterea acestor ele- 

mente intră în valoare de schimb”? pp 

Nu mai mergea cu descureatul. înainte; AT 

începe să fic prea plicticos, căci ce-a încurcat d-k 

Missir nici zece nu pol descurcă şi deaceea ți- 

nând seamă de 'suferinţele cititorilor vom arăta 

aici istoria teoriei „valorii” susținută de hi- 

„cardo şi de Marx, şi apoi ne vom întoarce iar la 

zica d-le isi, 

 



N. 

Inainte de a începe a arăta .leoria „valorii, 

zentei, profitului, saariului...” după Ricardo, ru- 
găm pe cititorii noştri să ne ierle că-i vom 
plictisi cu asemenea materii, dar singuri vor 

vedea, dacă nu. vor [i ştiind şi până acuma, 

cât de însemnat lucru este Să înţeiegem aceste 

chestii, pentru a putea pricepe frământările! so- 

cietăţii de astăzi. Cine înţelege aceste lucruri,, 
înțelege cele mai însemnate. chestii. economice. 

Cum că munca: trebuie să „fie mrăsurătoarea, 
zegulătoarea şi pricinuitoarea valorii de schimb, 

nu poale fi o descoperire a lui Ricardo. Trebuie 
să căutăm începutul teoriei, în obiceiurile po- 
poarelor primitive, la cari munca individuală 

aducea după sine proprietate individuală; iar - 

cea .comună, colectivă,—proprietate coiectivă. O- 

anului primiliv i-a fost uşor să înțeleagă câ 
munca e esența, penirucă după muncă urmă și 
consumarea. Ţesea o cămaşă, să zicem, apoi: 
îmbrăcă: după muncă,—consumarea. Se înţelege 

că și schimbul se -desvolia-.lot-pe principiul:
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muncii. Despărțirea muncii a deosebit prodiut- 

cerea de consumare, pentrucă producătorul lu- 

crează pentru alții şi nu consumă singur roa- 

dele muncii sale, ci roadele anuncii altuia. Sto- - 

lerul face mese nu pentru întrebuințarea sa, ci- 

pentru lucrătorul de pământ de pildă, care din 

partea lui face grâu şi păpuşoiu pentru stoler. 

“Impărțirea: muncii nu numai că depărtează pe 

producător de consumator, dar încă şi dușmănie: 

se iscă între dânşii. Stolerul va cere pe masă 

cât-se- poale mai mult; dacă-l costii-o zi WC lucru, 

va core în schimb ui product care costă “două 

zile ori mai mult. Lucrătorul de pământ iarăși 

va căula, dacă se. poale numai atâl câl se cu- 

vine pentru o jumătate de-zi. Având amândoi 

nevoie unul de altul, târgul se va stârşi ică vor 

da o zi de lucru pe o zi-de lucru. Se înţelege, 

_că se poate ca unul .dintrînșii, folosindu-se de 

nevoia mai-mare a celuilall, să capete mai mult 

decât..i sar cuveni; dar economia polilică mu 

se “ocupă cu economia unui om privat ci cu 

economia. naţiunii întregi; concurența face să. 

se schimbe  câtimi de munci egale. Dacă sto- 

Jerul'ar'căută să înșele pe luc ătorul de pământ, 

acesta. se va: duce la alți stoleri, cari prin con- 

curenţă vor sili şi pe. cel lacom să luase Ja pre- 

țul cuvenit, să [ie cinstil.. a 

„Prin urmare munca, este esenţa, unăsura va- 

Jorii de schimb; şi tăria nevoilor celor ce schim- 

bă; ori concurența scoale la iveală această lege. 

Beşi :se :pare foarte. uşor. de înţeles, țoluși Sau
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găsit economişti Îrancezi şi germani, ari au 

susținut: că-nu munca, dar tăria relativă” a ne- 

voilor este măsura valorii de schimb. Adică iau 

- drept valoare de schimb puterea care ajulă la 

ieşirea-la-iveală, la arătarea acestei valori. Este 

tot atât de logic ca şi cum ar lua cineva îmij- 

locul social, care ajulă la arătarea unui geniu 
drept geniul însuşi, ori caşi cum un astronom 

ar luă telescopul, care-l ajută să vadă un corp 

ceresc, drept steaua însăşi. Deși absurdă, dar a- 
ceaslă părere domnește în şcoala franceză. 

Economia“ politică sa desvoltat într'o epocă, 

când interesele schimbului erau cele mai însem- 
nate “interese ale societăţii; se înţelege deci că 

“ valoarea d€ schimb, analiza mecanizmului schinr- 
bului „au fost cele mui însemnale chestii cari 

mişcau. pe economişti. De 
Am zis că wa găsil Ricardo udevărul că 

munca formează valoare de schimb; în adevăr 

mulţi înainte de dânsul au fost de această ideie, 
vom aminti aici pe unii din cei imai cunoscuţi: 

Foarte limpede arală această teorie a valorii 
un economisi din veacul al XVII-lea, William 
Petty: „Dacă cineva, zice Petty, poale să scoală 

și să aducă din Peru o unţie de aur în acecaşi 
vreme câlă e trebuitoare pentru a produce un 

bushel de grâu, atunci cea dintâi va fi preţul. 

firesc al celui de pe urmă. Dacă cineva va pulea 

întracceaşi vreme, cu aceeaşi ușurință să scoată 

diiitr'o mină mai bogată două unţii de aur în 
.
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loc de una, alunci un bushel cu prețul de 10 

'a fi tot aşa de ieflin ca înainte cu 5» *) 

Petiy prin urmare, în veacul al XVII-lea, în- 

țelegea ceeace nu puteți înţelege dv. acuma, d-le 

Missir, adică faptul că munca € factorul prin- 

cipal al valorii de schimb şi că natura 'nu intră 

“ca element producător de valoare de schimb. 

„Scumpelea sau e[tinitalea firească - a lucruri- 

lor (zice, Pelts la pag. 76) atârnă dela câtimea 

de muncă cerulă pentru producerea lucrurilor 

lvebuiloare”. „Grâul este de două ori mai scump 

acolo unde două sute de oameni se cer “pentru 

a produce aceeaşi câtime care aiurea poale fi 

produsă de o sulă”.. 

ALL seriilor vestit din veacul al XVII-lea, Lo- 

cke, **> care înlemeta proprietatea pe muncă zice: 

„Im adevăr numai munca face deosebirea de” 

aloare între lucruri. Dacă vom prețui bine 

toate lucrurile ce consumăm şi vom! socoti cât 

se datorește muncii şi cât naturii, vom (găsi că 

99 la 100 din valoare vin dela muncă num: i, 

Cum vedeţi, d-le Missir, şi Locke amestecă încă 

natura; dar cel puţin înţelege atâta că trebuie 

si-i dea de 99 de ori mai mică însemnătate 

decât muncii omeneşti... Pe când d-voastră! 

Mai încolo Locke zice: „In pânca ce mâncăm 

PE tt 

*) A treatise on taxes and contributlons No, 67. Vezi Siber 

traducerea germană pag, 612—603. Roscher, Zur Geschichte 

der enylischen Volkswirtsschafislehre 75, : , 

-*) Locke. The Works, vol. IL On civil guvernement (p. 4135).
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1rebuie să [ie socotită nu numai munca celui ce 

smerge în urma plugului, dar şi a aceluia care 

seceră, care macină, care a îngrijit de boi, 'care ja 

făcut plugul, care a scos fierul din pământ, etc..”. 
Alt autor cunoscut, Bois-Gilbert, în scrierea . 

sa Detail dela France şi Factuni dela France, 

este lol de această ideie deşi părerile lui sânt 

arătate mai îritunecos. 

„Cea dintâi analiză conştiincioasă a valcarci Ge 
schimb a fost făcută de un om din lumea nouă, 
de Beniamin Franklin” *) zice Marx. „Voind. el 

“să afle altă măsură comună a valorii lucrurilor 

decât aurul, a ajuns la încheiere că acea mă- 

sură nu poale. fi decât munca şi că prin muncă 
se poale măsura şi valoarea aurului ca şi a ori- 

cărei mării”. „Să presupunem”, zice cl, „că un 

om se îndelelniceşte cu: producerea grâului şi 
altul în acelaşi timp cu scoaterea argintului. a- 
tunci. la sfârșitul anului productul unuia va îi. 

_preţul firesc al celuilalt product și dacă unul 
«in aceşti oameni a scos 20 de unții de iugini, 
iar celălalt 20 de busheli de grâu, o unţie de 
argint va fi preţul unui Dushel de grâu. Dacă 
Sar găsi însă mine mai bogate (băgaţi de seamă, 
«l-le Missir, cât de bine înțelegea Franklin că na- 
tura nu întră în producerea valorii de schimb) 

şi un om muncind tot atâta poate scoate 140 ide 

unții, pe. And muncind la grâu.face tot 20 de 

*) Franklin B. The Works, ed. by. [. Sparks, vot. II. 
Boston 1836 citat de Marxîa „Zar Kritik" 33-34
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busheli, 2: unţii vor îi prețul unui bushe/”. 

, Vedeți, “a- le Missir N aloar ca ui 20 unţii 'de ar 

gint sc. exprimă în cazul dintâi în 20 de bu- 

sheli de grâu; când îisă, mulțumită minelor 

mai bogale, mulţumită năturii, sau produs 40 

de unţii de argint, o câtime îndoită 'în wcelași: 

timp de muncă, preţul unui bushel. este două; 

untii, adică cele patruzeci de unţii scoase acuma: 

au aceeaşi valoare cât cele 20 produșe în alt 

an aiurea, pentr ucă sa cheltuit tot atâta muncă, 

pentru dânsele. Dacă din pricina sărăciei unine- 

lor sar produce în acelaş timp numai 10 iunţii 

şi-grâu lol cât înainte, sar vinde cu 1/2 de unjie 

Dushelul de grâu: 10 unţii ar avea aceeaşi: 

loare câl douăzeci înainle. 

Mai apropiat de Smith şi de Ricardo esțe 

Stewart. Acesta formulează aproape în între- 

cime legea -alorii lui Ricardo, şi e sclintește Mu- 

mai la „profil” pe care îl scoate din preț, şi nu 

din munca neplătită, 

Din Fiziocraţi, înainte-mergători ai teoriei lui 

Ricardo în leoria valorii «putem numi pe .A€n€ 

si mai ales pe talentatul, Aercier de la 'Rivitre*). 

In scrierea sa:„I/ordre nalurel des societes po- 

litiques” zice: „Omul care are mai mult vin dar 

mare, pâine, intră în legătură cu altul care are 

prea: multă pâine şi prea puţin vin ori m are 

  

*) Physiocrates, edition Dair, vol. 1 pag. 146-147.
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de loc; schimbă, şi, pentru .50 de unități de vi 
lo: re. de pâine, dă 50 de unități dle xaloare de 

vin, Acest schimb nu. măreşte. bogăția. nici a u- 

nuia nici a altuia, fiindcă fiecare înainte “de: 

schimb avea tot atâla v aloare cât și după schimb. 
Cu toate acestea schimbul a fost de folos pentru 

amândoi; fără acest schimb nici unul nu putea 
să consume lot câl a produs şi ar [i re ehuit: să- şi 
micşoreze pioducțiunea”. ” 

Mercier de la Rivitre înţelegea mai Bine! ame- 
anismul 5cuimbului, decât mulţi econoniistu! E? 

înţelegea „că scopul scnimbului esle sehimbt Acu 

de cantităţi egale de valoare de schimb, dar « deo- 

sebite prin calitate. Dacă se schimbă o musă cu 

0 haină, schimbarea nu se face pentru ca. unul 

să primească o valoare de două zile pentru mun 

ă de două, ci pentru că fiecare are mevroie 
de lucrul ce se ailă în stăpânirea celuilal i. „tă 
cauză a schimbului este împărțirea muncii. 

Ca: lo: ale teoremele economice, nici aceasta, 

deşi este foarte simplă, ma putul să [ie înțeleasă 

„de mulţi, nici chiar acuma. . Astiel E. de !La- 
velaye . în cartea sa. din urmă Le 'socialisnie 

contemporain, găseşte împreună cu Condillac, 

că scopul schimbului. este de a lua mai mult ki 

a da mai puţin. „Dacă, zice Condiat”) și îm- 

"preună cu dânsul | Lavelaye, „dacă doi fac 

  

-*) Vezi: : Le commerce et le gonvernement, pag. 57. 
-. Cate odată L.avelaye spune cu totul alta decât Condil- 

lac, și în: general: cartea-: aceasta este plină de contraziceși. 

Dj Îi
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"schimb, pricina este că le vine la socoteală şi 

tocmai din această pricină trebuie să trageni 

încheierea că fiecare dă mai puţin pa mai mult”. 

:Cu totul altă ceva ar trebui să scoatem, zice un 

economist de lalent, şi anume că fiecare il uu 

lucru care nu-i irebuie pe altul de aceeaşi va- 

loare, dar de care are trebuinţă. 

Dintre fiziocraţi afară de Acne şi Mercier, 

poate îi socotit, între înainte-mergătorii lui Ri- 

-cardo, Letrou. . Na 

_ Adam Smith este fără îndoială cel dintâi care 

a formulal în mod ştiinţific că munca e esența 

“valorii şi anume munca sub forma ei actuală 

adică împărțită. Dar nu se. poale ţine la a- 

ceastă înălțime ştiinţifică, nu poate rămânea lo- 

gic și deaceea prețuieşte câte. odată productele 

de pe imunca ce cuprind; alte dăţi însă, de pe 

prețul muncii, lucru cu totul greşit. 

Dacă o masă se lucrează în 10 „ceasuri, :a- 

tunei valorează 10 ceasuri de muncă şi tot una 

este, dacă meseriașul a făcut-o singur ori dacă 

a pus să-o facă un lucrător cu leală — va- 

loarea” va fi aceeaşi. Dar lucrătorul primeşte 

dela stăpân, de pildă, . un product. care Yyalo- 

vează numai 6 ceasuri” de muncă şi valoarea 

_de 4 ceasuri rămâne ca folos, ori câştig pen- 

“tru stăpân, ori: întreprinzător. Valoarea celor 

10 ceasuri esie prețul muncii, prin urmare A- 

dam Sinith dejinind valoarea. mesei ci ind. prin | 

o smmcă, când... prin: prețul: muncii, o. gefineșşte, 

"când prin zece ceasuri, ci ind prin 6. *
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Adam Smith, zice Ricardo, care cu alâta; se: 

xactitate a definil izvorul valorii, trebuia dac 

voiă să [ie logic, să susție că produclele au iva- 

_loare mai mică ori mai mare după 'cum Sa 
cheltuit cu producerea lor muncă puţină ori 
multă. Cu toate acestea Adam Smith a pus și - 

altă măsură pentru valoare şi zice că productul 

va avea cu atâta mai multă valoare cu âL pe 

va schimba mai mult. Câte odată priveşte ca 
măsură de valoare pâinea, câte odată rhunca, 

însă nu ceeace se cheltuiește pentru producerea 

lucrului, ci acecu'ce sar pulea cumpăra cu 
lucrul în chestie în târg: pare-că ar fi tot una,. 
ori pare-că- dacă munca omului se va face de: 

două ori mai roditoare va şi primi numaidecât 

şi el de două ori mai mult pe munca: lui “p. | 
Această lipsă de - „consecinţă, aceste expresiuni, 

echivoce, au fost pricina, că mici elevi ai marelui. 
învăţător, de pildă şcoala franceză cu Say şi. 
Bastial în cap, Sau folosit de dânsele şi. au: 

vârit în economia politică o mulțime de vederi 
greşite, sprijinindu-se pe autoritatea marelui. 
scoţian. | 

ticardo dimpotrivă, cu o logică puternică, cu. 

0 consecvență rară, cu o limpezeală la care mici: 
unul din elevii lui din şcoala burgheză ama. 

- Vezi The worl:s of David Ricardo by L.R. M-e Cul- 
loch London John Marzay, chap. 1, pag. 3. Asemenea vezi» 
Ricardo în colecțiunea economiştilor de. Guillaamin.
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ani ajuns, a arăta că izvorul, măsura, “pregulu- .. 

lorul valorii de schimb: cste munca. i 

“Cilitorii doritori de a vedea lu minându- se 

chestiile economice ne vor lua în nuine 'd6 bine 

dacă: vâm arăta aici pe scurt: icoria valorii 

“si a rentei după Ricardo. Este cu atâta imai de 

trebuinţă asemenea expunere, cu ât tot ce: sa . 

seris la noi în țar ă începânti dela |. Strat pi sfâr- 

'sind prin d-nii Missir şi Ştefinescu, ma fost alta 

«decâl expunere ca vilejiilor lui Bastial, Dunoyer, 

Baudrillari și C-nia *;. Aa 

“Bieardo începe scrierea sa prin statornicirca 

deosebirii între valoarea de întrebuințare şi va- 

loarea de schimb. Pot să fie lucruri ke: uri să aibă 

a mai mare valoare de întrebuințare fără să 

aibă şi valoare de schimb; valorile de schimb 

însă nu pol să nu fic însă și folositoare. Folosul 

ec. ăduce un lucru nu face dintrînsul valoare - 

“de schimb, căci atunci și soarele ar avea ase- 

“menea Vi aloare.. ba încă are, căci ne este ie 

cel “mai: mare folos. 

Lucrurile cari ne sânt fGlosiloare îşi lrăg va- 

loarea de schimb din două îzvoare: din rari- 

tate: și din muncă. Sâul unele lucrari a căror 

'aloare se stalorniceşte nuniai de pe raritate; 

nici o muncă omenească mar putea să le facă 

mai numeroase şi acestea au un preț inonopol, 

"care > atârnă dela, Lăria dorinţii de a le avea a 

. 
——————_——— 

*) Se vede că C. Missir a cetit şi pe Henri Georg: Pro- 

aress and Poverty, de împrumută dela această pilda cu gâina.
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„<ci ce le cumpără, adică numai de legea ofer lei. 

şi a cererii. Aşa sânt tablourile unor pictori 
anari, aşa sânt cărțile vechi, ete... Dar aceste 

jueruri luate: la un loc sânt foarte puţine și ne- 

“însemnate faţă cu lucrurile produse prin munci 

și capitalul întrebuințat la producerea: lor. Ri- 

cardo în loală cartea sa .vorbeşte numai ves- 

pre aceste din urmă şi are deplină dreptate, 

nu numai pentru că acelea sânt numai o parle 

neînsemnată din bogăţie, dar şi penlru că. a- 
«celeă nu pol să intre în legile economice. 

Valoarea de schimb a lucrurilor este hotărită 

prin cheltuielile de producere ori prin canlita- 
tea de muncă cerută pentru a le “face. Astfel 
în” valoarea de schimb a unei haine trebuie 

- socotită nu numai munca ceroilorului, dar şi 
munci agricultorului care a semănat cânepa, 

munca fierarului care a lucrat fierul -plugului 

pentru agricultor, munca minerilor cari au scos 
ficrul din pământ şi Pau lucrat până ce i-au 

dat forma sub care se află în negoţ, munca 
fos ilorului care a ţesut pânza, a acelor cari au 
iransporlat haina, ete... Toale aceste antităţi 
alcătuesc la un loc valoarea «de schimb a hainai. 

Prin urmare, după Ricardo, valoarea «te schimb, 
dacă ni se îngăduie a ne exprima tasllei, se 

«destace în cantităţi de muncă şi acestea în can- 
tităţi de timp (cât au durat) — ani, zile, ceasuri.. 

Putem scoale următoarea încheiere din: cele 

spuse: cu cât un lucru ,cuprinde mai multă 
muncă cu atâta are și mai mare valoare «de
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schimb şi două lucruri cari vor cuprinde a- 

"oceaşi câtime de muncă, se vor schimba între 

sine. 
Care este însă puterea care le compară, care 

face să iasă la iveală acea muncă ascunsă în 

lucruri, care face ca douliă lucruri să sa schimbe 

când au în sine câtimfi de o potrivă de muncă? 

Puterea aceasta este cererea şi oferta, tăria 

relalivă a trebuințelor, concurența. Când un pro- 

duct se aduce la târg, se poate să: fie schimbat 

pe -muncă. mai mhultă Sau mai puţină decât cu: 

prinde. Dacă, de pildă, fabricantul de mese a- ” 

duce masa în târg, se înțelege că va cere pe 

dânsa mai multă muncă decât sa cheltuit; de 

pildă va cere un product tăcut înt”o 'zi şi ju- 

“niătate dacă masa îl costă o zi de lucru. Dacă 

vor îi mulți cumpărători şi mese puține, atunci 

sc poale să ia fabricantul mai mult decât :chel- 

tuielile - lui de producţie. Iar dacă din potrivi 

vor fi de vânzare o mulțime de mese şi cum- 

părători puţini, va fi silit fabricantul să dea o . 

masă care costă o zi de muncă pe iar giut Sau | 

pe altceva, care costă numai 34 ide zi. 

„Cum se vede deci, preţul atârnă deia ofertă 

şi dela cerere (adică dela raportul între numiruk 

celor ce voiesc să cumpere şi între al celor :ce 

vor să vândă), şi poate să fie uneori mai mare, 

alteori. mai mic decât valoarea de: schim a lu- 

cerului. . Să | m
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Am zis „uncori”, căci concurența aduce pre- 
urile la cheltuielile de producție. In adevăr, 

dacă fabricantul de mese va lua, din pricina 

cererii prea mari, pe o masă în valoare de v 

zi de muncă, o pălărie în valoare de o zi și ju- 
mătate, lucrătorii “vor începe a lugi dela pălă- 
ricrie si-şi vor căula de'lucru în alte 'meşteșu- 
guri, chiar şi în fabricarea meselor şi astfel se 

va împuţina numărul pălăriilor și va creşte al me: 
selor, iar acestea se vor schimba pe o zi ile mun- 

„că, ori chiar, dacă se vor fi înmulţit prea lare, 

şi pe mai puţin. Aşa dar, prin fuga capitalului 

şi a lucrătorilor dela industriile ce produc mai 

„mult decât se cere la cele ce prâduce mai ; ţin, 

tinde să se statornicâască echilibrul în sen nb, 

"aşa ca să se dea în “schimb câtimi egale de 

muncă omenească, 

Aşa dar concurenţa ajulă la arălarea prinei- 

piului valorii, dar nu este pricinuiloarea wa- 
Jorii. Cu câl concurența va fi mai mare în: 

„târg cu atâta prețul va fi mai aproape de: 

valoarea de schimb a lucrului. 
In potriva. lui Condillac şi a tuturor superii- 

cialilor din şcoala franceză; Ricardo scoate pro- 
titul tot-din muncă. „Dacă lucrurile sar schimba 
astfel încât să se dea cantităţi deopotrivă de 
mari de muncă, atunci — zic'economişti lot aşa 

de adânci ca şi Condillac—mar fi schimb, de 
vreme .ce war îi de nici un folos vre-unei Ilin 
părţi”. Ricardo însă spune că schimbul se face 

y



  

130 KARL MARX ŞI ECONOMIŞTII, NOŞTRI 

pentru că fiecare di un lucru ce nu-i trebuie 

pe unul care-i trebuie. Stolerul schimbă masa 

pe haină, pentrucă are nevoie de haină şi nu 

de masă. Croilorul dimpotrivă dă haina de care 

are nevoie pe masa. ce-i trebuie. Impărțirea 

muncii ne sileşte să facem lucruri cari nu ne lre- 

buiesc nouă şi în această împărțire şi speciali- 

zare a muncii este lol progresul economic al o- 

menirii. Stolerul numai de aceea poate, face mese 

mai multe şi mai bune, pentru că se tspeciali- 

zează numai în această breaslă;.tot aşa ;şi ACrOJ- 

“torul. Deci împărţirea muncii pricinuieşte schim- 

bul. Să presupunem că stolerul şi croitorul ar “fi 

trăit înainte de împărțirea muncii; să presupu- 

nenr că fiecăruia pentru a face o haină „Ori 0 

maşă i-ar trebui o zi de lucru, prin urmare in- 

io lună putea să aibă ficeare 15 mese şi 15 

haine lucrând câte 30 de zile pe lună. iSpeciali- 

zându-sc, însă, adică făcându-seunul stoler şi al- 

lul eroilor, munca Jor poatefi îndoil de roditoare, 

"asa că slolerul poate face câte două 'mese.:pe gi, 

iar croitorul câle 2 haine şi schimbând -liecare 

va avea câte 30 de haine; şi câte '30 de mese, 

deci mai mult decât dacă ar !i lucrat fiecare și 

mese și haine. lată deci că oamenii se folosesc 

prin schimb fără să ia lucru de o zi îşi fjumă- 

iale, în loc de unul de o zi numai, CU Își în- . 

chipuia Condillac, şi chiar Lavelaye. Aceşti în- 

xăţaţi socoleau că, numai dacă se schimbă lu- 

sr ș 

ii i
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«ruri cari costă, de pildă, 15 zile pe lucruri 

cari costă mai mult, poate ieși un folos :peniru: 
anul (căci nu ne închipuim „că vor di zicând 

cum'că schimbând fiecare înşală pe celălalt), şi 
chiar aşa îşi explică ci profitul; în cazul de 
sus valoarea celor 5 zile ar fi fost profitul tu- 

nuia dintre schimbători. După Ricardo e cu totul 
altfel. Fubricantul vinde o masă pentru o bu- 
cală de aur egală cu un napoleon. Cheltuelile 

- de producere ale mesei vor fi de o .poltrivă cu 

ale producerii napoleonului *) 
De unde iese deci câștigul fabricantului, fără 

«le care acesta nu-şi va pune capitalul în 'pro- 

«lucțiune? De unde vine dară câştigul lui şi al 
luluror eapitaliștilor, dacă, cun am văzul, legea 

cererii şi a olerlei,. concurenţa îi va sili să 
schimbe câtimi egale de muncă, să schimbe lucru- 
rile după valoarea lor de schimb? Iată de unde. 

E adevărat că fabricantul de mese, dă o masă - 
în valoare de o zi. de ducru, pe o bucată de 

aur care are aceeaşi valoare; dar o parle, din 

acest aur 'inlră în buzunarul lucrătorilor sub 

nume de salariu pentru muncă, o parte însă 
„vom vedea pe urmă, ce parte) rămâne, în. mâ- 

*) Dacă oferta şi cererea nu s'ar echilibra şi s'ar oferi 
mai puţine mese decât se cer, așa că fabricantul de mese 
ar putea lua mai mult decât cheltuelile de producere, atunci 
capitalurjle se vor grâmădi la producerea meselor, oferta 
se va mări și preţul lor va scădea până la cheltuelile de 
producere. a
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mile capitalislului ca prolit pentru capilal. Dacă, 

fabricantul de mese, le schimbă pe pălării cu 

pălărierul (deadreplul ori prin mijlocul bani- 

lor, penlru noi lol una vine acum) își «lau 

valori egale de schimb unul altuia, profilul nu-l 

au din schinib, ci din producere. Când Iabri- 
cantul vine în piaţă cu o masă a icărei produ- 

cere a costal o zi de lucru, profilul lui se cu- 

prinde chiar în acea zi, pentru că lucrătorul na: 
primit ca salariu valoarea zilei ci numai cât 

34, şi un sfert a lucrat gralis pentru stăpân. 

Productul se împarte deci în două părţi la cele 

două elemente ale producţiunii*), între capital 
și muncă. . 

Partea luată de capilal, se cheamă profil. A- 

ceeaşi concurență care aduce preţurile Jucruni- * 

lor Ja valoarea lor, face ca” profiturile-capitalişti- 
lor. să fie deopotrivă. Dacă vom presupune că 
mijlociă “profiturilor ce se capătă în industria 
meselor este 10% şi în alta 15%, atunci capita- - 

*) Economia politică pune şi un al treilea element de 
producţie natura. Natura însă pu primeşte nimic, pentru ! 
ajutorul ce dă (cum se vede n'are nevoie de bani). Faptul 
acesta că natura, deşi element al producţiei nu ia parte, 

trebuia, d-le Missir, să vă convingă că natura nu iniră ca 

element în valoarea de schimb. De almirtrelea, foafă truda 
de a: pune natura ca element al valoarei de schimb se face. 
cu scopul următor, Sânt trei elemente de producţie: na- 
tura, capitalul şi munca; Ja împărţire iau parte îrsă numai 
2 elemente ânume: capitalui şi munca ; natura însă care-i 

un 'element mult mai însemnat neluând nimic trebuie săse 

însărcineze capitaliştii să încaseze partea naturii . . e Săr- 

manii! Ce abnegaţiune!
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durile: vor fugi dela industria meselor la aceasta, 

aşteptându-se la profil mai mare; dar mesele 

înmulţindu-se în curând li va scădea prețul, şi 

profilul va scădea la 1090 şi pentru fabricarea 
lor, şi aşa mai departe. - 

Dacă vom lua tot ce sa produs iînlr'un an 

de o naţiune întreagă, von numi product na- 

jional totalilatea lucrurilor produse prin toate: 

puterile productive ale socielăţii. Productul na- 

țional se va împărți în'două părți (între capital 

și muncă,*). cari intră amândouă în produc 

iune). Mai este însă şi un mal ireilea element 
care ia parte la împărțirea bogățiilor; Acest ele- 
ment se chiamă rentă, 

Ce este renta? | 
În vorbirea obișnuită se numește rentă orice 

venit prin care un om poale trăi fără să 'mun- 
cească; deci în vorbirea de toate zilele nu se 
tace. deosebirea între profit şi rentă; cu tot alt- 
fel este însă în economia politică. Când sau a- 
şezal oamenii pe pământ tăcându-se din no- 
mazi agricultori, ei, se înţelege, au ales cele mai 
bune pământuri**); pe urmă creşterea popu-. 
Taţiei î-u silit să înceapă a lucra pământuri idin 
ce în ce mai proaste. | 

Să. presupunem că într”o ţară în câre se află 

  

*) Să nu uite cetitorii noştri că aici arătăm ideile lui Ri- 
cardo, cu care nu ne unim în toate, Vom arăta ideile noa- 
stre mai pe urmă când vom vorbi despre economia socială, 

**) Mai amintim că-i vorba de ideile lui Ricardo.
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o mulţime de feluri de pământ a căror roduicie 

este foarte neegală (să numim aceste pământuri 

cu 4, B, C. D, E,setc.), s'a aşezat un popor. 

Poporul va începe a lucra pământul cel mai bun. 

A. Dacă acest pământ va [i de ajuns pentru. 

hrana poporului, alunci renta nici nu va fi. 

Preţul cerealelor, materiilor prime, va fi după 

câtă muncă se va cere pentru producerea lor.” 

Dacă pe acest pământ va lrebui muncă de o 

“lună, pentru a produce o chilă de irâu,. și tot o 

lună pentru a produce o bucală de aur de irei 

napoleoni — atunci trei napoleoni va [i preţul 

unei chile de grâu. | 

Să presupunen: acuma Că, din pricina înmiul- 

țirii populaţiei, nu ajung cerealele produse pe 

pământul A. Atunci populația va fi nevoilă a 

lucra pământul B, care se presupune că e de 

două ori mai puţin rodilor decât A. Pe acesi 

„pământ o chilă de grâu va pulea fi produsă cu 

o muncă de 2 lunii de zile, şi prin urmare, pre- 

țul ei va fi 6 hapolconi. Mai puţin de işase na- 

poleoni nu va putea fi, de vreme ce, se cere 

de ouă ori pe atâla muncă. Dacă ccilulți prc- 

ductori, de pildă cei de aur, de postav, £lc., vor 

noi să plătească mai puţin, profitul gricul- 

lorilor ar îi mai mic decât al celorlalţi şi sar 

lăsa de producerea cerealelor. Se ştie însă că 

în piață nu pot să lie două prețuri. Prin ur- 

-mare producătorul de pe pământul A, nitamy ni- 

sam, se trezeşte că grâul lui dela trei napolconă 

chila sc suie la șase. Aceşti lrei napoleoni cari 

.
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Sau adăogal numai din pricina .deosebirii în- 

tre rodnicia pământului A comparat cu B, se 

numește rentă. | ia 
Dacă sporirea populaţiei va sili națiunea să 

treacă la pământul C, a căruia rodnidie o pre- | 
supunenr de trei ori mai mică decât A, alunci o 
chilă de grâu va fi produsă în lici luni şi va 
costa 9 nupoleoni. 

Preţul cerealelor este dară hotărât „prin cel 

mai sărac pământ care inlră în lucrare. Să pre- 

supunem acumă, că dela un timp se pun în 

lucrare trei feluri de pământ A, B, C. Dacă în 
condițiuni egale, adică cheltuind aceeaşi muncă 

și acelaşi capital *), C va rodi 100 chile grâu, 

B 150, şi A 175, atunci pământurile A şi B:vor 
avea rentă: A de 75 de chile și B «de 50 (adică 
deosebirea între rodnicia lor şi a pământului 

celui mai prost din câte-s puse în lucrare). Dacă . 

în lucrare va intra un pămâni D, care produce 
numai 50 de chile, în aceleaşi condiții în cari A 
produce 175, alunci renta lui A va fi 125 
(175-50). | Aa a TTȚ . a... 

. ....." 

*) In economia politică se deosebeşte strict renta de pro 
fit, chiar când e vorba de pământ, Astfel din preţul care 
plăteşte arend: şul pentru moşie se scoate ceea ce se ple- 
tește pentru capitalul proprietarului, capital cheltuit în casc. 
instrumente, îmbunătaţiri şi. numai cecace rămâne se nu: 
-meşte rentă, Dacă proprietarul pe moşialui care-i dă arendă 
de 10.000 de franci a cheltuit £0.000 de franci pentru case, 
etc. şi dacă procentul (taux du profit) este de 60%, atunci. 

“ din 10.00 fr. arendă trebuie de scăzut 3000 dobânda ca- 
pitalului de 50.(C0 îr, şi renta este numai de 7000 fr. 

”
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Am văzul că cel mai sărac pământ. care e în 

lucru, hotărăşte prețul ceredlelor. Preţul cereale- 

lor, prin urmare, va îi cu atât mai mare cu. 

cât va fi mai sărac pământul ce va trebui să 

lucreze naţia; dar cu atât mai imare'va ji renta, 

penirucă cu atât mai mare wa Îi deosebir ca în- 

tre rodnicia pământurilor puse întâiu în. lu- 
crare şi între a acestor «lin urmă. Când au fost 

în lucrare numai A şi B, renta era de 125 ide 
chile pentru A, când a intrat şi C renta lui A a 

tost de 50; şi în Sfârşit: când a intrat şi D, 

renta lui A a ajuns la 125... Prin urmare renta 

“e cu alât mai mare cu cât societatea e silită 

să lucreze pământuri mai sărace; renta, prin 

urmare, e cu alâl mai îmare, cu :cât 'societaica 

_e nevoită să cheltuiască pentru producerea ma- 

-teriilor prime, mai multă muncă: renta e nai 

mare, cu cât se scumpește “viața mai mult 
şi omul este nevoit să munecască mai din 

greu şi să asude mai tare. Productul ua- 

țional, suma tuturor obiectelor produse întrun 

an, „ori venitul net al națiunii se împarte dar 

“în 3 părţi; o parte: se dă muncii, altă parte e: 

pitalului, şi alta rentei; ori o parle muncitori- 

lor, o parle capitaliștilor şi.o parle proprielari- 

„lor. de pământ. 
Să vedem acuma în ce relaţie stau între sine 

aceste părți, ale productului naţional. 
Am văzut că renta cr eşie cu cât munca. re- 

buitoare pentru producerea cerealelor creşte. 

Prin urmâre renta crește în paguba celorlalte,
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alouă părți. Să vedem acum în ce relație stă. 
profitul cu fondul muncii (adică acea parte care - 
vine muncii), 

Pentru a produce trebuie, după Ricardo, trei 
factori: unul care dă pământ, altul care ilă ţca- 

“pital, şi altul care dă muncă. Am xăzut că pro- - 

prietarul de pământ își du „partea în “formă de 
rentă. Cum şi-o ia munca? 

După Ricardo, munca eo marfă caoricare alla. 
Muncitorul vind pe piaţă și vinde munca sa celui 
care are trebuințiăi de dânsa, adică o vinde cu- 
pitalului, cum vinde pălărierul pălăriile. Ca orice 
altă mariă, munca e o imiarfă care „are “preţ 

monopolizal (valoarea rarilăţii); din potrivă e 

o marlă care poate fi îndoită sau imicşorată, Anu 

xăzut că valoarea de schimb a unor astfel 'de 

mărfuri e deopotrivă cu a cheltuielilor ide pro- 
ducere, adică cu munca cerută pentru produ- 
cerea lor. Când e vorba de muncă, asta în- 

seamnă: valoarea de schimb a imuncii e egală 
cu valoarea cantităţii de producle trebuitoare 
muncitorilor pentru traiu şi înmulțirea neamu- 
lui, fără a lăsa să .se împuţineze numărul celor 
trebuitori. Asta e valoarea de schimb a muncii, 
„care, ca orice mariă, e hotărâtă prin munca, ir a-: 

puitoare pentru producerea ci. . 
Am văzut că prețul mărfii, care se statorni- N 

ceşte sub legea concurenţii, sub legea ofertei şi 
a cererii, poale să fie câte odată imai mare de- 
cât „valoarea” mărfii, și câte odată mai mic. 
„Dacă cererea va îi mai mare, sc va lua. pre! miti
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mult decâl valoarea mărfii, dar asta nu poate 

ținea mult limp; pentrucă din pricina câștigului 

mai mare, capitalurile vor începea curge la. 

producerea acelei mării şi prețul ya irebui să. 

adă până la valoarea ci, adică până la cheltuie-- 

-lile de producere. Dacă preţul mărtii va fi mai. . 

mic decât valoarea ei, adică, decât cheltuielile: 
. „at . a 

de producere, din pricina că olerla va întrece; 

cererea, capitalurile vor lugi dela producţiuneu 

acestei mărti, oferta va scădea şi prețul mărfii 

va fi iarăşi la valoarea naturală a mării. 

Tol-aşa e şi cu munca,—care € şi ca o marfă. 

Când în piaţă e prea mare oferta «le brațe,:când 

cererea din potrivă e prea mică, alunci preţul 

muncii scade sub valoarea ci, adică sub chel- 

tuiclile ei de producere, lucrălorul „va primi 

mai puţin decât are trebuinţă pentru cai și :pen- 

iru susținerea neamului. Din această. „pricină, 

(prin toame, prin moarte, prin însurători mai: 

puţine); numărul braţelor, numărul lucrătorilor 

va scădea până ce iar se va face echilibru în- 

“tre cerere şi ofertă, şi alunci muncea se va vinde 

iarăşi după valoarea ci, adică după cheltuielile 

- de preducţie. Când însă. pe piață se vor oleri 

mai puţine braţe decât se.cer, munca sc va plăti 

mai sus decât valoarea ci, muncitorii vor. printi 

“mai mult decât le trebuie pentru a-și ținea viața 

și neamul, de aceea se vor înmulți, și prin con- 

curență între dânșii, prețul muncii va scădea 

iarăşi la strictul necesar. Prin urmare preţul 

muncii, ca şi al ori.cărei alte mării nu:va pulea.
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să fie multă vreme, nici imai sus, nici mai jos. 

decâl cheltuielile de producere şi va cădea me- 

reu la strictul necesar, pentru “susținerea mun: 

citorilor. Salariul nu va putea Să fie multă, vreme: 

nici mai mare nici imai qnic decât strictul ne- 

cesur, Această lege. a salariilor, formulată de. 
Ricardo, se numi mai în urmă legea dle fer ta 
salariilor, si sub acest nume o vom întrebuința. 

şi noi. Strielul necesar. fiind cevu reluliv se hotă- 
răște prin obiceiurile, desvoltarea morală, etc., 

a lucrătorilor, cari, având un 'minimunr stalor- 
nici, nu vor să se înmulțească mai îmult pentru” 

a nu scădea, prin concurenţi i între dânşii, şi acest 

minimuim. Aceasta e legea lui Ricardo. 

Acum. ştim ce parte din productul naţional 

vor primi lucrătorii, anume atât căt e trebuitor 
pentru ţinerea puterii lor de a munci, și pentru 

„a familiei lor; iar restul va rămânea 'capilalului 

sub felurite lorme de profit. Dacă din vre-o 

pricină salariul ar crește, partea capilalului sea 

micşoră. Impotriva lulurâr înainte-mergătorilor 

săi, Ricardo ua arătal că, dacă salariile vor cr eşie, 

capitaliștii nu vor pulea să se despiigubească 

ridicând prețurile fabricatelor, cum se credea 
mai înainte. Asta se înțelege și « priori. Dacă 
productul naţional-este, să presupunem N, pariea 
trebuitoare pentru lraiul lucrătorilor să o nu- 

mim Y, atunci X-Y=Z, şi Z apa ti partea e: ipi- 
“Malului: și renta. Se vede că, dacă: crește, 4. 
trebuie să fie mai mic: deci dacii s alariul crește, 

irebuie să scadă partea ce vine rentei și -apitalu
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dui. Insă fiindcă renta este hotărilă, cuur am 

văzul în urmă, pierderea va cădea numai a- 

supra. capitalului. *) | 

__ Cele trei părţi. în care se împarte produciul 

„naţional sânl dușmane între dânsele,. şi „una 

poale să se mărească numai. când sufăr cele- 

lalte. Vom vedea mai pe uranlă cum! toată isloria - 
omenirii sprijineşte această încheiere. | 

Ricardo, deşi a formulat antagonizmul între 
rentă, profil și salaxiu, nu vorbi nimica despre 

acest antagonizm. Pentru dânsul producţiunea 
în această formă din care urmează îm părțirea în 

Lei părți a productului, pentru dânsul, zicem, 

această organizare economică este un lucru des- 

pre care nici nu mai încape discuţie. Dealimin- 

irelea cl nici nu vorbeşte despre aceasta, atât 
„de mult este convins că această stare de lucruri 
(se înţelege în principiu, nu în amănunte) nu 

poale să fie supusă la vre-o critică. 
Câle odată din vorbele lui poţi să lragi în- 

cheierea că nu numai că este acuma, dar că - 
așa a fost şi așa va să fie pe vecie. Dar nu nu- 
mai că-are acru a zice asemenea lucru, ci chiar: 
3 şi zice în adevăr. Asfel în articolul său „des 

pre proteguirea agriculturii”, ajunge -la anahro- 

mismul că pescarul şi vânătorul, prețuind in- 
strumentele lor de muncă, se uită în tabiele 'de. 

  

”) " Această teoremă | a desvoltat-o cu mare preciziune 
numai Marx şi când vom vorbi de Marx o vom desvoita 
şi noi mai pe larg. i
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anuităţi, cari se întrebuințau la bursa engleză. 

Ja 1787. Me i Sa 

Proprietari de pământ, capitalisti, muncitori; 

rentă, profit, -salariu, ială organizarea econo- 

mică, a cărei raționalitate, după licardo și 

scoala lui, nu poate fi pusă la îndoială. Apoi, 

după” dânșii, ar fi şi de prisos asemenea, discuţie: 

pentrucă aşa a fost, așa este şi aşa va li. Deci. 

economia politică. trebuie să se ocupe cu feno- 

menele .cconomice, cari ies din astfel de or-: 

ganizare economică. Analiza acestor fenomene: 

a făcut-o, Ricardo cu rară măiestrie şi obiecti-. - 

vitate, adică nepârtinire*). Făcând parle însă. 

din acea clasă ale cărei interese se, concentrează, 

în capital, clasa care trăieşte: din profit, întw”un. 

cuvânt” fiind din clasa burghezilor, Ricardo are 

mare interes, mai ales pentru această clasă, 

ca toată şcoala engleză în general. Vom numi. 

în arțicolele noastre, această școală economică. 

şcoală clasicii, engleză ori școala economici bur- 

gheză (uând în seamă 'origina şi simpaliile ex- 

clusive ale acestei şcoli). | 

Din această şcoală a economici clasice, al cărei. 

reprezentant „cel mai ilustru a fost Ricardo, s'au- 

desvoltat: (în parle din ea, în parle în potriva ci) 

  

*) Unul dintre contemporanii lui Ricardo, lord Browa, 

vorbind de această analiză, de această cercetare care merge -. 

până în, fundul lucrurilor şi trage cele mai logice urmări,.” 

a zis: „Mister Ricardo seemed as he has dropped from.-: 
heaven”, adecă: „Domnul Ricardo pare că a căzut din cer"
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două şcoli principale (fiecare cu mai multe sub-. 

împărțiri), şcoala economiei spiule şi școula 

„armonică (după scrierea întemeietorului . ci-,,E- 

conomic harmonique”, E. Bastial) ori școala 

Jrânceză (pentru că are cei mai mulţi repre- 

zentanţi în Franţa): școala economică. socială 

duşmană economiei burgheze, și şcoala franceză 

cu tolul prielcnă. 

"Şcoala economici sociale neagă temelia econo- 

miei burgheze, nează că producţia pe paza sala- 

riatului şi a împărțirii productului naţional în 

trei părţi, în formă de rentă, profit şi salariu, ar 

ți o formă veşnică. Ea neagă că această formă 

ar fi fost totdeauna şi, mai mult încă, neagă că 

această formă va fi.pentru totdeauna. 

Organizaţia -economică de acuma, care deall- 

mintrelea pulem so nuntim organizaţia burgheză 

(după însemnătatea ce au apitalul și capitaliştii 

burgheji:*). este după şcoala socială o formă 

economică venită după multe alte forme şi 

care la rândul ei va trebui să piară, lăsând loc 

altei forme de organizare mai raţională, decât . 

cea de, acuni, după cumişi asta de acum, este mai 

vaţională decât aceea ce există în timpul robiei. 

"Din acest punet de vedere, şcoala economici 

  

*) Vom desvolta pe larg acest punct, mai pe urmă.. Vor- 

biod''de Ricardo, de economia: politică, avem în vedere 

Apusul, unde a trăit Ricardo şi unde s'a desvoltat econo- 

mia politică. 'La noi burghezia încă nu joacă 'rol aşa de în- . 

semnat.  _: EI ” Ă ”
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sociale poale fi numită evolufionistă. „Dar a- 

fară de acest punct depedere ştiinţific, economia 
socială e în contra economici burgheze şi din 
punclul de vedere etic, moral, găsind că pieirea 

modului de producţie burghez (întemeiat pe. sa- 

lariat și pe împărţirea productului naţional în 

irei părţi: rentă, profit, salariu), va fi prici- 
“muilă pe de o parle „prin evoluția economică. iar 

pe de altă parte, vă fi o urmare a aumnei imorali- 
tăţi nai desvoltate, 

Văzul este, deci, că între economia burgheză 
şi între economia socială e o prăpaslie fără. fund. 

Economia socială nu poale să se ocupe numai 
«de fenomenele economice ale organizaţiunii so- 

:ciale acluale (deşi -şi acestea trebuie să fie :o 

parle însemnată din cercetările. ei), ci cu critica 

lor şi a organizării economice actuale însăși. :A- 
fară de acestea, lrebuie să arate, drumul pe care 
organizaţia actuală are să, treacă spre cea vii- 
doare şi, cel puţin în trăsături vwenerale, acea 
«organizaţie viitoare. 

In capitolele urmăloare, vom arăta cunr econo- 
„mia socială împlineşte această sarcină colosală. 

Școala economiştilor fr ancezi, dimpotrivă, gă- 
:sește că acluala organizaţie economică, că proiuc- 
ţia pe baza salariatului și împărțirea productului 
național în trei părți, ar fi cel de pe urmă cuvânt 
al progresului, şi trebuie numai lăsată cdle- 
plină. libertate” puterilor economice existe ate, și
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“ele, prin jocul -lor natural, vor fuce ca lumea 

asta să [ie cea mai bună, şi cea mai fericită, din. 
toate cele ce pot. îi închipuite. ! o 
Cum văd cititorii noştri, aceaştă școală nu se 

deosebeşte în principiu, de cea engleză, și una. 
„şi alta sânt burgheze „par excellence”. 

Dar de aici urmează un lucru foarte ciudat. 
In vremea ce şcoala duşmană, economia socială, . 
admite că analiza făcută de Ricardo. fenomenelor . 
economice, cari urmează din organizarea actuală, 

e logică, dreaplă şi făcută cu mare măiestrie; 

şcoala prielenă, alcătuită, din şcolarii marelui 

învăţat englez, neagă cu îndărătnicie toate deduc- 
țiile fundamentale făculă. de Ricardo. Fiecare 
din aceşti şcolari, după ce. fac câte o închină- 
ciune înaintea „celebrului economist”, incepe a 
Spune la lucruri de cari sar încruci sărmanul 
„celebru economist, dacă ar mai lrăi, 

In vreme ce școala socială admite lcoria ren- 
tei, deşi cu unele modificări, şi dându-i o formă 
cu lotul ştiinţifică, cun a făcut Rodberlus; în 

vreme ce şcoala socială admite în principiu 
icoria valorii, formulată de Ricardo, făcând-a 
mai plauzibilă, şi ducând-o la cele din urmă 
consecințe logice, cum a făcut un învățat și mai 
logic decât Ricardo, un cap şi mai genial decât 
al genialului englez, vorbim de Karl Marx *); 

*) “ hiar aici tinem să facem 0 observaţie, că adică ce- 
eace a fâcut pe socialişti să numească pe Karl Marx: Dar- 
win şi Newton al economiei soclale, nu e atâta analiza 

*



  

KARL MARX ŞI ECONOMIŞTII NOŞTRI 145 
  

în: vreme ce școala socială admite legea sala- 
riului, a lui Ricardo, făcând numai toate dedu- 

cerile logice şi morale, cum a lăcut Lasalle *),— 

şcoala burgheză, armonică, nu admite nici le- 
gea rentei, nici a valorii, nici legea de fier a 
salariului, a 
Presupuneţi acuma o şcoală darwinistă, care 

să nu admilă schimbarea speciilor; o şcoală 
galileiană, care să nu admilă că pământul se 

“ îmvârteşte! “ | Lc 
De unde vine oare această schimbare, de ro- 

luri, de unde- vine acest fapt aşa de ciudat? 
In capitolul viitor, vorbind de şegalu franceză 

“armonică, şi de şcoala socială vom lămuri con- 
irazicerea. E 

  

valorii (deşi şi aceasta putea să facă -cinste unui învăţat 
de frunte), dar critica fenomenelor economice şi maiales 
introducerea principiului evoluționist în economia poli- 
tică, introducerea metodei istorice; arătarea drumului pe 
care .merge organizarea : economică socială de astă-zi şi-la 
ce trebue să ajungă. Despre toate acestea, din reavoință, 
ori din neştiinţă, tac toţi cei ce au scris despre Marx, cum 
e Lavelaye, Maurice. Biock, celebrul economist: cu: găina 
d. P, Missir şi fufti quanti, Despre aceasta mai pe larg - 
pe uimă; -' DR a i : : 

*) Lasalle în aprinderea luptei a făcut" câteva greșeli, pe 
acestea le vom arăta mai jos, 

20



| 

Capitolul precedent Pam încheial cu între- 

barea:: De unde vine acest fenomen ciudat, .că 

școala economică burgheză respinge analiza bur- 

ghezului Ricardo, îar școala socială o primeşte? - 

Lucrul este însă foarte simplu. Când Ricardo 

a scris vestitul său tractat, duşmănia între clasa 

stăpânitoare burgheză, şi între lucrători nu eră 

aşă de tare ca acuma, şi Ricardo lucră; neînrăurit 

de cele ce se pelreceau în lumea lucrătorilor, - 

lucră Ja analiza fenomenelor economice, cutu 

ar fi lucrat un învăţat la analiza unei pietre, cu 

toată nepărlinirea cerută de știință, și astfel a 

formulat îcoria rentei, a valorii, a salariului si 

mai ales teoria că cele trei părți în cari se îni- 

“parte productul naţional, sunt antagonice între 

dânsele. Au irecut însă douăzeci de ani, şi lu- 

crurile Sau cani schimbat. Desvoltarea burghe- 

“zici-a dat din ce în ce mai tare pe faţă partea 

ci vătămătoare. Creșterea bogăției la o minori- 

late," şi a sărăciei celei mai înfricoşale la îmul- 

țime, crizele periodice cari aruncă sute şi mii 

de lerători în uliţă; domnia viţelului de aur. în 

totul, şi în toate; înlocuirea tuturor sentimente-
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or morale, prin unul singur,.-— prin sentimentul - 
“penlru câştig, au fost fapte care au-arătal că 
starea de lucruri adusă de revoluţia cea mare 
nu.e locmai aşă de frumoasă, cunr 0 Wisau re- 
voluţionarii cei mari: Danton, Marat, ele... In 
Iunie. 1818 proletariatul, cu mână armată. a a- 
zătat că nu mai vrea să sulere această: stare ule 

lucruri, şi îni același timp o falangă de scriitori 
a inceput să arate .că lol ce.sc petrece esie o 

urmare neînlăturată a organizării sociale în- 
săşi, că chiar economiștii “Durgheji din şcoala 
engleză au arătat că cele reci părți din venitul 
naţional (renta, profitul. salariul) 'sunt antago- 

mice şi prin ULINare şi cele lrei . Case, ce-şi îm- 

parl productul naţional (proprietarii de pământ, 

capitaliştii, lucrătorii) nu pol să fie decât duş- 

mane veşnice, că în sfârşit, dacă valoarea de 
schimb nu-i decât muncă omenească, ce mai 
caută. cei ce nu muncesc şi numai, consumi? | 

Astfel, proliwmicii burghezimei se _sprijinâau 

chiar pe analiza fenomenelor economice, făcută 
e învăţaţi burgheji. Din asemenea stare neprii- 
toare a trebuit să iasă burghezia cu orice preţ. 

Pe dceoparle burghezimea se aruncă in braţele 
reacţiunii, se începe creşterea nemăsurată-a mi-. 
litarismului; de alta economiştii burgheji pri- 
mesc poruncă să nimicească sau cel puţin să 

mascheze urmările teoriilor lui Ricardo. Lupta 

împotriva ştiinţei, sa incepul chiar din. acea 
țară, în care burghezimea eră mai ammienințată. 

S'a văzul o priveliște «lesgusi toare, știința în
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slujba vițelului de aur, zvârcolindu-se, cheitriinct 

mulţime de spirit, pentru a nimici adevărul prin 
cuvinte seci. Economistul francez, care mai ales 

sa deosebil în meseria aceasta cinstită, a fosi 
F. "Bastiat. “Ținem a arătă cel puţin unele din. - 

vitejiile școalei franceze, mai întâi, pentru că 
vederile aceste şcoli domnesc şi la noi; al doi- 
lea, “pentru că dovezile ei se aduc ca arme 
straşnice împotriva socialismului. o 
Imi ce stă, după protivnicii burghezimei, ne- 
dreptatea rentei? In accea că se folosesc de 

dâisa niște indivizi, deşi renta este creală de 

colectivitate. Dacă avem trei feluri de pământ. 
'A, B, C, din care A, în condiţii egale, rodește 
150 de chile de grâu, B,—125 şi C,—1.00: atunci 
A va avea. renta ide 50; B, de 25. Dacă însă din 
pricina înmulțirii oamenilor, ori din pricina pro- 

gresului industrial, va intra în luciu pământul 

D, care rodeşte 75 de chile, cu: același capital și 

cu dceeaşi muncă cu care A dădea: 150 şi B 

"125, atunci A, în loc de 50 de chile, va avu. 

rentă de 75, (deosebirea între 150-75). Din pri- 
cina înmulţiri omenirei, a progresului indu- 

strici *), proprietarii pământului A, pe , lângă. 

cele 50 de chile, vor mai: primi 25, cari, cum am 

văzut, vor îi luate din produclul național: Cu ce 

drept le iau proprietarii, unde-i logica? Peniru'a 

-'*) Cu “cât se desvoltă mai mult industria, producerea, fa- 
bricarea, cu atâta trebuie mai multe materii prime, prin 

urmare cu atâta mai mult pământ trebue de pus în lucrare. 
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scăpa aparențele, şcoala lui Bastiăt, întemein- 
<Ju-se pe cercetările economistului american Car- 
rey, a începul să nege partea istorică a teoriei 
lui Ricardo, adică: că omenirea a început să lu- . 
creze mai întâi pământurile cele mai bune, și 
pe urmă a fost nevoită să se apuce «de altele : 
„mai proaste. Din potrivă, zic ei, oamenii primi- 
tivi, fiind mai puţin culţi, având unelte proaste 
puteau să lucreze numai pământuri de obicei 
puțin roditoare, şi toemai târziu mulțumită CO0- 
peraţiei, și uneltelor mai bune, sau putut apucă 
de pământurile roditoare, ca mlăştinele, pădu- 
rile, ele... Această obiecţie esle întru câtva a- 
devărată, dar nu dă nici un. răspuns criticilor 
rentei. Nu-i vorbă de cari pământuri s'au lu- 
erat întâi *), dar e de seamă de şliut că, în con- 
diții dăte, sunt pământuri de felurite grade de 
rodnicie, că înmulţirea omenirii va sili -so- 
cielatea să lucreze pământuri, cari, pentru starea 
de cullură a socielăţii, vor -fi mai proaste. Să 
presupunem că, mulțumită desvoltării culturii, 
ştiinţei, unor născociri agronomice, s'a schim- 
bat. cu desăvârşire modul de a lucră pământul 
-— astlel că pământurile, cari au fost mai bune, 
s'au făcut cele mai proaste, şi din potrivă. A- 
iunci în loc ca A, în condiţii egale să producă 
150, B 135, şi C 100, va ajunge ca A să dea 
150, B să dea 200, iar C 250. Acuma iA mu vamai 

  

*) Vorbim din punctul de vedere al criticei socialiste, d din 
alte puncte de vedere are faptul însemnătate. -
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avea rentă, C însă va avea'100 și B 50. Deci pămân- 

turile sau schimbat, renta însă cu toate medrep- 

tăţile ci a rămas. Dar nu se: -aLă mumai "aicea 

piurțile “rentei, păgubitoare omenirii. Ricardo” a 

spus de mult, că renta vine nu numai 'din: pri- 

cina feluritelor rodnicii ale pământului, dar şi 

din pricina poziţiei pământului, din apropierea 

mai mare ori mai mică de pieţe, de pildă. In 

limpul nostru, şi asta are însemnătate. In adevăr, 

fie: moşia A, cu renta de 1000 de galbeni. Mul- 

yumită desvoltării industriale a poporului, a în- 

cepul să se Iacă drumuri de fier, drumul îrec& 

pe lângă moşia A, şi ială renta se ridică. la 2000 

de galbeni. Moşiile rămase de o parte, ori Wau. 

renta mai mică, ori se-părăsese cu desăvârşire. 

“Iată ce logică este renta, şi înicazul acesta! 

Destoltarea oraşelor ne arată mai ales toată. 

absurditatea rentei. De unde vine, creşterea ora- 

şelor? Dela desvoltarea industrici naţionale, delu 

desvoltarea politică, ete. Prin urmare creşterea 

oraşelor, după spusa burghezimei, este productul 

progresului poporului întreg. D-l A. posedă o bu- 

tă de pământ, pe care are o casă; această bu- 

ată de pământ costă 1000 de galbeni. Din pri- 

cina creşterii orașului, preţul se ridică la 100.000 

de galbeni *). De unde aceşti 99.000 de galbeni? 

Dar ce vă pasă, ne zic economiștii” franceji, 

că sta îmbogăţit un concetăţean al vostru, e o 

  

“i Exemplul nostru nu-i de fel exagerat. In, Paris, Londra 

o bacată de pământ în mijlocul oraşului e '6 avere colosală.
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întâmplare. fericită, care nu loveşte în nici un 
drept... etc”. (Vezi Baudrillari pag..393, etc.). 

Ei, d-lor economişti, dacă aţi îi. ştiut a:face pu- - 
țină socoteală, nu mai spuneați asemenea vorbe: 
ori poate ştiţi socoteala, dar vă faceţi că nu 

ştiţi, cu atâta mai rău pentru d-voastră. Noi ne 
facem. datoria şi arătăm cititorilor noştri, câl de 

ipocrită e această raţionare a şcoalei lui Bastial. 

Să luăm: dară, exemplul noslru cu bucata de 
pământ care costă 1000 galbeni. Să presupunem 
că pe această bucată de pământ proprietarul 

Stan „face o casă, cure costă 10.000 galbeni. 

Dacă vom presupune că venitul imobilului e de 

690, atunci d. Stan va lua chirie de 660. tranci 

(socotind 69% pentru 11.000 galbeni), 10.000 casa 
şi 1000 locul. MR 

Să luăm cazul când, mulţumită creşterii e- 
norme a oraşului, prețul bucății de pământ a 
ajuns la 100.000 gatbeni. 

Dacă şi în cazul acesta xenitul imobilelor e. 

de 6%, chiria pentru uceeaşi casă va fi de 6600 
galbeni (penlru 10.000 galbeni casa şi 100.000 

galbeni locul). Această „întâmplare fericită” face 
deci: pe sărmanii chiriaşi să-plăleâscă de zece, . 
ori pe.atâla chirie cât înainte. Din pricina fa- 

cestei întâmplări fericite, chestia chiriilor a a-- 

juns aşa de grozavă, în cât chiar partida reac- 

ționară a Eugliterii a dat anul acesla alarma, 

zicând că chestia chiriilor în Londra poale să
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fie pricina unei revoluţii*) Când vei vedea, citi- 

torule, o familie întreagă stând în ploaic, în Irig, 

cu copii mici, neștiind unde să meargă pentru 

a-și odihni capul, fiindcă au fost goniți de pro- 

prietarul. casei, neputând plăti chiriile peste mă-. 

sură de mari, să știi că pricina esle acea „în- 

tâmplare fericită”, care nu atinge dreptul ni- 

-mănui. *%). Dacă renta pământurilor de sul 

case alinge atât de grav drepturile şi interesele 

chiriaşilor, apoi. renta pământurilor de arat a- 

linge înh”un. mod mai simțitor interesele socic- 

tăţii întregi. Pentru a arăla aceasta, să luămiiar 

exemplul nostru, adică să presupunem că 0 so- 

ciclale oarecare arc trei feluri de pământ: A, 

care rodeşte 150 chilc, înlrebuințând, de pildă, 

10 lucrători şi un capital de o mie galbeni; B, 

care dă 125 şi C, care dă 100, pentru lot atâţia 

lucrători şi capital, adică tot pentru 10 lucrători 

şi 1000 galbeni. Dacă cheltuelile „de producere 

ale celui mai sărac pământ GC, ***) le vom so- 

cotă La 10.000 de franci, atunci prețul unei chile 

_de grâu va fi de 100 de franci. Proprietarul pă- 

mântului B, având aceleaşi cheltueli, va primi 

12.500 franci, pentru 125 de chile, va aveu deci 

2.800 de franci rentă. Proprietarul pământului 

  

*) Vezi discursurile conservatorului Lord Salisbury din 

anul acesta. 
*) Vezi Baudrillard; de asemenea articolul d-lui Ştefă- 

nescu în „Telegraful“ şi loan Strat.. | 

**) Adică susținerea a 10 lucrători, procent la capitalul 

de 1000 de galbeni şi profitul antreprenorului.
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A va primi 15.000 de franci, pentru !150 de chile, 
va avea deci 5.000 de,franci rentă, — şi preţu 
grâului va fi de 100 de franci chila, tiindcă în 
piață nu pol fi două preţuri. | 

Aşa va ti preţul grâului sub regimul „rentei, 
apropiate de indivizi. Să vedem acuma ce ar fi, 

«dacă societalea: şi-ar apropia renta, această „i 
tâmplare fericită”. Cuny ar fi atunci prețul atu 

dui, judecând după cheltuelile de producere? Să 

„vedem. Pământul C, cu cheltucală de 10.000 de 
franci—produce 100 de chile de grâu; pământul . 
B, cu aceeași cheltueală, produce 150, Cu totul 
în această societate se produc. 375 de chile, cari 
costă 30.000 de franci, şi preţul -chilei va fi 80 
de franci și 80 de bani. 

Sub regimul rentei apropiată de indivizi, pre- 

$ul chilei | este 100; în acea societate îi care ur li 

apropiată de societate, costă numai 80 franci S0 
de bani. : , , 

Să presupunen: acuma că, din pricina înmul: 

ţirii oamenilor ori din a desvoltării industriei 
(care cere mai multe materii brute), societalea 
< silită 'să treacă la un pământ mai prost D, 

care în aceleaşi condiţii, cu,cheltueală de 10.008. 
franci, dă numai 50 de chile. Care a îi preţul 
grâului sub regimul de azi al rentei? Va fi 
200 de franci chila. Fiindcă pe piață nu se pot 
lua două preţuri, .tol grâul se va vinde cu câte 
200 de franci. | 

Să presupunem acuma, că renta e apropiată 
«We socictate care va fi prețul grâului?
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Socielatea va avea: II 

“Dala pămânul D 50 de chile—10000.fr. 
d “« C 100 «  « —10000 « 

« B 195 « ' «:—10000 « 

(o A 150 «  « —10000 « 

din toate pământurile: 425 de kile—-40.000 franci. 

Prin urmare o chilă, va costa 40.000: .125=—=94: 

franci, şi cova peste 35 de bani. Jată adevărul. - 

"Se înţelege că pentru noi &tot una, de unde: '. 

vine renta, din deosebirea între. rodire, ori din 

telul poziţici. a Aa 

Im loc de exemplul nostru,.citilorul poate pune; 

următorul. Pământul A, să-l închipue lângă 0- 

ta: B, mai departe; C, și mai departe, iar D, 

nici chiar lângă drumul de fier şi departe. Efectele; 

rentei vor fi cu desăvârşire aceleaşi. Scumpetea 

„cerealelor în toate ţările civilizate, trebue să 

__- fie atribuite rentei, în mare parle, o 

Cititorul acuma, va vedea ce preţ trebue sit 

pue pe afirmarea şcoalei Îranceze, că renta e o 

întâmplare fericilă, că nu e un monopol, că nu 

lovește drepturile nimănui, etc. Sa 

Economistul nostru Ion Strat, a cărui carte 

nu-i decât o compilaţie credincioasă, după Ha- 

monies €conomiques ale lui Baâstiat, luând prea. 

în serios pe acest „blagueur” de spiril, neagă cu 

lotul renla. Adică nu este deosebire, între fertili- 

tatea pământurilor, nici între aşezarea lor—şi. 

Sa mântuit. Ce atâta încurcături? Trebue să 

spunem însă drept, că nu toţi şcolarii lui, Bastiat | 

merg aşă de-departe; astfel, de pildă, Baudrillart.
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după ce inșiră cai verzi pe pereți, că jenla * !o- 

întâmplare fericilă, că nu e monopol și nu lo-- 

veşie dreptul nimănui, că omenirea n "a ocupat. 

pământurile roditoare, etc... zice: „nous ne nions: 
pas tout â' fait la rente”. 

De altmintrelea trebue să spunem. Ă econu= 

miștii burgheji nu numai că'mau negat renta, 

dar mulți dintrînșii, cum Garnier, John Stuart. 

Mill, Spencer, şcoala economiştilor noui în Ger- 

mania, ajung la încheierea că renta lecbuo să fie: 
apropiată de societale. In timpul din urmă două. 

cărţi, au făcul mai mare sgomot: „Progress anrt 

Poverty” a profesorului de economie polilică. 

J1. Georges, şi cartea vestitului învăţat englez 
Wallace: „Alfred Russel Wallace. Landnationa- 

lisation, its necessily and its aims. Lonilon 1882”. 
Wallace e naturalistul care a ajuns înainte de: 

Darwin să descopere sclecțiunea naturală. Se: 

înțelege dar înlipărirea ce a făcut ace caslă carle. 
Dacă unul din cei mai vestiți naluraliști se lasă 
de sperialilatea sa, îngrozindu-se de slareu c- 

conomică a societăţii, nu este aceasta un seinn? 
Georges și Wallace, ajunz amândoi la aceeaşi 

încheiere, că: pricina sărăciei e renta, şi fiecare 

propune, în modul său, regularea ci (prin! răs- 

cumpărarea. piunânturilor «ela proprielari ii ac- 
“imali). ;: 

Nu ne vom opri pen ua analiza nicei imân- 
două operele însemnate. mai întâi că nu ne înză-
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duc lungimea. ce am hotărit pentru, articol şi u- 

“poi pentrucă, cum va vedea cititorul în curând, 

apropierea rentei de către societate, nu-i încă 
de loc deslegarea chestiti: sociale. | 

Cele spuse până aicea ajung, crede noi, pen- 
tru a dovedi cât de puţin serioase sunt afirma: 

iunile şcoalei frânceze. 

De altmintrelea, şcoala lui Bastiat nu şi-a a- 

rătat toată vitejia, numai la “teoria rentei. Renta 
atinge mai mult interesele proprietarilor -fon- 
ciari, urmaşi ai feudalilor, dușmani de sânge 
ai burghâzimei. De ce dar să se expue pentru 
interesele lor? | 

Altă chestie, a valorii, a capitalului, a profilu- 
lui, atinge pe burghezie de aproape şi tocmai 

aici şi-a arălal şi Bastiat vitejia. 
Am vorbit despre urmările neplăcute ca pulca 

să tragă proletariatul din definiția , dată valorii 

de Ricardo. 
Dacă valoarea (de schimb) nu-i altceva decât 

munca cuprinsă în lucru, dacă toate valorile sunt 

cantităţi de muncă, ce caută capitaliştii de con- 

sumă fără să producă? Dacă profilul, cuny ur- 

mează din analiza lui Ricardo, e antagonic cu. 
renta, cu salariul, atunci duşmănia între boc- 

rime, .burghezime şi lucrători e veşnică, şi de 
neînlăturat în starea de astăzi a societății. *) 

  

-) Ricardo. a. dat materialul pentru aceste încheieri, de 
scos le-a scos însă, cum vom vedea, alt 'om şi mai genial 
<lecât Ricardo,:Karl Marx. _. ,
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Tvebue prin urmare, de găsit .cu orice. Dr e 
altă definiție pentru valoare, în locul celei date: 
de Ricardo. și după, înșirări de cai verzi pe pe- 
reţi pe sute de pagini, -muntela a născut un: Şoa- 

rece caraghios şi strălucitul Bastiat -a scos la. 
lume marele termen de, „servicii”. | 

In loc de. valoare de schimb a scos: schimb de 
servicii. 
Economistul nostru Ioan Strat (vezi pag. 238-- 

239) zice despre această noutate: „Această e 
adevăr uta natură .a valorii, de care trebue să ne: 
pătrunden bine,. pentru că din! ncînţelegereu ci. 
urmează cele mai multe şi mai „pernicioase erori: 
(bag. 239)! 

Iu co stă oare această, teorie nouă, menită: a ne 

scăpa de „cele mai pernicioase: crori”? 
Iat-o: 

„Eu vă dau un luer u; prin aceasta ! vă, scutesc: 
de nevoia de a-l face, vă lac un serviciu, îmi 
daţi în schimb alt lucru, care îmi trebue, prin. 
„urmare, mă scutiți de asemenea umuncă, îmi fa- 
ceţi şi-.mie un serviciu. Prin urmare, valoarea. 
eşte un raport între două lucruri și constitue o- 
dr ansacțiune”. “Şi atâta-i tot. Dar în ce stă acest. 
serviciu? va zice cititorul, mu tot în n muncă? 
"Nu, vă spune Bastiat. | 

| : Departe de a corespunde cu munca Săvăr-- 
şită la pi:oducere;. serviciul mai degrabă coresz 
punde cu munca ce s'a scutit celui ce. primeşte: 
serviciul. Aceasta e o lege universală care n a 
lost luată în seamă de economiști”.
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Aşă dar „serviciul este o sforțare, dar mu 

slgr țarea celui ce face serviciul, ci acea de 

care scuteşte pe cel ce, primește serviciul. 

“Inainte! de a analiză această nouă născocirc, 

vor cită o Iaţă din însemnala scriere polemică 

a lui Lassale, intitulată Bastial: — Schulze De- 

-titzşch, în această scriere nu ştii ce să admiri 

mai mult: tăria polemicei, ironia neîntrecută ori 

logica de fier. | 

Ar ătând teoria. serviciului pe care Schulze a 

luat-o dela Baslial; Lassale zice: 
;Dar nici burta lui E alstaf nu a fost așă „de 

umflală şi de uesănătoasă ca această categorie 

:a lui Bastial, şi e vreme, d-le Schulze, dea tăia 

această burtă, şi de a îndepărlă aceste sucuri 

nesăniitoase cari otrăvese economia politică, dela 

Baslial încoace. „Serviciul”. înainte de toate, nu-i 

o categorie economică, şi deaceea noi, cu. voia 

dv. și a d-lui Bastiat, vom face un serviciu a- 

cestui „serviciu” şi-l vom: dă atură din economia 

politică, unde: ware ce căută. _ 

„Ce “nu poale fi socotit “ca serviciu, «d-le 

Sehulze? - 

Cârid marinarul după multe luni de călătorie 

s5 întoarce în Hamburg, femeile. cu purtare: u- 

şoară, îi fac un ser viciu de nelăgăduit. Un: de- 

_putat care-și vinde votul la.un ministru, face 

acestui ministru „serviciu” “mare, “Munci de bună 

scâmă unu sunt acestea, dar, „serviciuri” da, şi 

„încă serviciuri” cari $! ar plăti al dr acului de
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e 

scump, dacă sar plăti, cum cereți, cu munca a- 

ceea de care s'a sculil cumpărătorul. 

„Un clown care mă [ace să râd ia circ, îîmi 
face un serviciu, şi chiar dacă aşi socoli mcest 
serviciu ca muncă, lot nu Pași putea iplăti-:cu 
„Munca de care se scuteşte primitorul”, adică 

în cazul nostru cu silința ce trebuia :să fac singur 
pentru a mă face să râd”. 

Cititorul care voeşte să; aibă analiza compleciă 

"a acestei categorii economice a lui Bastiat, poate, 

ceti cartea lui Lassale, noi von putea-o scurtă 
în câte-va rânduri. . | - 

Mai înainte de toate, cum zice Lassale, „Ser 
viciul” nu e ce categorie economică. 

Mai pe urmă; e cu desăvârşire nelogic a mă- 
sură Iucrurile prin munca,,scutită în loc de a 
Te măsura cu cea săvârșilă ide producători, A! Je 
„măsura cu munca nefăculă de „dnatori”, cum 
zice Bastiat, înseamnă a întrebuința o măsură 
mnegalivă, în loc «de munca pozilivă a producă- 
torului. Afară.de acestea, după teoria serviciului, 
munea întrebuințată penru producerea unui lu- 
cru, şi munca de care se sculeşte „amatorul” 
ar irehui să fic egale, pe când tot progresul o- 
menirii constă în aceasta că munca 'producă- 
lorului e mai mică decât cea de care scutezie 
pe cumpărălor. | a 

Dau la ciobolar să-mi facă o pereche de ciu- 
bote; după Bastial ar trebui să „le plătesc cu 
unea de care sunt scutit. Dar eu deabea lerași 
puteă face înu”o lunlă de zile, ba încă se poate 

,
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nici st le pot scoate în capăt. Apoi ce Sume pr” 

trebui de plătit pentru un ceasornic ceasorni- 

_caruliii- care mă scuteşte de muncă de ani În 

trei? - e 

- Voiţi să călătoriţi, luaţi un bilet dela drumul 

de fier; închipuiţi-vă cât wâr costă: biletul, dacă 

aţi plăti munca de care vă scutește, adică aceea 

de a face un drum de fier? ” 

Apoi tol progresul economic al omenirii prici- 

nuil prin împărțirea muncii, stă în aceca căi 

munca producătorului e din ce în ce mai incă 

în comparaţie cu. aceea de care e sculit cuimptără- 

torul, dacă ar voi să facă singur lucrul. 

In starea primitivă a. societății, când fiecare 

făcea loate treburile, îşi îndestula toate nevoile, 

în adevăr se putea zice că muncă făculă e 

deopotrivă cu ceâ scutită. Un ţăran care e ciz- 

mar, dulgher, zidar, croitor, cic., schimbând o 

„pereche de ciubote cu o haină făcută ide altul, 

îşi scuteșie în adevăr munca 'de două. zile ice i-ar 

fi trebuit lui pentru a o face. Dar, cu cât merge 

progresul, cu atâta deosebirea între aceste, două 

_câtimi de muncă, se face imai mare.. „Dacă pro- 

“gresul —zice, cu drept cuvânt Lassale—ar fi mers 

după Bastiat, atunci ar fi fost zugrumal în 

leagăn”. E a ia 
Şi. asemenea caraghioslâc ne e recomântiat ca 

0 ntiscocire, menită: a 'regenera ştiinţa, „a mântui 

de 'ecle mai multe:şi pernicioas6 erori din eco- 
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nomia politică” *) Și totodată această categorie 
nouă e. menilă a fi un argument wictorios Înmpo- 
triva socialismului. - 

„Dar, va zice cititorul, ce are utace acest „ser- 
viciu” cu socialismul; la urma urmelor, măr- 
furile se măsoară lol prin muncă, fie produsă 

„fie scutită, fie pozitivă, Tie. negativă. E .greşală, 
dar prin ce poate această ar eşală să fie folosi- 
toare burghezimei?” 

Cititorul, c care ne va face ac astă obser ație, 
va arăta că nu cunoaşte încă şiretlicurile și șuru- 
burile şcoalei economiştilor burzheji. Mai întâi 
de toate sa pus în economia polilică un' funda- 
ment fals; prin urmare toate încheierile, scoase 
din analiza tăcută de economia polilică clasică. 
pier ori se încurcă, şi tocmai a incurca este 
menirea principală a acestei şcoli. 

AL doilea „rezultat al. „teoriei serviciului este 
foarte mănos. | 

Am văzul ce urmări supărătoare pentru bur- 
ghezime, se pot scoale: dit leori ia Că valoarea - 
esie munca, cuprinsă în lucru. - 

Dacă toate valorile sunt uiuncă, de ce să fie 
ale celor ce nu muncesc? Cu teoria 'serviciurilor, 
altă treabă. Toţi oamenii fac fel de fel de ser- 
vicii, şi serviciul fiind ceva relativ se pierda toală 
realitatea şi preciziunea relățiunilor omeneşti. 
Proprietarul dă.o moşie în arendă: prin aceasta 

  

*) Vezi Ioan Strat 231. | - 

| 1
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face un serviciu arendașului; arendaşul, plătind 

arenda, face un: serviciu proprietarului. Lucră- 

torul, lucrând 16 ceasuri pe zi, face un serviciu 

arendaşului, iar arendașul plătind 30 de bani”) 

lucrătorului, îi face lol serviciu. Unde e lupla 

de clase? Unde e antagonismul între rentă, sa- 

lariu și profit, antagonisn care, sub lormii .is- 

torică, s'a arălat ca luptă. între feudali, burghezie 

și lucrători? Unde ce lezea,crudă, a salariilor (pe 

care de allmintrelea Bastiat o primeşte)? Unde 

e antagonismul între bogat şi sărac, inlre pro- 

Iota şi capilalist? 
Nimica din toate acestea. Ca prin farmec me 

lrezim într”o societate, cu totul deosebită de 

cea reală, plină de serviciuri reciproce, plină 

“de armonie. (De aceea a şi numit Baslial serie- 

rea sa: lHarmonies &conomicues). Toate anta- 

gonismele de interese, toate luptele, corupțiunile, 

meschinăriile ce urmează de acolo? foame, viţiu, 

toate acestea sunt lucruri părule, cari se arală 

aşa numai unor oameni ce mu pol vedea lueru- 

rile în fond. In fond însă toate interesele sunt 

armonice; oamenii, ca frați, îşi fac unul altiia, 
servicii, şi bieaba sa mântuit.. Când o fată. 

tânără îşi vinde trupul unui bătrân, pentru a-şi 

scăpa, părinții de tonme, nu avem. dc considerat 

decât o reciprocitate de servicii. lata face un 

serviciu bătrânului, bătrânul face un serviciu 

*) V. documentele publicate în „Românul“ cu ocazia legti 
toemelelor agricole.
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felei, dându-i parale. Nu-i oare o armonie în- 
cântătoare de interese? Greu e de a înăbuși des- 

„gustul şi mânia văzând ce încheierii scot ur- 

maşii lui Basliat. *) Greu, dar să trecem mai de- 
parte, cilitorule, căci” multe avem de spus încă. 

Astfel dar printrun singur cuvânt, societatea 
burgheză, a vrut să scapa. de toate supărările!. 

Dar pentru a pune, în locul definiţiei lui Ricardo, 
altu. trebue cel puţin un -pretext, și Pau găsit. 
Cum d-i. Missir, pentru a introduce natura în 
„Yaloare” a ales găina, aşa şi Bastiat, pentru a * 
introduce serviciul în „valoare”, a ales diamantul. 
(Deosebirea lucrurilor atârnă, se înțelege, de 

gusturi: unuia îi place găina, și altuia diamantul; 
„cunr s'ar zice: unuia îi place popa, altuia preo- 
ieasa). Cei ce nu pot să aibe la îndemână seric 
rile lui Bastiat, pol să găsească, cum am zis, | 
raționamentele lui, la Ioan Strat. Un om, zice Ba-: 
sliat, se plimbă şi găsește un diamant, ma chel- 
uit nici o muncă, și cu toale. acestea, are în 
mână o valoare foarte mare... „Valoarea nu 6 
așa dar hotârătă în acest caz, nici de cum prin 
mărimea “cheltuclilor de producţiune, ci numai 
prin «dorinţa ce au unii oameni de a avea ase- 
menea piatră scumpi” **). Exemplul cu diaman- 
tul este acel exemplu, purtător de  biruinţă, 

  

*) Se înțelege că se sfiese de a lua astfel de exempie su. 
"părăloare, ei Zic numai că toate interesele xunt arno- 
nice lăsate în vvea lor. Scoateţi singuri încheieroa. 
.*) Vezi ]. Strat paz. 238,
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_cu căre Bastial a-vrul să nimicească leoriu va- 

lorii—muncă, a lui Ricardo. Răspuns cu. desă- 
vârşire lămurit în chestia diamantului, ne va. kla 
numai teoria valorii din economia socială, leoria 

“lui Marx; dar leoria lui Ricardo, cu loale că ne- 

complectă, ne dă un răspuns ioarte lămurit. | 

Peniru a £ ăsi diamante, se cere muncă: foarle 

mare. Claus. e ap'ecal a crede” că diamantele, de 
„obiceiu, nu se plătesc nici. cât sar cuveni pentru 
munca "cheltuită cu dânsele. In Brazilia se caută 

diamante cu robi; cheltuelile sunt aşa de mari 

încât căutarea de diamante nu se„socoule ca o 

“treabă: bună. Asta 'se înţelege, dela sine, altmin- - 

“trelea neguțătorii europeni sar li aruncal la 

asemenea treabă, şi ar Ti scoborâl preţurile, 

Preţul diamantelor se stulorniceşte deci prin; 
munca ce trebue la găsirea lor. Dacă tun mob gă- 
seşte înti”o zi dianante de 1000 „de franci, și 

apoi douiă luni de vile nu aăseşte nimica, lucrul . 

nu se schimbă, trebue să se socoală inunca vuij- 

locie cheltuită pentru zăsitul diamantelor. *). 

Dacă plimbându-mă am găsit un diamant «de 
500 de galbeni, am găsit un lucru pentru -a ică- 
vuia scoalere, acolo: unde ! se caulă diamante, de 

pildă în Brazilia, ar trebui o muncă de doi ani 

unui. rob, până să dea'de dânsul. Cele spuse 
sunt atât de simple, şi de adevărale, încât tori 

cine va primi că, dacă munca şi capitalul între- 

) Macă mijlocie este un termen al 'ui Marx.
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buinţa! pentru găsirea diamantelor sar micşoră, 
atunci şi valoarea lor sar micşoră, şi dacă pen- 

tru aflarea unui kilogram de diamante ar lrebui 

o zi, alunci şi prețul acestui kilogram: ar fi deo 
potrivă cu' al unei zile de muncă. Dacă munca 

cheltuită pentru a face diamante din cărbuni, 
ar fi deopotrivă cu cea cerută pentru u face că- 

rămidă din lut, diamantele ar. fi tot atât de cf: 
tine cât şi ci Arăimizile. Prin urmare, valoarea dia- 

mantelor este în legătură cu munca trebuitoare 

pentru găsirea ori producerea lor. Dacă Baslial 
ar sublinia faplul (cum. face loan Strat, -gre= 

şind împotriva profesorului său chiar),:că dia- 

mantul ma costat nimica pe cel ce Pa. găsit; 

chiar dacă ar costă pe allcineva. care Pa pro- 
dus, atunci am [i în drept a presupune la: Bastiat 
iot alâta pricepere științifică, cât. la d-l Missir. 
în pilda cu găina. 

Dar de ce numai decât, am întrebă noi, excm- 
plul cu diamantul? Despre: ori-ce lucru s Sar.putcă | 

zice tot-aşă: merg pe uliţă și găsesc o pălărig 
pentru a cărei producere au trebuit cheltucli 
de 15 franci; o vând cu 15 franci, dar cu mam 

cheltuit nici un minut cu. producerea ci, prin 
urmare şi de aicea sar puleă scoate frumoasa 

încheiere „că valoarea .nu e determinată: prin 
cheltuelile de producţiune, ci prin dorinla .oa- 

menilor de a aveă pălării”. . 

Apoi şcoala lui Ricardo miciodală ma zis că 
valoarea lucrului se hotăreşte prin munca celui 
ce vinde, ci a acelui ce a' produs. Economia l30=
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“cială însă a arălat că loală societatea burgheză 

se întemeează pe faptul că cel ce vinde -e allub 

decât cel: ce produce; așă: cel ce vinde pân- 

ză vinde pânza produsă de lucrători; proprie- 

larul — grâul produs de țărani, ete. Dar din a- 

ceasta nu urmează că e ncadevăral că un cot 

de pânză care cuprinile o zi de lucru, se vind 

pe o bucată de arginl, care costi deasemenea 

o zi de lucru. E oare sehimbal adevărul dăcă ia 

"cheltuit munca Bran, şi de vântlut a vândut 

Stan? 'Toale aceste cuggelă iri nu suni așă de grele 

"încât să nu fi putut veni în minte armoniştilor; 

de accea zicem că nu scriu greşit numai din ne 

ştiinţă, ci şi din rea voinţă, din interes de castă. 

Credem că cititorii sau luminat de ajuns în 

privinţa zvârcolirilor economiştilor burgheji, *și 

despre ura împolriva profesorului lor, Ricardo. 

_Toluşi ne simţim datori. a mai spulie câteva, 

cuvinie despre un economist: cu mare nume, 

care nu face parte din şcoala susnumilă, vorbim 

de Lavelaye. Emile de Lavelayea scris o car le în- 

semnată despre începutul proprietăţii primitive; 

încheerile la care a ajuns se aseamănă foarta 

mult eu .ale socialiștilor. Socialiștii citau des 

cartea lui Lavelaye, dar Lavelaye & burghez, lu- 

crează în jurnalul economiştilor franceji „PE- 

N conoimisle” . 
Voind, cum se vedc, a se scuză de greşiala: 

făcută cu scrierea unei cărți însemnate; în care: 

wa. fost stăpânit decât de iubirea adevărului, 

«le nepărtinirea ştiinţifică, a scris altă carte: „Le
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socialisme contemporain”, cu scop de a combate 

socialismul. Aici sa dovedit încă odată că, ori 

cât de învăţal să Tie uni om; fie el nu numai un 

Lavelaye, dar chiar şi un Spencer, ori un Dar- 

win, când «e stăpânit de interesele custei, in 

loc de nepărtinirea ştiinţifică, omul acesla va 

dă la iveală îndărătnicie, şi va serie prostii. Altă 

dată vom vorbi de această carte; acuma voim a- 

rătă numai dovezile aduse la Lavelaye îm potriva 

teoriei valorii statornicite de Ricardo şi Marx. 

Lavelaye zice că, odată primind. teoria: valorii 

lui Ricardo şi Marx, toale urmările scoase de 

socialişti sunt adevi iale, Marx le ține atunci în- 

iun cere de fier. Dar teoria valorii măsurate 

prin muncă nu c bună, şi iată peninu ce, după 

d-sa. Să-l ascultăm. | 

lală faptele cari dovelesc, zice Lav elaye, că 

valoarea nu € în proporțiune cu munci „ Făcând 

pânătoare împuşe o căprioară, dv. un pure. 

Sunt productul aceleași munci; vor aveă oare 

aceeași valoare? Nu; căprioara vă hrăneşie cinci 

zile, -epurele însă numai o zi. Valoarea uneia 

“a fi de cinci ori mai mare decât -a altuia. Bu- 

telea de vin „Chateau. Lafite”. costă 15 Iranci, 

vinul ordinar va îi numai 1 îranc și cu oale a- 

cestea lot atâta muncă costă. Hecolta strânsă pe 

un teren roditor are mai mare valoare decâl cea 

de pe unul mai prost, deşi a costal lol atâta 

muncă, *)” Da . 

  

*) Vezi „Le socialisme contemporain“ pag. 39-40.
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m ” 

Cum vă place? Şi aceste lucruri se lipărese ca 
crilică la teoria lui Marx la 11883. Eu împuşc.. o 
ăprioară, dv. un epure, «lv. mâricaţi însă. cinci 

zile şi cu numai una, prin' urmare aveţi mai 

multă valoare de întrebuințare. Dar £ vorba da 

valoare de schimb! O oae în munţi costă: 5 
franci, şi o cutioară de trufe tot 5; cu carnea de 

oae puleţi trăi o săptămână, cu trutele nici o Zi. 
Şi ce iese de aici? Că valoarea lucrurilor nu stă 

„în raport cu utilitatea lor, ci cu munca cheltuită 

penru a le produce. Dacă allarea unei cantități 

mici de trufe cere tot atâta muncă, cât şi creş- 

lerea unui vițel, atunci -aloarea lor de schinb 
va fi acecaşi, aşă dar exemplul întărește teoria 

lui Ricardo. Să presupunem însă că Lavelaye 
a reşii, şi că a voil să zică md că epurelu ne 
a hrăni o zi şi căprioara 5 zile, dar că va: 

loarea de schimb a căprioarei în piaţă va [i 
de 5 ori mai mare decât a cepurelui, € deși a- 

mândoi costă aceeaşi muncă. 
Știm că teoria lui Ricardo are a face cu ilu- 

cruri a căror producere poale să fie cresculă 

după cerinţă, nu: însă cu acele cari, cum ziceă 

Ricardo, lrag valoarea lor dela rarilaie, dela 
întâmplare, ele. Prin urmare ce argument ne dă 

„Lavelaye, care nu putea să nu ştie rezerva 

lui Ricardo? Dar exemplul lui Laveaye nic a- 
tâta nu arată, pentrucă este ştiul că, dacă îm- 
puşcarea -căprioarelor ar fi ușoară” şi a be- 

caținilor grea, atunci un becaţin ar costă 
mai mult decât o căprioară, — prin ur- 

s
a
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mare şi aici valoarea de schimb ec. în ra- 
pori cu munca, nu însă şi cu utilitatea. Des- 
pre vinul! dela „Chateau Lafile”, apoi Ricardo 
singur îl pune în kategoria lucrurilor rare asupra 
cărora nu se întinde teoria lui asupra, valorii. 
"Cât despre exemplul cu recolta, apoi aici nu sc, 
ține de d-sa în seamă renta. Ştiny 'că valoarea 
cerealelor e în proporție cu munca întrebuin- 
țată pentru producerea lor, pe pământurile cele 
mai puţin roditoare; execdentul îl iau proprie- 
tarii pământurilor. mai bune, ca rentă. 
Toate acestea le ştie Lave! ay şi jală de ce 

zice mai departe: „De netăgăduit este că munca 
e elementul esenţial, în %aloare, dar în toate 
cazurile unde raritate: „ adică monopolul se a- : 
mestecă — (şi unde nu sc amestecă?) — munca 
nu mai e singurul element”. 

Prin urmare munca nu e singurul elemienl. al 
valorii unde se amestecă raritatea, dar unde, ra- 
ritalea nu se amestecă, acolo e singurul '0l6-. 
ment munca. Iată dar cuvânt cu cuvânt cele zise 
de Ricardo. Lavelaye, însă, vrea să facă pe ti- 
titori a crede că i combate pe Ricardo. Frumos 
de lot. 

Dar Laveluye merge şi mai deparie, Pe ac caşi . 
pagină zice: „In adevăr valoărea vine ldela uti- 
litate”. Iată. deci ce vrea să 'zică, a se tocmi la 
scris "minciuni. In -acest caz Lavelaye nu mai. 

LI face parte din nici 0 şcoală economici; :E îm 
potriva lui Ricardo .ca şi a lui Mars, împotriva
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lui Mill ca şi a lui -Bastiat,. în contra d-lui I- 

Strat ca şi în:contra d-lui Missir. ” 

In această privinţă avem pulin de zis, pentru 

că cititorul va găsi în orice carte de țeconomie 

politică, a oricărei şcoli moderne, dovedită fal- 

sitatea acestei afirmări. . 

Dacă.valoarea vine din utilitate, dacă e în pro- ” 

„porţie cu utilitatea, cum se poate 'ca o bucăţică de . 

aur să aibă aceeaşi valoare de schimb 'cât o tonă - 

de cărbuni; un rubin,.tot atâta valoare cât o 

chilă de grâu? Apoi poate oare să 'se ăsemeneuti- 

lilatea unci chile de grâu, cu a “mei bucățele „de - 

aur; din grâu ne putem hrăni un an de zile. 

“Dacă valoarea ar fi în proporție :cu utilitatea, 

alunci un kilogram de aur, ar avea mai puţinii 

valoare decât o baniţă (de grâu. Că Lavelaye ila 

utilitate mai adaugă şi raritatea nu-l ajută de 

lee. Aurul nu € rar, dar se cere muncă foarte 

mare penlru a-l alege, iată de ce are valoare 

aşă de mare. | 

„Dacă, cineva”, zice Lavelaye, „primeşte teoria 

valorii lui Ricardo-Marx; atunci e silit să pri- 

mească toate concluziile lui Marx, atunci e ţinut 

ca întrun cerc de fier”. 

„Ca să scape din, acest cerc de fier, Lavelaye 

- susţine că „în realitate valoarea vine deia 'utili- 

tate”. Vai de scăpare! Repetim aici: Nici unut 

om: în lume, fie el nu nâwmiai Lavelaye, dar Arii 

stotel, Newton ori Darwin, nu-i este îngăduit :a 

sprijini neadevărul; şi când îl sprijină, adevărul
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mai degrabă ori mai (ârziu, îşi răzbună făcând; 

de râs pe apărătorul minciunii. 
Născocirea lui Lavelaye a fost cea din urmă. 

din cele făcute împolriva icoriei lui Marx. Car- 
tea lui Lavelaye a eşit la 1883. | 
Am văzul, prin urmare, principaleie argumente 

împotriva teoriei valorii, ale d-lui Missir, ale 

şcoalci franceze, ale lui Lavelaye şi Ştim: acuma, 
ce temeiu trebue să punem pe aceste argumente. 
Să trecem acuma la altă chestie, la care de ase- 

menea economiștii burgheji au dal probe „d& 

voinicie. a 
Vom vorbi numai de două: de profit gisde li 

pilal. 
Am atins în urmă chestia profitului după Mi- 

ardo si şcoala franceză. Să explicăm și aice pri- 
cinile neînțelegerilor. Ricardo cu obiectivitatea sa. . 
ştiinţifică scoate profitul din muncă. In preţul 

lucrului, după Ricardo, se plătesc cantități de 
muncă; profitul însă iese de acolo, că vo parte 

din preţul cantităților de muncă rămâne ca pro- 
tit, în mâinile capilalului. Dacă lucrul se vinde 

cu 20 de franci, atunci bucata “le 20 sle franci. 
înfățișează cantilăţile de muncă cheltuită pentru 

producerea obiectului si din acești douăzeci dez 
franci ia o parte stăpânul ca profit, şi ailăjparte., 
lucrătorul ca salariu. Cititorul vede: uşor “ce în- 

cheieri supărăcioase pentru burghezie pot fi 

scoase de aici. Mai înlâi nu vine de fel la soco- 
teală să ştie lucrătorul că profitul vine dela. 
munca lui, fiindcă ridică nasul; şi al doilea, dacă
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“aloarea lucrurilor se împarte în salariu şi pio- 

fil, apoi când se ridică parlea ce ine lucrătoți- 

“lor — salariul — 'cade acea care se vine anire; 

prenorului, — profitul, şi dimpotrivă. Prin ur- 

mare aceste două categorii economice, stau în . 

proporție inversă, sunt antagoniste, de unde so- 

cialiştii fără înimă scot o mulțimea ide încheieri 

„despre 'duşmănia claselor, şi alunci ice sa făcul 

cu „perfecta armonie a intereselor, lăsate în 

voia lor”, unde s'a 'dus teoria serviciului şi toată 

clădirea mincinoasă zidită cu atâta trudă? Hai- 

„dem să negăm şi aceasta! Nu, zic econoihiștii 

vulgari âi şeoalei franceze, profitul nu vine, din 

muncă, profitul vine din lransacţiuni şi e plătit 

de consumatori. Dacă antreprenorul vine în piaţă 

şi are un lucru de vânzare a cărui valoare în 

aur e 20 de tranti, atunci el nu va da lucrul cu 

20, ci cu 25 pri 30 după cum este: înnălţimea 

profilului în piaţă (le taux du profit). Plătind 25 

de, franci pe un lucru a căruia valoare e ide 20 

consumatorul plăteşte 5 Iranci ca prolit unlre- 

prenorului; 20 de franci însă care reprezinlă 

„cantităţi de muncă cuprinse în lucru, cheltuelile 

.de producţiune, sunt plătile lucrătorilor. Prin, 

urmare lucrătorii primesc toată valoarea lucru- 

lui, profitul însă vine idela preț şi e plătit ide . 

.consumători. Astfel prin această argumentare, 

-şcoala burgheză a voit să scape de pretenţiile; 

proletarialului şi de afirmările socialiştilor că 

interesele economice ale păturilor sociale nu- 

mai armonice nu-s. aa 

—
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: După aparenţă această teorie e adevărală şi se 

potriveşte cu părerile publicului neluminat. Dar 

trebue numai puţină băgare de seamă, puţină. 

analiză, penlru a vedea minciuna în loală go- 

liciunea ci. Mai înlâi, cum poate un lucru atât. 
de'real ca profitul să urmeze din transacțiuni,, 

prin care lucrul trece numai dela unul la altul? 
Ciubotele cismarului Stan, prin transacțiuni co-. 
merciale, se duc la croitorul Bran. In schimb, 

haina făcută -de croitorul Bran, prin transac- 
țiuni comerciale, ajunge la cismarul Stan, Me- 

uirea transacțiunilor comerciale: este, prin ur- 
mar, numai de a schimba locul lucrurilor. De 

unde dar, din această schimbare, să iasă acele 

mulţimi de bogății care alcătuesc profilul? 
Dar să presupunem pentru un: moment: că 
Pi 

asă este cum zice'şcoala vulgară a economiştilor. 

Stan *) are o pereche de ciubota în alelierul; 

său, a cărora valoare totală corespunde. cu. două 
zile de muncă, ori cu o bucată de aur de 20 de 

franci, care şi ca e produsă în două zile de lucru. 

După: şcoala engleză ciubotele se vor vinda 20 
de franci, iar profitul antreprenorului va ieși: 
de acolo “ca din acești 20 de franci, 15 spre 
exemplu, au fost plătiți lucrătorilor, şi 5 au ră- 

  

*) Argumentarea următoare e luată după Marx. In general 
e foarte greu a face o analiză cât de-mică a afirmărilor 
burgheze, fără a întrebuința analiza adâncă a lui Marx. lată . 
de ce socialiştii au dreptate când zic „teoria valorii de Marx“, . 
căci el i-a dat totalitatea ce-i lipsea la Ricardo, -
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“mas la stăpân ca profit. După şcoala franceză, 

lucrul stă altfel. | | 

Dacă valoarea cizmelor 'din atelierul lui Stan 

“e de 20 de franci, atunci d. Stan va dua mai anult, 

de pildă 25 de franci, (dacă mărimea profitului 

în piaţă este de 250%), va lua 30 (da să unărimea 

xa fi de 5000). | 

„Să presupunem că-i aşă. “Să presupunem că 

Stan vinde ciymele cu 25 de franci, având proi.: 

250. După ce-a tândul cizmele, Stan se va duce 

să ia o haină şi găsini-o pe cea făcută de Bran- 

(lot în două zile ca şi. cizmele). şi a cărei vu- 

Joare este tot de 20 de franci, va voi So cum- 

pere, dând 20 de franci; dar, după spusa -eCOno- 

miștilor, Bran nu va dă cu 20 de franci haina, 

“a voi să aibe şi el profit. și, fiindcă am presupus 

profitul AG 250%, Stan va trebui să dea cei 25. 

de franci luaţi de pe cizme. In sfârşil Stan. a 

schimbat o pereche de cizme cu 0 haină, şi 

una şi alta de aceeași valoare (două zile de lu- 

cru, ori 20 de franci). Dar unile-i profilul? Dacă 

am crede pe economişti ile ai lui Say, Basliat, 

atunci săracii de antreprenuri şi de. capitaliști 

ar trebui să moară de foame. | 

Să facem. acum 0 silință netirească şi să pre- 

supunem că Stau a înşelat pe Bran, dându-i e 

valoare de. 20 .de franci, şi luând una de :25 (şi 

această "presupunere trebue 'să o facein nu în 

mod excepţional, ci general, peniru că, profitul 

e cam general). Acum suntem în regulă, zic eco- 

pomisiii tranceji, toate se explică. Stan a avut.
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o valoare de 20 de “tranie, şi a „luat dela Bran 
25, cei 5 frauci sunt profitul, care nu iese flecât 
din transacţiuni şi e plătit de cumpărători. Pu- 
țină răbdare, domnilor, şi vom vedea câtă drep- 
ate aveţi! Stan, zicem noi, a dal o valoare Ele 
20 de franci și a luat dela Bran 25, île franci. 
Jnainte de transacțiunea comercială, Stan îm: 
preună cu Bran au avut o valoare de 15 de 
franci (20 4 25); după transacțiune Stan şi Bran 
mau mai mult decât 45 franci, lransacția na 
adăogat prin urmare nici un atomi de valoare 
si tot 15 de franci câți erau înainte tot atâţia 
au rămas și pe urmă, cu deosebire. că maitinainte 
Stan avea 20 franci şi Bran 25, iar după tran- 
sacţie are Stan 25 franci şi Bran: 20. Dar 'Dro- 
fiul unde-i, dacă nu vine din muncă? Noi ve- 
dem că clasa antr eprenorilor, în general aștigă ; 
de unde? *). 

Luăm acuma cea din urmă categoric ccono- 
mică, despre care am vorbit: capitalul. 

Capitalul e una din. cele mai din : căpelenie 
categorii ale economiei politice. John Stuart Mill 
are deplină dreptate când zice că cei cari s'au 
deprins cu termenul „capilal” în înțelesul stiin- 
țilic al cuvântului, sau descurcat de muljime 
de prejudecăţi melafizice în economia politică. 

  

*) La cagitulul viitor cetitorii voravea o explicare definitivă. 
a teoremei profitului, când vom vorbi “despre plus valoarea 
dui Mars, , .
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„Şcoala clasică engleză începând dela Adanr 

Smith a definit capitalul astiel: „capital sunt, 

- acele produete cari slujesc pentru o producere 

viitoare”. După această - definiţie hraha lucră- 

lorilor va fi capital; hrana celor ce nu produc 

_— nu. O 'casă locuită de lucrători va Îi capilal; 

una locuilă de neclucrători — nu. 'Noi nu ine 

unim cu această defiiiție şi cititorii vor vedeă 

ce definiție dăm noi capitalului când vom vorbi 

despre economia socială; dar orişicum această, 

definiţie are oareşicare valoare Ştiinţifică si cu 

cea economică polilică tot poale să, înai meargă, 

“ sehiopătând înainte. 

Insă nici această definiţie nu-i venia la, soco- 

(eală şcoalei îranceze. Mai întâi după, această 

definiţie, capitalul nu este altcevă decât „pro- 

“dusul muncii imenit a fi întrebuințat mai pe 

urmă la producere. o 

Capitalul să fie produsul muncii, şi tocmai 

acei ce muncesc iau capital! Nu, definiția nu 

poale [i bună. a 

AL doilea, după definiţia şcoalei clasice en- 

“gleze, numai acele producte sunt capital, cari 

slujesc pentru 0 producere viitoare. Astfel dar 

hrana celor ce nu muncesc, nu e capital. Adân- 

cind chestiile economice, economiștii ensleji, se 

înţelege, au ajuns la încheere că. ceeace mai 

ales trebue naţiunii este „capital în: înţelesul 

ştiinţific, şi prin urmare şi trecerea acelei părți 

a bogăției naţionale care nu e capital Ja capital, 

prin. urmare şi trecerea, spre pildă, hranei ce-
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lor ce nu muncesc, la cei ce muncesc. Incheiere 
loarie supărăcioasă, ba supărăcioasă de tot! Și 
ială de ce economiștii de pe continent şi mai. 
ales cei din Franța, încep a scoate fel de fel de 
definiţii ca să mascheze lucrul. 
După Bastiat, de pildă, „capitalul” e partea 

econormisilă din venit. Nici vorbă nu-i că e cu ne- 
putință de a ţinea această definiţie; alăturea. sunt 
și altele. (Ioan Strat prin capital înţelege toate 
lucrurile produse fără excepţiune). 

Baudrillart, care a înţeles că această definiţia 
poale să prefacă ştiinţa economică într'un ma- 
nual de petrecere publică, primeşte definiţiunea 
şcoalei engleze, dar zice astfel: „ăceastă defini- 
ție ne pare cea mai bună: capitalul e acea parte - 
din bogăţiile create, care slujeste pentru a pro- 

. duce alte bozăţii, ori ceeace e tot una, un pro- 
„duct economisit, care slujește pentru produc: . 
țiune”. A doua definiţie pusă lângă cea dintâi 

„e menilă a încredința po cititori că capitalul e 
economisit, şi, fiindcă muimai capitalişiii sunt în 
siare să economisească (căci lucrătorii primesc 
numai strictul necesar), prin urmare ei trebue - 
să aibe şi capital. i 

Fiecare definiţie înlătură vre-o obiecţie :su- 
supărătoare. Astfel, după definiţia lui IL. Strat,: 
că, toate lucrurile produse sunt capital, nu 
mai poate fi vorba de hrana lrântorilor, că. 
nu ar.fi capital. Dar rămâne de ştiut cum sa 
face ca acei cari produc totul, deci capitalul, 

12
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tocmai ci nu-l au. Cu deliniţia lui Bastiat nu 

merge mai bine. Dar iată: că sa găsit un niteaz 

care sa gândit: „dacă e vorba de născocit, să 

născocim, cel puţin, cum se cade, nu cu dramul 

ci cu chila” şi iată-l de duşeă ne spune: capi“ 

talul e tolul: munca, inteligenţa, sănătatea, mo- 

„rala, educaţia, gustul” (păcat că n'a zis Şi vir- 

_ginilatea!).: Numele acestui Yo imic e Dunoyer. 

Acuma nu mai poale fi vorbă de cec capital, 

dar.de ce nu este. 

Şcoala engleză, care a fondat economia poli- 

lică, zice că economia polilică se ocupă cu le: 

gile producerii ș si împărțirii bogăţiilor:—iată sera 

economiei politice. Dunoyer, introducând în în- 

țelesul cuvântului capitâl, termen curat econo- 

mie, înțelesurile de sănătate, inteligenţă, morală, 

educaţie, etc... face din economia polilică tot 

odată şi fiziologie şi psihologie și etică, etc. etc... 

_iar economia politică, ca ştiinţă specială, dispare. 

Se înţelege că nu numai din punctul de -vedere 

“al clasificaţiunei științelor, această niăscocire a 

lui Dunoyer e o absuiditate. Absurditatea e aşă 

de vădită că ar fi ocară pentru cililori să ne 

mai oprini mult asupra ei. Vom arătă însă ce 

urmări priiloare se pot scoate din această: tcorie, 

absurdă, urmări pentru care s'a şi iscodit de- 

finiţia, Dacă, în înţelesul de capital, intră ŞI min-. 

tea şi sănălalea,— capitalul, după înţelesul dat de 

şcoala engleză 'este numai o parte din capitalul 

după Dunoyer, şi lumea e umplută i de capitaliști;
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«lespre neegalilalea averilor nici nu „mai poale 
îi vorbă. Toate celelalte definiţii, ori cât de gre- 
site, tol se supuneau oareşicum cererei 'științi- 
fice ca să ne dea putinţa de a compară; chiar 
«definiţia d-lui Strat: capitalul e tot ce ce pro- 
«us dc oni, iot ne dă putinţa. de a compară fe- 
lurite părți de capital. Dacă toale produciele 
omenirii alcătuesc la un loc capitalul, se poate 
să îie într”'o parte mai multe şi în alta mai pu- 
ține. La 'Dunoyet, piere și aceasta. Lucrătorul, 
prolelarul, se face: nu numai capitalist, dar'un 
fel de capitalist care mare drept să se plângă că 
e mai puţin bogat decât Rothschild. La: cel dintâi 
bănat al proletariatului, — care moare de foame, 
«lespre nedieptate socială, că e), cel care 'mun- 
ceşte: moare de loame, iar capitalistul, care nu 
face nimica, are milioane,—Dunoyer fi răspunde: 
„Apoi bine, dragă, te plângi fiindcă mai aflat, 
se vede, ce inseamnă, „capita” în economia! poli- 
tică. Stăpânul tău are milioane, dar e (rândav, 
prost, slab, stricat; tu însă eşti muncitor, moral, 
sănălos, deştepl: și acestea sunt capitaluri. De 

„unde urmează că milioanele nu-s un capital mai: 
mare decât moralitatea, ete., şi prin urmare se poa- : 
te să fii tu capitalist mai mare, decât milionarul”. 
„Nu ne vom opri la această scamatoric, vom. 
spune numai că această prostie n'a prea plăcut 
economiştilor: franceji şi după câteva compli- 
mente lui Dunoyer (corb Ja corb -nu scoate: 
ochii), nu primesc însă necondiționat această
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definiţie; lucrul e prea caraghios, prea miroase 

a şarlatanie. *) Noi am vorbit atât de pe scurt 

cât ne-a îngăduit locul ce ne-am hotărât pentru 

căspuns la întrebarea ce ne-am pus, de unde 

vine că economia polilică burgheză modernă 

ncagă mai toată analiza făcută de dascălii: 

ci cei mari ca Petty, Stewart, West, Smith, Ri- 

cardo, John Stuart Mill, etc... Am doxedit, prin. 

  

puţine exemple, că economia polilică a armo- 

niștilor franceji nu-i decât o încercare desnădăj- . 

duită pentru a apără pe capitalişti, a Talsificare 

a tot ce i-a stat în drum. 
Studiul mostru nu-a coniplect, căci pentru a, 

descurcă tot caleidoscopul. minciunilor advocaţi: 

lor burgheziei ar trebui volume, dar şi ceeace 

amy zis teste de ajuns pentru ca cititorul să-şi 

=) D-l Şte.ănescu face excepție şi e diu acei cari primesc 

toate car+ghioslâcurile lui Dunoyer, fără reservă, „Am su: 

bliniat, zice D sa tîn nemuritorul articol din Tel-g aful de 

la 29 Noembre 1883) cuvântul de „capilai“, ca să.1î țe egem 

în senzul economic, pentru ca să uu ni se răspundă că R car- 

do nu' vorbeşte de canitarişti propriu. zişi ci de muneitorir 

munca, braţele, edurațianea, morala sunt în înţelesul eco- 

nom:e şi modern ul!) „capitaluri . Dl Ștefănescu e aşa de 

incântat că cu--oaşte pe Dncyer, în cât într'un articol nou. 

şi mai, de cât cel din âiu î' vom răspunde altă-dată: șsfătueşte 

pe directorul Reviste! socale să citească pe Du: oye', d:că 

na Va cetit, iar de ia cotit :ă'!l mai citească osată, Prea.. 

puţin, d-le Ştefănescu, noi cred m că ar iri bui ue învăţat 

pe de rost ca „tatăl i.ostru* şi scuiându-ne div somn să tot 

zicem în fie-care zi: scapitalul în acepțiunca. e onomică estez 

munca, bratele, sănătatea, moral», mintea prustia“ (Şi prostia. 

să v pui, dle Şietăneseu, ventru că minte şi prosie sunt 

lucruri. relative. Pentru D-voastră, Dunuyer străiuceşte prin. 

minte,-pentru noi boscării şi şărlătânii). ”
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- dacă idee despre seriozitatea acestei şcoli, care 
e doamnă, la noi şi care aduce dovezi îinpotriva 
“socialismului, din punctul de vedere economic. 

In capitolul viitor von: trece la expunerea teo- 
riilor lui Marx, la economia socială şi pe urmă, 
vom' avea destul material pentru a începea a a- 
ătă socialismul ştiinţific modern.



IV. 

“Trecând la analiza tăculă fenomenelor eco- 

nomice de către şcoala socială, trebuie înainte 

„de toate să arătăm “deosebirea de căpetenie între 

economia burgheză şi cea socială. An ară- 

tat cum o parte din economiștii burgheji, şi 

anume şcoala franceză, stirueşte a înlunecă a- 

“naliza fenomenelor economice făculi de, idas- 

călii școalei. Am arătat că această falsificare 

este făcută cu scopul de a mască niște încheieri 

supărăcioase pentru clasa domnitoare de acum, 

adică pentru burghezie. Această mascare este 

deosebirea între şcoala clasică, burgheză și între 

cea nouă; încolo se înţeleg, fondul esta lot a-. 

celaş. 

Care este acest fond? . 

Fondul tuturor şcoalelor economice burgheze 

este următorul: ele susțin că întocmirea econo- 

mică astăzi în ființă este cel din urmă cuvânt al 

- desvoltării omenești, susțin că principiile. ce stau 

la temelia -organiaării economice de acuma sunt 

cele mai sănătoase şi singure bune pentru or-
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panizarea societăţii şi că, dacă este câte ceva 
rău, apoi tocmai de acolo vine că nu se lasă 
mers slobod tuturor principiilor economice bui'- 
gheze. a 

Cari suni dar aceste principii, care este. Yon- 

dul organizaţiunii economice de astăzi” 
Am pomenit despre fundamentul organizaţiunii 

econoniice de aslăzi. Economia politică se ocupă 
cu două părţi ale vieţii economice: 'cu produc- - 

țiunea şi cu distribuțiunea. *). : 

Producţiunea se face în societatea de, acuma 
prin gospodării individuale. A doua trăsătură 
caraclerislică a producțiunii de- astăzi este sa- 
Jarialul, adică producțiunea cu muncă plătită. 
In privinţa distribuţiunii apoi bogăţiile produse 
se distribue în trei părţi: în rentă, capital şi 
muncă; între rentieri, capilalişti şi muncitori. 
Relaţiunile oamenilor în astfel de societate, 'din 

“punctul de vedere economic, se fac prin schim- 

bul mărfurilor... Schimbul, vasăzică, este a- 

cel faclor economic, care pune pe oameni în 
velaţie unul cu altul. Schimbul între oameni 
poate să se facă în felurite chipuri şi în cursul 
veacurilor a luat forme felurite. Schimbul, în 

_sociclatea de astăzi, se caracterizează prin aceea 
tă se face prin concurenţa liberă. 

Am văzut în urmă ce vrea să zică con-- 

curența în privinţa schimbului . de mărturi, 

*) Mai e şi consumațiunea; dar pentru noi, acum, această 
parte n'are însemnătate.
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şi. tot odată am văzul că concurența - câr- 

mueşte şi relățiile între stăpâni şi lucrători, ho- 

tărând preţul muncii. Prin urmare concurența 

este rezultatul de. căpelenic al relaţiilor econo- 

mice de astăzi. Dar ce mă face să concurez Cu 

concetăţeanil meu, ce mă face să cer mai scump 

pe lucru decât valoarea .lui, ce face pe potrivni- 

cul meu să dea mai puţin aşa că „la urma ur- 

mei” mă face pe mine lucrător să cer mai mult 

şi ce face pe stăpân să dea imai puţin? Se înțe- 

lege că interesul personal, interesul egoist. Prin 

urmare, adevăralul motiv al concurenței esla 

egoismul; şi egoismul e lactorul ce cârmueșie re- 

laţiile economice ale omenirii. . 

Acestea sunt în câteva cuvinte trăsăturile ga: 

merale ale organizaţiei economica burgheze, date 

chiar de burgheji. Adam: Smith, capul şi dascălul 

recunoscut al economiei burgheze, numeşte asc- 

menea organizaţie: firească, unică, rațională. 

Prin urmare, organizaţia actuală nu este o siare 

prin case trece omenirea, după cun a trecut prin 

multe alte organizări; ci această organizare esta 

firească şi absolută. Metoda întrebuințată de 

şcoala burgheză este a tuturor iabsolutiştilor (în . 

ştiinţă), metoda deductivă.. Dar metoda deduc 

tivă, cum a arătat atât de bine John Stuart Mil 

în logica sa, este bună numai pentru acele ştiinți 

cari pot să puie nişte premise axiomale, despre 

- adevărul cărora nu poate să fie nici o îndoială. 

Astfel matematici!e pot să facă deducțiuni înte-
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ameindu-se pe axiome ca: două cantități egale 
“cu a treia sunt cale şi între sine, ori partea este 

“mai mică decât întregul din care se ia, 

Dar ştiinţele economico-sociale sunt departe 

„de a avea asttel de axiome, şi cu atât mai puţin 
poale. să fie axiomă că organizaţia actuală este 

"cel din urmă cuvânt al propășirii omeneşti. Se 

“înțelege dar la ce greșeli, la ce ileduceri false 
trebue să ajungă economia burgheză (vorbim 

-de ştiinţa burgheză clasică, : de şcoala engleză; de 
boscăriile unor Dunoyer- Bastiat nu mai este 

-de vorbit) după ce pune ca punct. ie pornire 
asemenea axiomă.. : 

Economia socială se deosebeşte pria metoda“ 
“ştiinţifică în totul de cea burgheză. In economia 
socială se întrebuințează meloda inductivă. Ne- 
“punând premise după placul său, ea studiază 
faptele istorice şi din ele scoate, deduceri. Când 
"von vorbi despre socialismul propriu zis, atunci 
;se va lămuri cum a eşit organizația de acum din 
cele - trecute și de unde vine punciul de vedere atât 

"de greşii al economiei burgheze. Acolo se va lă- 
“muri şi partea morală și filozofică a organizării 
actuale. Aici, în partea 'aceasla, vom analiza cate- 
-“goriile economice, mai însemnate din punctul 
„de: vedere al economiei sociale, şi analiza de 
„faţă ne va arăta, sub forma ei adevărată, organi- 
zarea acluală a socielăţii., 

Să începem cu „valoarea”. Noi am văzut furia 
„cu care se asvârl fel de fel de voinici asupra:
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lui Ricardo pentru definiţia ce a dat valorii”. 

In: adevăr sunt câteva obiecţii la cari teoria lui 

Ricardo nu ne poale da răspuns. Să luăm, - de: 

pildă, limpul crizelor comerciale, când mulţime 

de măriuri -:se vând pe nimica, din cauză 

crizei. Cum 2—va zice! producătorul—eu am chel- 

Wil atâta muncă pentru producerea “burnbacu- 

lui (crizele de bumbac sunt foarte dese), şi a- 

cuma trebue să dau pe a zecea parte din munca. 

“cheltuită? Unde e dar adevărul că lucr urile se; 

schimbă după munca ce cuprind? 
Să luăm alt exemplu. Am: lucr aL un an şi iam 

produs o sută de pălării de modă; dar iată se: 

schimbă moda, şi nimeni numi dă pe pălării 

nici un ban, nici un product de o zi «de muncă,. 

nu de un an. 

La aceste întrebări teoria lui Ricardo în, « ade- 

văr nu poate da răspuns. Pricina, e foarte siinplă. 

Ricardo, ca toată școala burgheză, ma băgat în. 

scaniă mediile sociale. Este adevărat, „valoarea” 

se definește prin muncă. Intro comună primi-- 

tivă unde un om, făcând o masă mai mult decât 
îi trebue, o schimbi pe.o haină a. vecinului ori 

a unui om din comuna vecină, acest schinb: se: 

face pe socoleala "muncii cât cuprinde masa, şi. 

haina. Munca aceasta este o muncă individuală: 

In această comună definiţia lui Ricardo 'ar- fi! 

cu totul adevărată, dar acolo nu poale avea loc. 

nici obiecția' cu criza nici cea cu schimbarea. 

modei, cel puţin nu ca cera obișnuit. Asemenea! 

.
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stare de lucruri, când fiecare făcea valori de 
întrebuințare pentru sine şi numai cc prisosea 
schimba, prefăcea în valoare de schimb, asciare- 

nea stare de lucruri de nnut nu mai esle, în so- 

cietăţile curopene. Cecace caraclerizează epoca 
noasiră esle cu tolul dimpotrivă; fiecare pro-- 
duce. lucruri ce trebuesc. altora, valori de între-- 
buinţare peniru alţii. Astfel produeătorii de Lă- 
căţi dela Manchester fac lăcăţi, nu pentru îu- 
trebuinţarea lor, ci pentru alţii, spre pildă pen- 

“ru țesătorii din Belgia, cari fac |esături pentru: 
lăcătuşii din Manchester. Producătorul de astăzi 

„nici mu ştie măcar pentru cine lucrează; lu- 
N crează pentru piața universală; *) pentru. loți,. 

și toţi lucrează pentru dânsul.. Deci ceeace, se: 
întrupează în marfă, ceeace se cristalizează în 
lucrul produs nu este 'munca individuală a lui. 
Stan sau a lui Bran, ci muncă în general, muncă 
omenească abstractă. Măsura cantităţii de muncă. 
prin timpul întrebuințat se face nu prin timpul 
întrebuințat de un individ, ci prin timpul so- 
cial, prin urmare: valoarea uuui lucru se hotă- 
răşte “prin casilitatea de muncă. socială ce cu- 
prinde, prin cantitatea de muncă socialmente 
irebuitoare penlru producerea lui. Lui Stan 
poate că i-a trebuit pentru a face o masă cinci 
zile, dar dacă. în societatea în care îrăeşte Stan, 

  

*) Atragem-îucă odală luarea aminte că voibim de ţările 
cu industrie desvoltată, de ţirile. unde, prin urmare, S'auw 
realizat mai mult” priacipii'e burgheze. i
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:asttel de masă poate fi făcută în 'două zile, apoi 

masa va cuprinde două zile de muncă socială, 
“deşi Stan a cheltuit cinci de muncă individuală 
*şi valoarea mesei va fi de două; zile după imunca 
“socială, dar nu după cea individuală. 

Munca omenească în general, munca. abstractă 

„omenească, „timpul socialmente trebuitor pentru 

producere, din punctul de vedere a! valorii, au 

o personificare a lor, o ființă proprie, banii. Un 

“lucru dar, pentru a arătă că are într'însul “atâta 
şi atâta muncă omenească socialmente trebui- 

toare, trebuia să facă un salt mortal în bani, 

cari vor arăta dacă: are obiectul întrînsul muncă  - 

socialmente trebuitoare, şi câtă anume. 
Dacă luăm acuma obiecțiunile cu criza, cu 

scliimbarea monedei, etc.. toate se desleagă foar- 

    

te uşor. Și, în adevăr, ce este criza industrială? - 
Producerea mai multor mărfuri decât are tre- 

buință societatea. Dacă, spre exemplu, sociela- 
tea are trebuință de o mie “de pălării şi pălă- 
rierul a produs trei'mii, apoi munca individuală 
sa cheltuit multă, dar munca socială se va cu- 
prinde- în trei mii de pălării, cât sar fi cu- 
prins într”o mie. 

Când pălărierul a lucrat un an pentru pălării 
care au ieșit din modă, a cheltuit muncă îndivi- 
duală multă, dar -socială nu cuprinde marfa lui 
«le loc, de aceea nici riu poate face saltul mor- 
tal în bani. Dar.ce-mi pasă mie? va zice pălărie: - 
zrul—ce vină am eu dacă s'a schimbat moda? Când
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am început să lucrez, am lucrat după miodă; vina. 
mea e că sa schimbat? Cine ne-a spus nouă, 
pălărierilor, să nu facem atâtea pălării? De unde. 
pulem noi şti câte pălării trebue pe piața uni- 
versală? Ei, cilitorule, asta e altă lreabă, asta e. 
tocmai una din cele mai mari bube ale socictăţii 
de acuma. Și cel dintâi pas către analiză a scos. . 
cititorului un strigăt împotriva nedreplăţii; ce va. 

„face mai încolo? Ai răbdare, cititorule, şi vei. 
„vedea tot mai limpede, cât e de minunată or-: 

ganizaţia economică de' astăzi. 
Acuma însă rugăm pe citilori să aibă în ve-- 

dere detiniţia valorii, care este a celui mai ge-. 
nial din întemeetorii economiei sociale, a lui. 
Karl Marx. Valoarea unei mărti este deci munci 
mijlocie trebuiloare pentru producerea mărtii.. 

Dacă haina e făcută în două zile şi, după ce sa. 
gătiu, s'a născocit o maşină cu care aceeaşi haină 

poale să fie făcută înir'o zi, valoarea haiuci 
făcute va fi tot de o zi de lucru, de oareca a-: 
cesta e timpul socialmente trebuilor pentru pra- 
ducerea ei. | 

A duua îndreplare introdusă ide Marx în teoria. 

valorii lui Ricardo, este în privința muncii sim- 
ple şi calificate. In adevăr se știe că un ceas de; 

muncă a unui giuvaergiu, se schimbă, de pildă,.. 
pe două ceasuri din munca stolerului. Marx aa. 
introdus formula că munca calificată e egală 
cu munca simplă înmulțită cu un număr. Astfci,. 
un ceas din munca inginerului poale să fie deo--
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":potrivă. cu cinci ceasuri de muncă simplă, adică 
cu 1X5=9. Acest lucru esle însă (le p.însemnă- 
tate mai mică, pentrucă înti”o societate niciodată 
nu. Sa hotărât bine cari munci sunt calificate 

:şi cari simple, şi de multe ori își schimbă locul. 
Rugăm pe cititori să ție minte definiţia „va- 

lorii” după Marx, care în adevăr poate să ne 

anânlue de cele mai pernicioase erori din eco- 
nomia polilică: Valoarea unei niiizți este canli- 
„datea de muncă socialmente Irebuitoare pentru 

producerea acestei mărfi. 

_Să trecem acum la altă calezorie economică, 
:a. cărei înțelegere este poate şi mai însemnată 

„decât „valoarea” şi anume la „capital”. 
Ce este capitalul? Să lăsăm la oparle vilejiile 

Talsificatorilor ştiinţei, ca Dunoyer, şi să vedem 
„cât e de adevărată definiția şcoalei Smith-Ri- 
„cardo-Mill. „Capital—zice şcoala engleză-—sunt. 
“productele care slujesc pentru producerea vii- 

„loare”. Dar de unde se iau acele producte? Cad 

«ele (lin cer? Nu, ci sunt productul muncii ante- 

rioare; prin urmare capitalul este munca anteri- 

„oară strânsă care slujeşte pentru producere 
nouă. In articolul „Muncă plătită şi capita”, t 
părit în Rheinische- Zeitung la 1819,: Marx, cu 
mare spiril, pune în fața definiţiei capitalului 

„de către şcoala burgheză următorul exemplu: 

„Ce esle'un :Negru rob”? — „Este un om de 
„rasă. neagră”. Această definiţie teste tot așa He 
„bună ca și a economiştilor. „Nu zice Marx; Ne-
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“grul- este negru şi numai în condițiuni sociale 
cu totul speciale se face rob. :Maşina de ţesul | 
este maşină de ţesut, şi numai în condițiuni: spe: 
ciale se: face capital”. 

Dacă nu sunt aceste condiţii, maşina nu va fi 
_capilal, cuni şi aurul nu va fi bani, decât în anu- 

mite condițiuni date. Fără aceste condiţii aurul 

va fi metal, dar nu monedă, bani. 

Greşala ce face şcoala burgheză şi aice este 

"din pricina că nu ține socoteală de istoric, dă 
definiţii absolute, cari nau nimic atace cu rela- 
țiunile reale între oameni. * 7? i 
In adevăr după definiţia economiştilor, bas- 

tonul ascuţit al omului primitiv, este capital, 

căci îi slujește pentru.a somori o pasăre ori a 
sculura poame din copaci şi pentrucă esle 
muncă anterioară strânsă pentru producere 
nouă. Absurditatea e vădită. Dar, dacă sar găsi 

unii, cari, călcând raţiunea, ar zice că bastonul, e 
capilal, apoi puţină băgare de seamă n wa a- 
răta că bastonul ascuţit, ori câtă muncă. va fi 
costat, nu e capital. Unul din semnele cele mai 
de căpetenie. ale capitalului e, că el e productiv, 
face pui, cum zice Mars, capitalul dă venit. Dar, 
ce venit putea da bastonul pentru sălbatec? Cuni 
putea această: uneltă de muncă anterioară să a: 
ducă; sălbatecului rentă! lar aducerea rentei şi a” 
profilului este semnul cel mai caracteristic al 

, capitalului. 
Să luăm all exemplu, care ne va lămuri şi mai 

.
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bine greşala acestei definiţii. Să luăm: societăţile 

vechi, în cari producțiunea eră. întemeiată pe. 

robie. Acolo robul eră alăturea cu plugul, cu 

maşina, cu boul, instrument de muncă. Tot aşă- 

ca boul, făceă parte din capital; prin urmare 

acolo în „capital” se cuprindea şi producătorul. 

La noi însă producătorul este muncitor jiber şi 

nu face parte din capital. Toată Iorma produc- 

țiunii s'a schimbat, dar definiția capitalului dată 

de economişti este atât (de generală, atât de nc- 

hotărâtă, aşă de puţin reflectează adevăratul ca- 

racter al rclaţiunilor economice între oameni, 

că e deopotrivă bună pentru două forme de pro-. 

ducțiune aşă de deosebite, ca robia şi salariatul. 

Deliniţiunca “economistilor, în privința acea- 

sta, seamănă cu următoarea: „Ce este un soldât? 

Soldatul e un om”. Dar om; e şi neguţătorul își 

boerul ăi ministrul şi regele. Prin acest răspuns 

nu ni sa răspuns nimica. Că e om ştim şi noi, 

voim să aflăm însă cari sunt condiţiile speciale 

ce “fac din om soldat. Ştim foarte bine despre 

capilal că e alcătuit din producte de ale muncii; 

voim însă să ni se spue ce condiții istorico-so- 

ciale fac din aceste producte, capital. Pentru a a- 

vcă dozi o definiţie a capitalului, trebuasă cunoaş- 

tem condiţiunile în cari se creează căpitalul şi 

fiindcă corpul capitalului este din producte apoi 

trebue să ştim în ce condiţii se fac producte în 

societatea noastră, şi rolul ce îl joacă în produc- 

ţiune capitalul. Această analiză ne va deschide
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porţile “celor mai intime părți ale relațiunilor 
economice moderne. Pentru a ne lămuri asupra 
modului de producțiune în timpurile moastre, 

- să apucăm la cercetare pasul cel dintâi, când se 

începe producţiunea, acel moment când capi- 

talistul înarmat. cu capilalul său, *) vine în piaţă 
să caute munca menită să-i pună în mișcare ca- 
pilalul. 

Aicea în piaţă, capitalistul giiseşie între alle 
multe mărfuri, şi o marfă foarte ciudată, care se 

numește muncă omenească. Am văzut că munca 

omenească e, în timpul de faţă, marfă. Ca marfă 
ca c supusă tuturor leilor cari cârmuiese îi 
general schimbul mărfurilor. Astfel valoarea 
„mărfii” este cheltuiala trebuitoare pentru a o 
produce, valoarea muncii este tot cheltuiala 
trebuitoare pentru producerea ei; adică a- 
cea cheltuială, care e numai decât trebui- 
toare pentru muncitor ca -să poală trăi și 
a-şi înmulți neamul. Asemenea am văzut că 
prețul mărfii atârnă dela concurență, dela o- 
fertă şi cerere; dacă se oferă mai multe mărturi 
decât se cere, prețul mărfurilor cade sub wa- - 
toare, adică sub cheltuelile de -producţiune; dacă 
se.oferă mai puţine mărfuri decât se cer, atunci 
prețul se ridică mai pre sus decât valoarea lor. 
Asjfel e şi cu această mariă ciudată — munca. 

„.9) Luâm aicea ca exemplu un capital-et fabricant şi nişte 
muucitori de fnbrică, Se înţeleg. că tot atâta vi: fi dacă 
vom luă un proprietar de pământ şi un munc'to : agricol, 

13
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Şi ca, ca şi orice martă, e supusă legii concu- 

renţei, legii ofertei şi a cererii..Dacă în piaţă este 

mai multă marfă-muncă decât se cere, dacă. 

braţele sunt mai numeroase iar cumpăr: torii cer 

mai puţine, atunci prețul mărfii (salariul) cade 

sub valoarea” mărfii, adică e mai mic decât 

striclul trebuincios pentru ţinerea vicii; în ca- 

zul de puţină ofertă şi mare cerere, e mai mare 

decât strictul trebuincios. Capitalistul înfăţişân- 

du-sc în piaţă pentru a cumpără munca, nu va 

fi unul singur; vor fi şi alţi capitalişti, cari vor 

voi să cumpere; prin urmare, ei întze ci îşi vor 

face concurență. De altă parte, nu e un singur 

muncitor, ci mai mulţi, cari vor să vândă unica 

marfă ce au, adică munca; prin urmare, Şi a- 

ceştia îşi vor face concurenţă între ei scoborând 

preţul muncii. Din toate acestea vor esi pentru 

“muncilor, să presupunem, .4 franci pe zi. După 

ce tocmeala s'a făcut, capitalistul nostru, de 

pildă un fabricant de pânză de bumbac, va luă 

pe muncitorul Stan și-l va duce la fabrică, unde 

marfa lui Stan trebue să fie consumată, ca orişi- 

care altă marfă cumpărată. In fabrică Stan se 

pune pe muncă şi, să presupunem, lucrează, de-a, 

rândul G ceasuri. In aceste 6 ceasuri, să. presu: 

punem că Stan a făcut următoarea treabă. 1 sa 

dat o câtime de bumbac brut -(nelucrat) în.va- 

“oare de 20. de franci, pe cara a profăcul-o în- 

tr'o pânză de 25 de franci. Să presupunem iarăş, 

că, :în. timpul muncii, cu maşina cu. care lucră
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Sian, cărbunii, cu untul-de-lemn pentru uns, cte.. 
sa cheltuit de un franc. Să vedem rezultatul. 
Stan are în mână o bucată; de pânză care valo- 
zează 25 de franci. In această pânză s'a tran. 

sporlat din valoarea vezhe a bumbacului brui, 

din maşină, cărbuni, ete. — 21 de franci. Aceşti 
21 de franci sunt în bucata de pânză: bumbac, 
maşină, cărbuni deghizați; nu-s valoare nouă. 
Stan wa produs prin urmare nici un pic de va- 
loare, când e vorba de aceşti 21 de franci,-cari 

sunt ai capitalistului pe drept.*). Rămân încă 
în pânză 4 franci, adică 25—21==4 franci. A- 
-ceştia sunt valoare nouă adăogilă de Stan la cea 
veche (a bumbacului, a mașşinei, ctc.), adică la 
«capital. Aceşti patru franci sunt produşi de Stan. 
Am spus că Stan a luat dela capitalist 4 franci; 
până acuma. schimbul între Stan şi capitalist este 
«lrept, Stan a luat 4 franci şi a dat iar 4. Dar 
xapilalistul ştie că cu dreptate nu se face nrămă- 

lisă, şi nu e mulțumit de fel, vrea profit. De 
unde însă să-l ia? Vânzând bucala de bumbac, 

cum am văzul, nu va puteă lua mai mult decât 
25 de franci (vorbim în general) şi dacă, voind 
profit, va raționa cu fabricantul de mătase că nu 
câşliză nimica, şi va cere o bucată de mătase 
în valoare de 30 de franci, pentru cea de ;25 de 

*) Noi fa:em o plăcere economiştilor şi presupunem, pene 
tru acuma, capita-ul capi alistu ui nostru di ept rezul ata! mun: 
cii lui; rezuit tul fafiâ-.ăriu mai departe, vom. vedea ce fel 
de îulrâuure este aceasta,.
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bumbac, atunci fabricantul de imătase nu: va 

putea să îndeplinească gustul celui de, bumbac, 

pentrucă şi el a tocmit pe Bran, care în :6 cea; 

suri, luând 4 franci, i-a prefăcut 21: de franci 

de valoare veche în 125. Prin urmare amândoi 

fabricanţii nu sar alege cu nici un profit, capi- 

“alul rar face pui. (Preaba ar fi lsrea de tot, dacă 

marta-muncă nu sar deosebi de celelalte; dar, 

spre fericirea capitalişiilor, ea se deosebeşte 

foarte mult, şi e în stare a produce mai mult 

decât: costă, a da imai mult decât primeşte. 

Stan în 6 ceasuri a întors capilalistului o 'va- 

loare deopotrivă cu cei 4 franci ce a luat. Dar 

Slan mai e în stare să lucreze încă 6 'ceasuri, 

prefăcând astiel încă un capilal de 21 de franci. 

în 25. Acuma într?o zi Stan a preiăcut un capital 

de 42 de franci în-unul de 50, adică în 12 

ceasuri a adaus 8 franci la unul de 2, adică în 

12 ceasuri a adaus 8 franci la valoarea cea veche 

a capitalului. Acum capiialistul ave maimult cecât 

a avut, capiialulisa îmulţit, s'a făcut mai 'mare. 

Dar de unuevize această îamuiţire? E acum impe- 

dece văzut. Slan a lucral 6 ceasuri; în aceste 6 cea- 

suri, aprodusun echivalent cu cea iuatdela caţi- 

lalist, în aceste ceasuri a lucrat pentru sine, pen- 

iu aceste 6 ceasuri i sa plătit. rodul muncii; in 

a doua parte a ziiei a lucrat iar 6 ceasuri pen- 

tru capitalist, gratis, fără plată. Iată dar că începe: 

să ni se facă lumină. asupra caracterului capila- 

“1ului. Din puţine cuvinte zise aici, urmează mal »
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întâi două lucruri: 1) capitalul trebue să fic hrănit 
:prin muncă, trebue şă fie înmulțit, ca să răs- 
pundă caracterului său de capital”; 2) în- 

mulţirea capitalului“se face prin munca neplătită. 
Dar, va zice cilitorul, cine-l pune pe Slan, cine 

îl nevoeşte'să lucreze pentru capitalist 6 ceasuri | 
ratis, de ce. nu lucrează pentru sine toate cele 

12 ceasuri; nu-i rob, îi om slobod, cine îl face 
să se tocmească la capitalist? 

Cine îl face? Aicea e toatii buba, sia aici mi se 
«deslușeşte cea mai de îrunte parle a caracterului 
capitalului. E adevărat că legile nu-l silesc să 
lucreze la capitalistul nostru; dar în societatea 
noastră pentru a munci trebue capital. Munca 
cu mâinile, munca individuală, nu poale să ţie 
luptă cu munca colectivă care se face în fa- 

brica capilalistului. Stan dară, pentru a munci 

zare nevoe de capital, şi, neavându-l, e silit, sub 

ameninţare de moarte (liberă) de foanxc, să intre 
la capitalist şi să muncească o parte din zi 

pentru sine, şi o parte pentru capilalist gratis. 
Deci capilalul sileşte pe muncitor să; lucreze o 
parte din zi gratis pentru capitalist. Capitalul 
este dar puterea prin care o parte a omenirii stă: 

pâneşie economicește, pe cealaltă. ! 
Astiel una după alta ies la lumină părțile de 

-căpelenie ale caracterului capitalului, care, în 
definiția economiștilor burgheji, ne pare de, lot 

mevinovat: şi nesupără Ăc1os.
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Să: ne întoarcem iar la Stan al nostru, carelu- 

crează în fabrică, în ceaa capitatistului. Cum anu 

văzut, ce'e dintâi șase ceasuri Stan a lucrat pentru. 

a produce un echivalent de xaloare cu ce a primit. 

dela capitalist. Aceste 6 ceasuri înfăţişează mun- 

ca 'trebuitoare; a doua parte a zilei, :cele 6 cea- 

suri în care Stan lucrează gratis, întăjişează. 

„munca de prisos”. Producerea celor dintâi 'G 

ceasuri o nun:eşie Marx: valoare necesară; pe a 

celorlalte, plus-valoare (plus-value, Mehrwerth) 

ori supra-valoare. 

Plus-valoarea este deci acea parte a produclu- 

lui muncii de o zi, care rămâne neplălită. Acea- 
stă: plus-valoare înmulţind-o cu numărul zilelor 

de muncă întrun an, von: aveă i plus- valoare a pe 

un an, etc. 

Să vedem acuma în ce relaţie siă plus-valoarea 

cu valoarea, ori munca necesară şi cu munci 

de prisos  (plus-valoarea urmează, din supru- 

muncă, ori munca de prisos). - | 
Să luăm: exemplul nostru cu Stau, care lu- 

“crează, cum am presupus, 12 ceasuri, 6 muncă. 
necesară și 6 supra-muncă. 

Cum poale să. se mărească „plus-valoare e” 

Fireşte numai atunci când din 12 “ceasuri ae. 

muncă, în loc de 6 ceasuri, se “or întrebuință 

8 pentru producerea plus:valorii. Dar atunci pen- 

tru munca trebuitoare: rămân numai 4 ceasuri. 

Prin urmare când se mărește plus-valoarea, vu- 

loarea necesară se micşorează. Deasemenca va- 
a
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loarea necesară poate să so mărească atunci 

când din 12 se întrebuinţează pentru pro- 

ducerea ci mai mult de 6 ceasuri, dar atunci va 

rămânea mai puţin pentru plus-valoare. «Prin , 

urmare valoarea necesară şi plus-valoarea. stau 

în astfel de relaţie încât cu cât creşte una, au 

atât” scade cealaltă şi vice-versa. Interesul capi” 

Lalistu ui este să fie plus-valoarea cât se poate 

nai mare, și valoarea necesară mai mică; inte- 

resul lucrătorului e tocmai dimpotrivă. Prin ur- 

mare chiar de aicea se vele că interesele capi- 

taliştilor sunt antagonice cu ale muncitorilor. 

Inainte de a urmă cu analiza „pus-valorii” vom 

“dă aicea un exemplu idin viața reală, care e 

menil să ne explice vădit ce este plus-v aloarea, 

“rolul ci în viaţa economică, rolul ci în formareu 

capitalului, cete. Acest exemplu ne va pune în 

relief şi caracterul capitalului. De aceea cu tot 

dinadinsul cerem luareaa- aminte a cititorilor 

noşiri. 

Să luăm, de pildă, o marfă oare-care, să pre- 

supunem o bucată de stofă de lână, de o sută 

de” coţi. Să cercetăm toate întâmplările acestei 

bucăţi de lână. Ca punct, de plecare să luăm 

timpul când fabricantul vine în piață şi tocmeşie 

pe Stan şi pe alţi tovarăşi de ai lui, la fabricassa. 

Aigea, după exemplul nostru, ziua de muncă, este 

de 12 ceasuri, din care în ce'e dintâi 6 ceasuri 
muncitorii pr oduc valoarea necesară, adică sa- 

lariul de 4 franci; în celelalte 6 ceasuri produc.
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plus-valoarea de 1 franci. Vasăzică în tola! 

fiecare produce valoare de 8 îrauci pe zi. Ve- 

nind la fabrică, capitalistul pune cinci muncitori 

să ţeasă acea bucată de stofă de o sută de coți;- 

despre care am pomenit, le, dă materialul brut, 

adică lână, în valoare de 100 de francă, şi îi 

pune să ţasă. Să presupuneni că muncitorii fac 

bucâta de stofă în 12 zile; în aceste două zile 

uzarea maşinei, cărbuni, ele. pentru bucata da 

stofă ajunge la 20 de franci. Să vedem acuma 

cât va fi valoarea celor '100 de coţi. 

Mai întâi în această bucală a fost transportată 

o valoare veche în formă de lână, de '100 ide 

franci, pe urmă o valoare veche îi formă 'de 

mașină, cărbuni, de 20 de franci. Prin urmare 

bucata cuprinde de 120 de franci valoare veche. 

«Valoare nouă a adăugit fiecare lucrător câte '3 

franci pe zi de câte 12 ceasuri, ori câte 16 în 

- cele două zile, Cei 5lucrători au vârât deci în lână 

de 80 de franci, valoare nouă (16xX5=—80). Valoa- 

vea stofei va fi de 120+4+ 80-=200 de franci” Pe 

capitalist însă îl costă 120 franci valoare. veche 

şi 40 de franci salariul lucrătorilor pe 'două:zilc, 

câte 4 pe zi (8X5=10), deci 160 de franci. 'Vân- 

zând va aveă o plus-valoare de 40 de franci. Să 

presupunem acuma, pentru a face exemplul şi 

mai complicat, că nu al capitalistuliui e capitalul. 

Lâna va costă tot o sulă, de îranci; dacă capitalul 

e ai fabricantului, ori al bancherului, 5 munci- 

tori tot 2 zile vor întrebuință pentru lucru. Prin
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urmare valoarea stofei tot 200 de franci va fi. 
Dar de unde va plăti fabricantul procentele, care, 
pentru capitalul de 120 de franci (lâna, maşina, 
etc.) a 10%, se urcă la 12 franci? Fireşte că nu 
dela lâna nelucrată ori dela maşină, pentru că 
„acestea înfiițișează capitalul, valoarea veche, care 
trebue să iasă iar în slolă integral; nu poale 

“deasemenea să plătească din acei palru- zeci de 
franci ce iau muncitorii ca salariu. Prin. ur- 

mare poate plăti şi chiar plăteşte din 'cei 40 de 
franci ai „plus-valorii” care-i win gratis. Aşă că 

“plus-valoarea se împarte în 12. franci 'pentru 
bancher, şi 28 pentru fabricant. Vedem aicea 
un lucru asupra căruia atragem luarea aminte a 
cilitorilor noştri: nu numai capitalul industrial, 
dar şi cel bancheresc se hrăneşte, sa înmulțește 
tot din „plus- valoare”, tot din munca de prisos, 

'pe deasupra tot din munca neplătită, | 

Se ştie că mărfurile Se expediază prin comp- 

toare deosebite, ale expeditorilor. Aicea toată 
Vreaba se face de :muncilori, fie cu mâinile, lic 

“- seriiiori, iar stăpânul ca și fabricantul opreşte 
o plus-valoare pentru capital şi-rizic. Vomi vedea 
în curând cec rizic au capitaliştii. | 

Să ne întoarcem acuma la bucata de stofă. Să 
presupunem că €e lucrată în Londra, dar 'capila- 

listul vrea so vânză în Bucureşti. Pentru acea- 
sta trebue împachetată, trebue făcut fraht, şi în 
sfârşit dusă în spinare ori cu căruţa la malul 
“Tamizei, şi pusă în vaporul care pleacă la. Galaţi.
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Aceste munci vor adăogi stofei o valoare de 20: 

franci. Dar expeditorul va plăti oare toți acești, 

20 de franci muncitorilor? Nu,le va dă 10 franci;. 

10 însă îi vor rămânea: lui, aceasta esle o nouă, 

„plus-valoare”, Dacă muncitorul ce a dus colc- 

tul în_spate ar îi cerut mai mult, expeditorul ar” 

ji căutat şi găsit altul; muncitorul însă are ne: 

voce de mâncare şi concurenţa tovarăşi!or îl si- 

leşie să se supue capitalistului-expeditor. A- 

cuma coletul, pus în vapor, are valoare de 220: 

de franci. Transportul dela Londra la Galaţi îi: 

'va ădăug! încă o valoare de 60 de franci, să pre- 

supunem. Aceaslă valoare nouă îi va îi adăogilă: 

de muncitorii de pe vapor, începând cu căpitanul 

şi mecanicul şi sfârșind cu marinarii de rând. 

Toţi acești 60 de franci vor [i oare valoare: 

nouă? Nu. O parte din ei va îi valoare weciic:: 

“uzarea vaporului, cărbunii şi untul-de-lemn, elc.;. 

să “presupunem 20 de franci. 

- Aceşti 20 de frânci nu-s alteevă decât părticica 

„de vapor, de cărbune, de unt-de-lemm cari sau: 

prefăcut în stofă de lână, ori mai bine zis în va- 

loarea ci, acești 20 de franci sunt ai capilalistu-. 

lui (amintim că am fost aşă buni, deam presupus: 

capitalul drept rod al muncii capitalistului). 

lar 40 de franci adăogați de muncitorii de pe- 

vapor, se vor plăti oare în' întregul lor? De- 
Pa > . .. » .. . . 

bună, seamă că nu, fiindcă altmintrelea ce ar ri- 

mânea proprietarului vaporului ca profit, ca: 

plus-valoare? Şi dacă nu i-ar rămânea folos, 'de-
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ce War vinde vaporul şi nu şi-ar vări capitalul 
în fabricarea stofelor de Jână care. cum am. vă- 
zut, dau „plus-valoarea”” aşă de frumoasă? Mun- 
citorii de pe vapor vor primi deci 20 «de franci, 
deşi. au adăogit stofei valoarea de 40,—douăzeci: 
vor rămânea proprietarului de vapor: ca ptofit, 
cum zic ei; ca muncă neplătilă, cum zicem noi.. 
Se înţelege că cei 20 de franci nu .sesvor împărți 
deopotri ivă între muncilori: căpitanul va lua 
mai mult, marinarii simpli mai puţin, dar acea- 
sta e altă chestie şi ştim din urmă că o zi de 
muncă caliticată' poale fi plătită -de 5 ori cât 
una. simplă. Bucata de stofă a ajuns acum lu Ga- 
laţi,” şi are valoâre de 280 ce franci. Din Galaţi: 
transportul la. București iar costă 60 de franci,. 
ori adaogă:o valoare de 60 de franci. Această: 
valoare adăogită, pe jumălale, să zicenr, este va- 
loarea pierdută de şini, de maşină, de vagoane y 

“ele.s și întrupată în stofă, aceşti 30 ide franci se: 
cuvin proprictarilor drumului de fier, restul de- 
30 de îranci e adăogat de muncitori, *) începând: 
dela diregior, ingineri și mântuinăd cu cantoniștii; 
15 din aceşti 30 vor îi plătiţi ica:salariu ide com- 
panic și alţi 15 vor forma o ;„plus-valoare” nouă, 
muncă neplătită, care în formă de dividende se-! 
va împărţi între acţionari. Acum stofa a ajuns: 
la București şi are valoare de 340 iranci. - 

*) Noi presupunem: drumul de fer al acţionarilor ; dacă 
est» al statuii se schimbă în cât-va chestia, deşi în fond 

| tot ana este; . -,
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Ajungând la Bucureşti vom schimba .puţin 

„exemplul nostru, şi-l vom! face mult mai real. Să 

presupunem dar, că e vorba, nu de o bucată, ci 

“de 1000. Se înțelege că chestia nu se schimbă, 

în nimica, şi toate cifr ele pe cari le avem trebue 

:să le înmulțim cu o mie. Toată maria, socolind o 

“bucală de 340 franci, are valoare acuma lde 

340.000 franci. Ajungând în București, fabri- 

„cantul ori reprezentantul lui - vrea să vândă 

marfa. Se adresează la un burtă verde, la un 

lipscan şi-i propune maria sa. Din nciericire 

«peniru fabricant nu e numai el în piaţa Bucu- 

reştilor, ci sunt mai mulţi; nu numai engleji, ci 

:și francezi, nemți, . etc... Aceștia vor concură 

-voind şi ci să vândă: şi preţul englezului poate 

„cădea. De altmintrelea are de unde, lăsă, Am 

“văzut că pentru fiecare bucată are o „plus-va- 

“toare” de 40 de franci, la toată imarta, prin ur- 

“mare are 40.000. Din aceasta poate lăsă 20.000 

:şi tot rămâne cu o plus-valoare de 20.000. Poate 

pri in urmare să lase bucata cu 320 deşi valoarea 

sei e de 340. Tot astfel poate fax şi expeditorul 

ficcare va lăsă din plus-valoarea sa câte ceva, 

:si drumul de fier, că tot nu e munca lor. Dacă 

fiecare va lăsa din plus-valoarea sa câte ceva, 

“poate să ajungă bucata la 300 de Trahci. Cu a- 

„cest preț o cumpără Burtă-verde, lipscanul. Va- 

tloarea reală. a acestei. stofe este cum am văzul 

tot 3110. La această valoare se mai adnogă prin 

umuică edlor din prăvălia lipseanului, și Drin...
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uzarea "localului, etc. Să presupunem că  lip- 

scanul, Burtă-verde, plăteşte pe oamenii lui loc-- 

mai după valoarea muncii şi dacă va vinde ! Şi 

mart! după valoarea adevărată, tot va ave“ o. 

plus valoare de 40 de franci Ja bucată (340 va: 
loare adevărată, el a cumpărat-o însă cu :300). 

şi la ioate 40.000 de franci de ,plus-valoare”. 
Va fi oare această plus-valoare ceva nou? Nu,. 

este vechea plus-valoare, este, munca .neplătită. 

a muncitorilor engleji, a marinarilor, a munci-- 
torilor români dela drumul de fier; răpitorii. 
s'au împărţit între dânșii. Să vedem acuma pe 
iipscanul nostru. Am presupus că va vinde cu. 

valoarea adevărată; e cu putință să vândă și el 

ceva sub valoarea niărtii, silit prin concurență, 
în acest caz vor gusta şi consumatorii ceva din 

„plus-valoare”: se poate să vândă şi mai sus- 

decât valoarea, şi atunci consumatorii vor îi în-. 

şelaţi. In orice caz vânzând în mai imulți ani,.. 
mai multe transpoarte, Burtă-verde îşi face un. 
capilal rotund de vre-un milion de franci şi jur-- 
nalele cântă pe cinstitul comerciant, care prin: 
munca lui (adică prin munca neplătilă a mii de; 
lucrălori) a agonisit un capital de.1.000.000. Pri- 
mind benemerenti şi virtutea militară (de ca nu 
şi pe aceasta? nu e oare curaj de a înşelă mit de 
oameni?), Burtă-verde se hotâreşte să se hodi- 

__ncască de alâla muncă, se lasă de negoț şi cum- 

"pără acţiuni de ale drumului de fier, cari îi dau 
dividende (am văzut de unde ies dividendele) și,
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cu acest venit rezultat din murica sa, (cum nu?. 

am văzul noi ce fel de muncă), irăeşte omul cun 

poate, revollându:se împotriva acelor turbură- 

ori. ai ordinei publice, acelor socialiști, cari în 

tot capitalul d-sale nu văd decât: o despoiere. 

Dar, va zice cititorul, de unde vine că comer: 

cianţii fac falimente (nu vorbim .de falimente 

siărlătănești, ci de acele venite din pierderi ade- 

xărate), nu riscă şi ei capitalurile lor, etc. 

Se înţelege că e cu putinţă. E cu putință a 

„comerciantul să plătească din meștiinţă nu cu 300 

ci cu 340şi chia» cu 360 bucata și din pricina con- 

curenţei să fie silit să vândă după valoarea adc- 

sărată, adică cu 340 franci, va pierde 20 .de 

franci la bucată, şi 20.000 la o mie ide bucăţi, 

te... Aceşti.:20.000 de franci vor intra în buzu- 

marul fabricantului, mărindu-i plus-valoarea. Nu 

vorbim de indivizi, se înţelege, că chiar din 

exemplul nostru sevede că sunt cu putinţă foarte 

multe cazuri deosebite, când unii capitalişti vor. 

primi mai mult şi alţii mai puţin, dar plus-va- 

loarea mare unde dispărea decât tot în buzu- 

narele capitaliştilor ca clase, nu ca indivizi. 

Din exemplul nostru urmează ncîndoelnic ur- 

mătoarele, şi asupra acestei incheizri atragem 

Juarea-aminte a cititorului: Toate capilalurile fie 

industriale ale fabricanților, fie comerciale - ale 

negustori!or, se înmulfesc, se fac pro luctive; nu- 

mai prin plus-valoare, prin muncă. neplătilă. 

Dacă am voi să scoatem toate urmările. din: 

=
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exemplul nostru, nu ne-ar ajunge sute de pagini; 
suntem convinşi că, dacă cililorii vor cugeta n- 
supra acestui exemplu şi vor face singuri toate 
deducerile logice, vor înțelege, de o sută de ori 
mai bine adevăralele relaţii logice ale omenirii, 
decât cea mai mare parte din economiștii bur- 
ghezimii, - 

Să ne întoarcem acuma iarăși la analiza plus- 
valorii. Am zis că [abricantul, luând pe Stan 
în îadrisă, acest din urmă lucrează 12 ceasuri 
pe zi; în cele 6 dintâi lucrează pentru sine, pen- 
tru a produce striciul necesar vicţii sale, şi 6 
ceasuri pentru capitalist, producând! „plus-va- 
loarea”, “ 

Să vedem acuma cum' poate îi mărită plus-va- 
loarea. Fireşte că mărind numărul ceasurilor 
de lucru întrebuințate de Stan, pentru produce- 
rea cei. Dar dacă ziua de lucru va rămânea lot 
de 12 ceasuri, mare de unde lua ceasuri pentu 
a face plus-valoarea mai mare. Nu rămâne ide- 
cât de lungit-ziua de lucru, de pildă, până la 16 
ceasuri. Chiar dacă ziua de lucru se va “îm- 
părți în părți egale, chiar dacă raportul între 
munca necesară şi supra-muncă nu se va schim! 
ba; tot se vor întrebuința câte 8 ceasuri la fie- 
care, şi prin urmare plus-valoarea va creşie cu 
o câtime de valoarea vârâtă; de Slan: în lână, în. 
timp de două ceasuri de muncă. Inadevăr, însă 
ioală creşterea zilei e confiscată de' capitalist, 
Dacă ziua/de lucru se va mări dela 12 mână la 

-
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16 ceasuri, atunci pentru munca necesară, pen- 

tru 'muncilor, tot 6 ceasuri vor rămănca şi a- 

daosul de 4 ceasuri va [i în folosul capitalistului, 

adică în loc de 6 ceasuri pentru producerea plus- 

valorii sc vor întrebuința 10, muncitorul va: 

munci gratis 10 ceasuri. 

Dar, va zice cititorul, oare numai decât vor 

merge toate ceasurile adăugate în folosul ca- 

"pitalului? 
u 

"Da. Pentrucă: lucrătorul, cum admite şi eco- 

nomia burgheză însăşi, primeşte în mijlociu nu- 

mai strictul necesar penlru ținerea sa. Așă 'ad- 

mite şi economia socială, numai argumentarea 

ei este cu totul altfel decât a burgheziei.. Strictul 

necesar al lucrătorului e produs în 'cele 6 ccasuri 

" dințâi în care Stan lucrează pentru sine. Mai jos. 

_vom vedea şi mai Tăimurit această lege a „valorii” 

muncii, dar chiar cu legea Jui Ricardo, vedem că 

salariul strict necesar”) nu poale să se ridice 

(în mod igeneral). Ceasurile adăugate de munci- 

tori vor cădea deci în' folosul capitalului. Este 

văzută dar acuma pricina lăcomiei, cu care ca-" 

pitaliştii caulă a prelungi cât mai mult ziua de 

muncă. Mărimea zilei de lucru până la un grad 

care întrece puterile omenești, este ceva carac- 

teristic pentru timpul nostru. Proprietarii de 

robi în vremile vechi, nu-i lăsau să lucreze a- 

fară din cale, pentrucă putea robul să 'se îmbol- 

PI E 

*) Mai jos vom vedea argumentarea economiei sociale.
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năvească şi să moară, și paguba cra a proprie: 
tarului.: Dar ce pierde fabricantul ori proprie: 
tarul de pământ acuma, dacă mbr lucrătorii de 

prea multă îmuncă? Muncitori. surit mulţi, ma- 

terie vie de despoiat e destulă și dacă moare 

unul se înlocueşie uşor cu altul. 

Ca să nu creadă cilitorii noștri că exat gerăn; 

voim aduce aici mai multe exemple despre pre- 

lungirla zilei de muncă din bogalul material ce 
se află în cartea lui Marx „Capilalu!” şi cure 
material e luat după anche:e oficiale engzieze. 

Ca să arate deosebirea înlre. alergarea după 

plus- valoare în societatea burgheză şi în socie- 

tățile organizate alitei din punctul de. vedere eco: 

nomic, Marx-ia ca exemplu România noastră pe 

timpul regulamenlului organic al lui Kisseleff. 
Dăm aicea toată bucata din Marx, ca să facem 
plăcere cititorilor noştri: 

„IN provinciile dunărene, claca era alături cu 

dările în natură și cu alle îndatoriri; dar ca, 

formă tributul de căpetenie plălit clasei domini: 
toare. În asemenea condiţii, claca vine rar din 

robie; dar robia (servage) dimpotrivă, mai a- 

desea vine din clacă. Așa a. fost. în .provinciila 
române. Porma de producere primitivă era în- 

temeiaiă pe proprietatea comună, totuși dcosa. 

bită de formele slave și indiene,.O parte din ptă- 
mânt era lucrată, ca proprie: “ate. privată, de men- 
bri. mealârnaţi. ai comunei; alta — aer publicus 
— era lucrată de dânșii în comun. Produclele a: 

14



  

r 

210 RARL MARX ŞI ECONOMIŞTII NOŞTRI 

cestor munci comune “slujeau pe deoparte ca 

fonduri de asigurare împotriva anilor răi şi pen- 

tru alle întâmplări; de altă parte, „ca vistierie 

publică pentru cheltuielile războaelor, biserici- 

lor și alte cheltueli comunale. In cursul timpuri- 

lor, şefii armalei șai bisericii uzurpară proprie- 

tatea comună şi împr cună cu dânsa şi munca 

obişnuită pentru cultivarea ci. Munca ţăranului, 

care lucrase slobod pământul comun, se prefăcu 

în clacă pentru cei ce hrăpiseră acest pământ. 

De :acolo se născură şi se desvoltară raporturile 

de servaj care nu primiră sancțiune legală; decât 

când mântuitoarea lumii, Sf. Rusie, sub cuvânt 

de a nimici servajul, îl prefăcu în lege. Codul, 

clăcei, proclamat la 18531. de generalul rusesc 

Kisselef, îu dictat de boeri. Rusia cuceri astfel 

şi pe magnații din provinciile Dunării, şi aplau- 

zele creştinismului liberal din Europa întreagă; 

„După regulamentul -organic—aşa au numit 

codul în chestie,—tot ţăranul român dalorește 

aşa zisului proprietar fontiar, afară de-o mul: 

țime de prestații de tot felul: 1-iu 12 zile de lu- 

cru în general; al 2-lea, 11 zi pentru muncă la 

câmp, 'şi al 3-lea, 1 zi peutru adus lemne cu 

carul. In total 14 zile pe an. Insă, cu o pricepere 
adâncă, economică, au avut grijă de a înţelege 

priu zi de lucru, mu ce se înţelege de obicei prin 

acest cuvânt, dar ziua de lucru trebuitoare pen- . 

tru-a face un product mijlociu, şi acest: pro- 

“duct- a fost 'hotărit cu atâta șiretlic, încâț un 
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ciclop mar îi în stare a-l îndeplini în 24 de 
ceasuri. „heglementul” însu-şi declară, cu o ne- 
ruşinare cural rusească, că irebuc să înţelegem 
prin 12 zile de muncă productul muncii cu mâi- 
nile în timp de :36 de zile; pentr u o zi de muncă 
la câmp, iarăș trei zile; și prin o zi de cărat 
lemne, iar trei zile. In total: 42 zile de elacă. 
Dar trebue să adăugim pe lângă acestea şi ceea- 

„ce numiau iobăgie, totalul preslaţiilor ce datorau 
boerului pentru servicii agricole extraordinare. 
Fiecare sat după numărul locuitorilor trebue să 
dea pentru iobăgie un conlingent. Această clacă 
suplimentară se socoale la 14 zile 'de fiecare ță- 
ran român. Aceste palru-spre-zece adunate cu 
cele 42, dau 56 pe an. Iar ariul agricol are din: 
pricina climei 210 zile. Si: scădem' 40 de zile 
pentru dumizeci șI sitrbălori, '30 pentru vreme 
xea, ne rămân 140. Raportul muncii de glacă! 
la munca necesară, este deci de 50/84 tori, 6020, 
“ceeace arată că plus- -valoarea luată de.boeri din 
munca țăranilor era multimai mică decât'eceace 
se ia în Englitera dela lucrătorii manufaclurari. și 
agricoli. Dar cele spuse mai sus. erau; clacă, Je- 
gală. Și regulamentul organic, int”un spirit 
încă si mai liberal decât legislația engleză, a a- 
vut grije să uşureze călcarea. lui. însuşi. în: “pi- 
cioare. Nu era deajuns că aveau 5ă dle zile în locde 
15, „au hotărît din nou. ce lucru! Lrebue, „Să. fie 
tăcut în fiecare din cele 54 de zile aşă fel că 
mai trebue de luat din zilele ce se lăsaseră: țăra-
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nului. Intro zi de pildă, trebue să se prăşească 

cutare întiridere de pământ, și la lucrul păpu- 

şoiului mai ales se cere de două ori pe atâta 

timp. Pentru unele lucrări agricole, cecaca ire- 

buia, fi făcut într'o zi, poate „fi aşă de îrumos 

tălmăcit, în cât adesea ziua începea în Mai şi ise 

sfârşia în Octombrie. Pentru Moldova, condiţiile 

sunt și. mai aspre. Astfel un boer a strigat, în 

beţia triuimiului: „Cele 12 zile de clacă din .Re- 

glementul organic se urcă la.365 pe an”. (Marx 

Le Capital pag. 102, în îotă citează pe E: Reg 

nault: :Histoire. polilique et sociale des princi- 

pautes Danubiennes). 
ea 

__-. Această alergare după plus-valoare o numeşte 

Marx foame 'câinească pentru supra-muncă: Ce 

ar fi zis Marx dacă ar Îi cunoscut toate actele ti- 

“părite de „Româuul” cu ocazia: legei toemelitor 

agricole, ce ar îi zis dacă afla că după ce țăranii 

„sau liberal, au 'ajuns cetățeni, primesc adesea 

'30 de bani pe zi (ba şi 9 parale une-locuri), şi 

-prih urmare plus-valoarea se ridică la 'sute de 

procente! | Se 

Dacă reglenrentul organic al provinciilor du- 

nărene dă pe față şi tegalizează articol cu articol 

o 'foame câinească de supra-muncă, zice Marx 

„mai. deparle, legile fabricilor. (Factory acts), dau 

da: iveală. acecăşi oală, etc....?” Ce. sunt aceste . 

„Eactory acts”?.Sunt legile votate de parlamentul 

i ap
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englez, şi prin cari se. pune 'stavilă” prelungirii 
zilei de lucru de către fabricanți, prelungire care 

amenință cu degenerareâ poporului întreg: „A- 

ceeaşi lăcomie oarbă, zice Marx, care stoarce păi 
mântului toate puterile, atacă păterea de viaţă 
a naţiei până în rădăcină”, 
Sau numit anchele oficiale pentru a constată 
starea lucrurilor; în urma acestor anchete Sau 
publicat rapoarte cari au îngrozit parlamentul şi 
Vau “făcut să voteze legi cari reduc ziua de lucru. 
Pentru a face respectale aceste legi, “sau numitin- 
spectori ai fabricilor cari la fiecare 6 luni tipă- 

resc-un raport. lapoariele sunt o pagină grozavă, 
pagină neagră a istorici moderne. Dăm şi noi 
aicea'câleva extracte din aceste anchete, rapoarte 

şi alte acle autentice, cari mai pe larg se pot 
află în Marx. 

„Domnul! Bougthon, „magistrat al comitatului, 

“declară ca preşedinte al unui mceling, ținut la 
primăria din Nottingham. la 14 Ianuarie 1860, 
că se ailă în pairlea din populaţia oraşului ocu- 
pală cu facerea danlelelor un grad de mizeria ” 
şi de lipsă necunoscut în lumea civilizată... Po la 
două, trei şi patru” ceasuri dimineaţa, pe copiii dela 
9 la 10 ani îi scoală cu sila: din paturile lor ne- 
curate, şi-i silesc de lucrează până la 10, 11 şi 
12 noaptea. Sunt slabi, ca nişte. schelete, mici 
de trup, irăsăturile feţei sc şterg şi toată. fiinţa 
lor se înțepeneşte într?o toropeală. că te întiori 
văzându-i...:. Nu ne mirăni că d-l 'Mallet şi alți.



214 KARL MARX ŞI ECONOMIŞTII NOŞTRI 
  

fabricanți au venit să, protesteze împotriva a 
orice discuţie... Sistemul, așă cum Pa descris Rev. 
d. Montagu Valpu, este un sistem de robie din 
toate punctele de vedere: social, fizic, moral şi 

intelectual... „Ce să gândim de un oraş, care or- 

ganizează un meecling public, pentru a cere ga 
munca să se reducă la 18 ceasuri peszi! Strigăm 

împotriva stăpânilor de robi din Virginia şi Ca- 

" rolina. Târgul lor de robi negri, cu toate groză- 

viile loviturilor de bici, negoţul lor 'cu carne de 
om, să fie oare uai grozave decât această jertfire 
înceată de oameni care mare alt scop decât fa- 
bricarea vălurilor şi a gulcrilor de cămașe pen= 
tru folosul capilaliştilor?: | | 

(Marx citează: London Daily. Telegraph dela 

14 Ianuarie 1860; pag. 10 şi 105, Le capital). 
In 1863 a trimes guvernul o comisiune:pen- 

tru a vedea starea copiilor în fabrici. lată unele: 
din imărlurisirile strânse de comisiunea numită: 
„Childrens Employment comission”. 

Wilhelnr Wood, în vârstă de nouă ani, „era 
de 7 ani şi 10 luni, când începă a munci”. EL 
„ran moulds” (ducea oalele la uscat și aducea: 
tiparul sol.) 'Atâla a făcut necontenit. Vine în 

fiecare zi la Giceasuri dimineaţa şi lucrează pânăi 
la 9 scara 

| „Lucrez, în toale ele până la 9 scara; aşă a. 
fost în cele din urmă 77 ori 8 săptămâni”. lată, 
deci un copil care, dela 7 7 
_ceasuri pe zi. I. Murr ray, copil de 12 ani spunea: 

ani'a lucrat câte 15. 

+
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astiel: „Run moulds and lurn tjigger” "(duc 
“tăparuri şi ?nvârtesc roata). Vin la 6 ceasuri, 

uneori a 4 dimineaţa. Am muncit toală noaptea 
treculă până la 8 ceasuri. dimineaţa.. Nu aim] 
mai culcat; 8 ori 9 băeţi au lucrat ca şi mină 
loată noaptea. Primesc pe săptămână 3 shellingi 
6 penci (1 îr. 40 c.). Când muncesc toată noap- 

tea nu iau mai mult. Săptămâna trecută an lu- 

crat două nopţi”.- Ferry Iough, copil de 10 ani: 
„Pam totdeauna un ceas pentru mâncare; n'am 
decât. jumălale, joile, vinerile şi sâmbetele” (X. 
Marx Le Capital paz. 105 după Childreus Em- 
ployment Comission First Report, ete; 1863, Ap- 
pendix,.p. 16, 17, 18). 

Dr. Charles Pearson zice: „nu pot vorbi decât 
după observările mele personale şi nu după sta- 
tistică, dar încredințez “am fost adesea, nu se 
poate mai revoltat văzând aceeași sărmani copii, 
a căror sănălate este jerifilă, pentru a îndestulă 
prin muncă peste puterile lor lăcomia părinţi- 
lor şi a celor ce-i întrebuințează”.. (K. Marx 
pag. 105 Le Capital). a 

lată acum ce dau pe faţă martorii înaintea: 
comisiunei pentru fabricile de chibrituri. 

J. Leach: „Iarna treculă (1862), din 19 fete,6 
nu mai veniră. la lucru din pricină că se îmbol- 
năviră din muncă peste măsură. Ca să nu a- 
doarmă, pe celelalte le zgălțăiau din când în 
când”. W.. Dutty: „Copiii sunt așă de osteniţi 
că nu pol incă ochii deschişi, şi în adevăr, ade-
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seca chiar noi nu putem”. — J. Lighbgurmne: 
„Sunt de 13 ani... Am lucrat iarna trecută până 

la 9 ceasuri de noapte și cealaltă îar i până la 
10. Mai toate serile, în iarna aceea, îmi erau pi- 
cioarele așa de rănile, încât plângeam da 'du- 

xere”.-— G. Apsden: „Pe băiatul meu acesta, 
îl aduceam în spate când era de!7 ani, şi tot:aşa 
îl duceam şi acasă, din pricina omătului şi lucra 

de obiceiu câle 16-ceasuri!... Adesea mă puneam 
în genunchi lângă dânsul de-i dam să mănânce 
pe când cra la maşină, căci nu avea voce să lase 
lucrul-ori să-l: întrerupă”. (R.: Marx: Le Capi- 

"tal, p. 106), 
Tipărirea aclelor. oficiale a făcut să -se re- 

volte opinia publică; şi jurnalele, fără deosebire 
de culoare, apostrofau pe 'mâncătorii de plus- 
valoare. 

* Morning Star zicea: „hRobii noștri albi sunt 
jertiele muncii, care-i duce la mormânt, își sleese 
puterile fără trâmbiță şi fără tobă”. Times 
scria: „Mulţi sunt de părere că, pe câtă vreme 
vom sili să muncească de. se omoară [etele ti- 

nere şi femeile, întrebuințând spre a le îmboldi 
foamea în loc de pocnetul de bici, nu vom a- 
vea drept să cerem fier -şi foc împotriva unor. 
familii, născule stăpâne de robi şi cari cel puţin 
dau de mâncat îndeajuns robilor, şi nu-i pun 
la muncă peste puterile lor”. Standard zicea: 
„Aturisiţi: pe stăpânii: de robi, dar vă rugaţi la - 
D-zeu împreună cu niște oameni: de treabă, cari



KARL MARX ŞI ECONOMIŞTII NOŞTRI 917 - 
  

fără mustrare de cuget pun de muncesc câle:16 

ceasuri pe zi, şi pentru _o plată ce mar primi-o 
nici un câine”. 

De ajuns, citilorule, cine vrea — citească în 

Marx această: îngrozitoare şi totodată, instructivă 
pagină a vicţii contemporane. Ingrozitoare, pen- 

tru că ne arată tablouri mai întunecoase decât 
cele din iadul lui Dante; instructivă, pentrucă 
aceasta -e adevărată istorie a omenirii, martirolo- 
gia popoarelor, iar nu isprăvile împăraţilor, re- 
gilor şi curtezanilor lor. Un tală îngenunchiat 
înaintea copilului său de 7 ani, ca să-l.hrănească, 
fiindcă acest copil lucrează, 16 ceâsuri:pe zi (N), 

"16 ceasuri pe zi, învârteşte roata şi mare vreme 
să bage bucăţica de pâine în gură! Acesta .e un 
tablou pentru istoria modernă, pentru civilizaţie, 
pentru bogăţiile nemăsurate. Vă lăudaţi cu ci- 
vilizaţia, cu bogăţia? Sângele şi viața copiilor 

"de 7 ani, e în bogăţiile voastre! Este cu nepu- 
tință să ne stăpânim Inânia faţă cu asemenea 

„“grozăvii, şi cu toate aceslea şi acuma trebue:să 
“spunem că avem încă mult, foarte mult de spus. 

Am văzut din puţine exemple, ce este plus-va- 
loarea. In capitolul viitor» vom sfârşi cu analiza 
“plus-valorii, şi atunci ni sc va lămuri, și vom fi 
în. stare a da definiția capitalului; atunci vom 
avea destul material pentru a analiză ce este 
socialismul.



V. 

Până acum am vorbit despre plus-valoarea 

absolută, adică idespre partea productului ce 

se produce în aceea parte din zi care nu costă 

nimica pe capitalist. Dacă, după exemplul nostru, 

Stan a lucrat douăsprezece ceasuri din cari, cele 

sase dintâi au -tost întrebuințate pentru a 

produce o valoare echivalentă cu salariul 

primit şi celelalte 6 ceasuri pentru a pro- 

duce: o valoare care nu-l costă nimica pe ca- 

pitalist, acest product din urmă va fi plus-valoare 

absolută. Această plus-valoare absolută ne arată 

anume productul unui număr hotărit de ceasuri 

"intrat gratis în punga capitalistului.. Plus-valoa- 

rea însă poate să fie privită şi din alt punct de 

vedere, ca o parte din productul întreg al'muncei 

lucrătorului şi în asemenea presupunere ne arată 

în ce relaţii stă plus-valoarea cu valoarea nece- 

sară ori supra-munca cu munca necesară. Dacă 

Stan a lucrat 6 ceasuri pentru sine şi 6 pentru 

- capitalist, atunci. relaţia între valoarea necesară 

şi plus-valoarea e ca 6: G ori ca 1: 1, ori 100090. 

Dacă Stan ar lucra 9 ceasuri, din care 6 pentru 

sine (valoarea necesară) şi 3 pentru capitalist 

N
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(plus-valoare), atunci relația între plus-valoare 
şi valoarea necesară ar Îi ca 3: 6 ori ca 1: 2, ori: . 

500%. Această relaţie între două părţi ale zilei o- 4 

vom numi plus-valoare relativă *). 

Plus-valoarea absolută şi plus-valoarea rela-- 

livă se deosibesc mult, se deosibese înti”atâta,. 

încât uncori una se ridică, pe când cealaltă cade.. 

Astfel, să luăm exemplul nostru, cu Stan. Stan lu-. 

crează 6 ceasuri producând valoarea necesară şi 6 
"producând plus-valoare. Plus-valoarea absolută 
va îi deci de o polrivă cu un product de 6, cea- 

suri, plus-valoarea relalivă va fi G: Gori 1:'1,ori 

10000. Să presupunem acuma că ziua de lucru 
care a fost 12 ceasuri sa mărit până la 16, să 
presupunem pe urmă că relaţia înire munca 

plătită -şi cea neplătită rămâne aceeaşi, adică: 
jumătate de zi lucrătorul lucrează pentru sine 
(adică pentru salariu) şi jumătate pentru capi- 

talist. Atunci ziua de lucru se xa împărți astfel: 

opt ceasuri munca necesară și $ supra-muncă.. 
Plus-valoarea absolută a crescut, căci este de o 
potrivă cu productul apt ceasuri de muncă; dar 
cea relalivă nu sa schimbat căci 8: 8== 1000/g. 
Iată deci un caz când plus-valoarea absolută sa : 
mărit fără ca cea relativă să se prefacă şi ea. 
Să lămurim alt caz. Să presupunem că ziua de 

*) Marx nu îuţelege tocmai aşa plus-valoarea relativă: 
plus-valoarea relativă a noastră e ma! de grabă ceeace Marx. 
numeşte „le taux de plus-value“; noi îusă ne ţinem de; 
definiţia noastră fiind mai simplă şi mai lesne de înţeles,



| 220 KARL MARX ŞI ECONOMIȘTII NOŞTRI 
  

muncă a căzut la 9 ceasuri şi că din cauza inai 
marei productivităţi a muncei, salariul muncito- 
rului, adică strictul necesar pentru viață, poate 

îi produs numai în patru ceasuri. Atunci ziua 

de muncă se va împărţi în 4 ceasuri de muncă 

necesară şi 5 supra-muncă. Plus-valoarea ab- 

solută în cazul acesta a scăzut dela 6 ceasuri la 
5; plus-valoarea relativă însă sa mărit: este ca 

5: 4==125%. Creşterea plus- -valoarei absolute şi 

a celei relative poate fi pricinui:ă de multe cauza 

şi în combinaţii foarte feluri:e. Să luăm aicea trei 

cazuri, cele mai însemnate: creșterea zilei de 

lucru, creşterea productivităţii (rodniciei) mun- 

cei, creşterea intensității (Lăriei) muncei. Să a- 

nalizăm fiecare din aceste cauze în deosebi şi 

pentru aceasta să venim iar la exemplul cu Stan 

al nostru. El lucrează 12 ceasuri pe zi, G valoa- 

rea necesară şi 6 plus-valoarea. Să presupunem 

acuma că sa mărit ziua de lucru cu 4 ceasuri, 

adică: ziua de lucru Sa tăcut de 16 ceasuri. (Ce 

“a fi cu plus-valoarea absolută şi cuicea relativă? 

Am văzut că 6 ceasuri în exemplul nostru în- 

făţişează vremea trebuitoare peniru a "produce 

strictul. necesar ori salariul; am spus în urmă 

că economia socială primește legea lui Ricardo, 

că salariul nu va putea să se ridice pentru mult 

timp mai sus decât strictul necesar (ceeace trebue 

nunmiai decât) şi că nici nu va pulea cădea, iarăş 

pentru mult timp, mai jos decât acest strict ne- 

cesar; numai altfel argumentează economia. so- 

cială, precum vom vedea mai jos. Creșterea zi-
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lei de muncă nu va lucra asupra acestui salariu; 
şi mai pe urmă ca şi mai înainte tot 6 ceasuri 
vor îi cerute- pentru producerea strictului ne- 
cesar vieţii. Adausul de 1 ceasuri seva întrebuința 
în întregime pentru a produce plus-valoarea ab- 
solută, care dela 6 ceasuri se va sui la 10. Plus- 
valoarea relativă va îi acum 10: 6=166,6%. Deci, 
când se măreşte ziua de lucru, se mitreşte plus- 
valoarea absolută şi cea relativă. Dar, ce însem- 
ncază plus-valourea absolută? Insemnează acea 
parte a productului pe care o ia capitalistul gra- 
tis dela muncitor. Şi ce însemnează plus-valoarea 

"relativă? Raportul în care stă produclul luat de 
stăpân către cel luat de lucrător ori raportul eco- 
nomic între lucrător și între capitalist. Când se 
măreşte dar plus-valoarea absolută şi relativă, 
asta  însemnează:: capilalistul ia mai multă 
„muncă gratis şi raportul între bogăţia capita- . 
listului şa muncitorului se schimbă în dauna 
acestui. din urmă. Creşterea zilei de lucru. în- 
seamnă deci pentru”capital realizare de câştig 
mare şi creșterea deosebirei între dânsul şi mun- 
citor; pentru muncilor înscamnă mai multă, 
muncă şi cădere în mai mare sărăcie faţă cu ca- 
pitalistul. Cetitorul care va înțelege aceasta, va 
înțelege şi acea luptă colosală a lucrătorilor gin 
țările industriale pentru micşorarea zilei de lucru. 
„Să luăm acum al doilea caz,. adică: mărirea. 

| productivităţii muncei.. Să luăm i iar exemplul N0- 
stru cu Stan care lucrează '12 ceasuri, 6: pentru. 

„sine şi 6 pentru capitalist; 6. ceasuri întațigeazze
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munca trebuitoare pentru producerea salarului 

mecesar ; dar: când se măreşte productivitatea 

zăuncei, acest salariu necesar (adică strictul ne- 

„cesar pentru viaţă) poate îi produs în mai puţin 

itimp, să zicem în 1 ceasuri. Acuma plus-valoarea 

wa fi de 8 ceasuri (£ muncă necesară şi $ plus- 

valoarea), şi plus-valoarea  relalivă va hi ca 

8: 429000. Mărirea productivităţii muncei pen- 

tru capitalist înseamnă mărirea bogăției (Qmări- 

„rea plus-valoarei) şi mărirea pulerii lui faţă cu 

puterea economică a lucrătorilor. Pentru Jucră- 

tor, chiar dacă ziua de lucru rămâne aceeași 

(mai departe vom vedea că mărirea produelivi- 

tăţii are şi păcatul de a mări şi ziua de lucru) 

„mărirea productivităţii muncei înseamnă mări- 

„rea prăpăstiei între dânsul și capitalist. | 

AL treilea caz e mărirea intensităţei muncei, 

:adecă sc presupune. că munca se face mai cu 

:stăruință, mai cu multă cheltuire de putere mu- 

şehiulari, mai cu multă luare aminte, elc. 

Dar lucrând, cu mai miultă stăr uință, în zece 

"ceasuri sc produce câl sar produce altfel în 12. 

:O zi de muncă mai intensă ce dară deopotrivă cu 

munca făcută cu mai puţină stăruință, însă. în 

timp. de o zi de lucru mai lungă. Mărirea intensi- 

tăţii, muncei, este deci tot una cu lungirea. zilei 

“de muncă şi am văzut. ce urmări are această 

prelunsire pentru capitalist şi pentru iuerători, 

“Micșorarea lungimei zilei “ae muncă, a pro-. 

ductivităţii muncei ori a intensit: Ați muncci! Xa 

va avea urmări tocmai din potrivă. “Să luăm ca-
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zul cu micşorarea productivității. Dacă munca 
va' îi mai puţin productivă, atunci, în exemplul 

nostru, pentru salariul trebuitor lui Stan nu vor 
îi de ajuns 6 ceasuri din 12, ci vor trebui s; a- 

tunci pentru plus-valoare vor rămânea “4 în loc 
de 6, plus-valoarea absolută și cea relativă vor 
cădea şi prăpastia între capitalist şi muncitor 

se va micşoră, se va slăbi puterea capitalistului 

asupra muncitorilor. La caz de micșorarea zilei 

de lucru se adaogă pe lângă aceasta pentru lu- - 

crător şi împuţinarea cheltuelilor de puteri. Marx 

analizează şi îşi propune a analiză în al III-lea 
volum şi mai multe cazuri de mărirea şi micșo- 
rareu plus-valoarei absolute și relative; pentru 
noi și alâta ajunge ca să vedem: prăpastia 
grozavă ce desparte clasa capitaliștilor de a pro- . 

Istarilor, antagonismul câre face că ori-ce este 
folositor pentru o clasă să fie vătămător pentru 
cealaltă şi din potrivă; care face ca munca, stă- 
ruința la muncă, progresul industrial, mărirea 
productivităţei să fie vătămătoare celor ce mun- 
cesc, celor ce fac progresul industrial, celor â 
căror muncă se face mai rodnică. 

„_ Iainte dea merge mai departe atragem luarea- 
aminte a cetitorului că plus-valoarea nu trebue 
contundată cu profitul, pentru că profitul se 
socotește relativ la tot capitalul pus în industrie. 
Astfel să presupunem: că Stan, venind la fabrică, 
primeşte de 20 de franci bumbac brut, care în 
10 ceasuri se preface într'o bucată de pânză în 
valoare "de 30. Dacă Stan primește ca salariu
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5 franci (când, a adaus valoare de 10 la valoarea 
dată 25), plus-valoarea relativă, - gradul de ex- 
ploatare va fi 5:5 = 100%. Dar profitul? Capita- 
listul a pus în industrie 20 de franci (în materii 
prime, etc.) pe care Marx îi numește capital fix 
şi 5 franci salar (cupital schimbător )*).. La acest 
capital de 25 de franci, capitalistul a câștigat 
5 franci, dar 5: 25 = 200; prin -urmare profitul 
este 20%, i iar plus-valoarea relativă este de 100; 

Este foarte de nevoe să luăm aminto la această 
deosebire, pentru că alt-fel am cădeă în. greșeli 

- multe, Dăm aici un exemplu preţios care arată 
cât de: însemnat este a ne pătrunde de ceeace e 
plus-valoarea relativă şi de altă parte ne arată 
până unde pot merge şiretlicurile claselor dom- 

„nitoare şi boscăriile economiştilor acestor clase, 
Când în Englitera se. votă 'legea care scurtă 
ziua de lucru, capitaliştii. făceau zgomot în: 
drăcit împotriva legii; părea că a fost sosit ziua 
judecăţei celei de pe urmă. 

Știința. care mai totdeauna se pune în Stujbă 
la. cei tari, a început să apere pe capitalişti şi 
iată un economist, al cărui. nume se citește în 
toate compendiile «de. economic. politică cu epi- 
tetul de celebru”, profesorul de economie polis 

  

*). Capital, fix: şi capital vari abil „e o chestie în privinţa 
căreia iiecare: şcoală ecoromică are '«efiniţiunea ci. Noi 
rugăm pe celiteri să ţie min!e defiviţia lui Marx, căci o 
Yom întrebuința în si diui nostru, „Cupital variabil e guma: 
salariilor, snma productelor ce vin lucrătorilor ; capital li 

- e.suma producteior puse în industrie“.
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lică dela Oxford, Senior, cum aduce argumente 
împotriva scurtări ii. zilei: de lucru. Să luăm exem-: 
plul nostru. Stan lucrează 10 ceasuri şi preface 
o valoare de 20 de franci în ana de 30, prin ur- 
mare adauge în 10 ceasuri valoare nouă de 10 
fanci; şi, fiindcă primeşte numai 5 franci, adică 
atâta cât a produs în 5 ceasuri, a lucrat 5 ceasuri 
gratis pentru capitalist. Senior însă argumentează 
alt-iel. Stan, zice el, produce o bucată de-made- 
polon de 30 de franci în 10 ceasuri de muncă, 
prin urmare în fiecare ceas produce 3 franci. 
Capitalistul îi dă 20 de franci ca materii. brute, 
maşini, etc. (capital Îix) şi 5 franci salâriu,- adică 
25 de franci*). Pentru a produce aceşti 25 de 

"franci; Stan, producând câte 3 franci 'pe: ceas, în- 
trebuinţează 81/; ceasuri; prin urmare cele opt 
ceasuri şi o treime dela început Stan lucrează. 
pentru a întoarce capitalistului ceeace i s'a în- 
naintat de către acesta şi numai cele din urmiăi12/; 
(10—81/p=12 3/,) rămân pentru producerea pro- 
fitului, plus-valorii capilalistului.' Dacă -ziua - de 
muncă se va micșoră cu un ceas,-capitalistul va 

- pierde mai mult de jum: late din profit; dacă se 
va micşoră cu. două, va piende. și.o parte din 
“capital... 

Năiscocirea lui Senior. a ficut zsomot Și, în 
“adevăr, cum vede cetitorul, are aerul de-a. fi 
adev Arată; şi, cu toate acestea, nu-i decât: o +prror 

- stie zdravă ănă, i , 
De unde vine deosebirea, după: Senior, lucră- 

  

„.*) Luăm argumentarea nu exemplul lui Senior, 

15
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crătorul munceşte pentru capitalist numai 13/3 

ceasuri, pe când după noi munceşte gratis 5 
ceasuri? Iată de unde. Senior presupune că Stan 

“produce bucata de madepolon de 30 de franci, 
pe când în adevăr lucrătorul produce numai o 
valoare de 10 franci, pentru că bumbacul, maşi- 
nele, etc... (capitalul 1ix) au tost făcute de -alți 

muncitoi. Presupunând deci că Stan, lucrând 
-pânză, totodală produce bumbac brut, face ma- 
şini, etc,—se înțereg se că va produce 3 Traci pe 
ceas: va trebui si proaucă valoarea bumbacului, 
a 'maşinci, etc., valori produse. de alţii. Adică 

admițând o prostie, vomeși şi la încheeri proaste. 
“Ca să vază şi mai bine cetilorul cât de proastă e 
argumentarea lui Senior, să luăm alt exemplu: 

Un argintar primeşte comanda să facă un vas 

de argint. Argintarul dă lucrătorului argint brut 

7 

în valoare de' o mie de franci. Lucrătorul de 
argint se pune pe treabă şi în 20 de ceasuri 

toarnă un vas care gata va ave ă valoare de 1020 

de franci. 
"Să presupunem că Jucrătorul pentru o zi de 

lucru aşă de mare primeşte 10 franci. Se vede 

acuma că lucrătorul, vârând în argint prin muncă 

o valoare de 20 de îranci şi primind 110, e înşelat 

cu..10 îranci, adică cu atâta cu cât a produs în 

“jumătate din ziua lui de muncă, adică a lucrat 

- 10 ceasuri pentru.sine şi 10 pentru stăpân; rodul 

muncci lui în aceste 10 ceasuri din urmă alcă- 

- tue profilul capitalistului. După Senior însă e 

altmintrelea. In 20 de ceasuri lucrătorul a tur-. 

nat un as de argint în valoare de 1020 de franci,
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„prin urmare în: fiecare ceas face 51 de: franci 
(1020: 20=—= 51). Capitalistul-argintar i-a dat 1000 
de franci argint şi 10franci salariu=1010, pe a- 

„ceştia el tebue să-i restitue capitalistului; pentru 
a-i întoarce 1010 franci producând câte 51franci 

„pe: ceas, trebue 19ceasuri, 48 de minute şi aproape 

un sfert. Prin urmare din 20 de ceasuri, în cele 
„dintâiu 19 ceasuri, 18 ide minute şi tun sfert a 
-lucră pentru a produce capilalul argintarului jşi 
:numai în cele din 'urmltel 1 iminute şi trei sferturi 
va lucră pentru capitalist. Dacă, prin urmare, von: 
micșoră ziua de lucru cu 11 minute vom nimici 

„tot profitul capitalistului. Iată dar această îru- 
moasă argumentare, această adâncă analiză şi 
“Şi totuşi a făcut zgomot în Englitera! 
„__ Plus-valoarea nu-i născocită de clasa domni- 

„doare de astăzi, de burghezie. In ori-ce epocă 

istorică, de când sunt clase domnitoare şi clase 
_Ssupuse, cele 'dinlâi au stors plus-valoarea dela 

„cele din urmă; timpurile noastre. se caracteri- 
„zează numai prin forma sub care se stoarce plus- 
„valoarea. In vremea robiei e văzut lucru că pro- 

“„prietarii de robi storceau plus-valoarea dela robi, - 
„dar. Sar părea că pe-atunci tot produsul sclavu- 

„lui e plus-valoare; ceeace nu-i deloc adevărat. 

. Robul, producând o; valoare oare-şi care, .con- 
sumă o parte şi numai ce rămâne este profitul +), 

  

*) Lăsăm profitul în înțelesul obişnuit, căci în economia 
politică, cum am spus, este deosebire îatre plus-valoare şi 
-Drolit, : :
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numai relaţiile sociale ale robiei fac să pară 
toală munca robului ca muncă gratis, ca plus- 
valoare. 

"In veacul de mijloc, în vremea clăcii, forma- 

rea plus-valorii e foarte limpede; clăcașul, 'săi 
presupunem, lucrează 3 zile pe săptămână pen- 

iru dânsul și 3 pentru stăpân; vine deci tot atâta 

ca şi cum ar lucră jumătate de zi pentru stăpân 

şi jumătate pentru sine şi dacă ziua de lucru 

va fi de 12 ceasuri, va lucră 6 ceasuri muncă 

necesară şi 6 ceasuri supra-muncă producând 

plus-valoare. 
In societatea contemporană, în care muncito- 

rul e liber şi puterea de'a “munci se vinde în 

piaţă ca orice mariă, se pare că nu este de fel 

plus-valoare, Muncitorul liber îşi vinde puterea 

de a munci cu d franci pe zi; capitalistul o cum- 

“pără, plăteşte aceşti - franci: se pare deci că 

“toată puterea muncitorului e plătită. Târgul s'a 

făcul după toate legile schimbului Şi, după, cum! 

în societăţile sclavagiste relaţiile. fac să se pară 

că munca robului produce numai plus-valoare, 

„libertatea. politică a lucrătorului de azi face de 

se pate că nu există de loc plus-valoare. Marele 
“Şi nepieritorul merit al lui Marx este că a. des- 

curcat încurcatele relaţii economice dintre oa- 

“meni şi a arătat limpede și simplu: că plus-vă- 

loare este şi acuma cum a fost în toate timpurile 

„cât au. fost clase domnitoare şi clase supuse și 

că numai modul cum se stoarce această .plus- 

valoare sa schimbat, că lupta de clase prin stoar-



KARL MARX ŞI ECONOMIŞTII NOŞTRI 229 
  

zerea plus-valorii, este esența istoriei omenești 
şi că acuma se face mai pe ascuns, mai mascat. 
Aflarea și analizarea plus-valorii este deci unul 

- din cele mai frumoase tilluri ale lui Marx 

la nemurire. 
Să vedem cum se formează capitalul. ă 
Acuma după analiza plus-valorii, formarea ca- 

pitalului e foarle ușor de înţeles. . 
Un capitalist are un capital de 300. 000 de 

îranci din care întrebuințează 250.000 pentru 
cumpărare de fabrică, maşini şi materialuri 
bruie, de pildă bumbac: acesta e capital fix; 
50.000 îi întrebuințează pentru a cumpără pu- 
terile lucrătoare, adică pentru salariul lui Stan. 
şi al altora ca dânsul. Să presupunem acuma că 

întrun an fabricantul a produs (adică lucrătorii 

au produs şi el sa plimbat) 17.500 de bucăţi de 
madepolon în valoare de câte 20 de franci bu- 
cata, totalul producerei va fi de 17500X20— 
350000 de franci. Fiindcă cheltuelile făcute de 

capitalist au fost peste tot 300000 de tranci, va 
rămânea capitalistului o plus-valoare de 50000 
de franci. Din aceşti 50000 capitalistul, să pre- 
supunem, va consumă în formă de venit 10000 
de franci pe an şi 40000 va pune în-producţiune, . 
îi va capitaliza. Aceşti 40.000 de franci puşi în 
îndustrie vor produce iar 8000, socotind profitul 

de 20%; 8000 puşi din: nou vor prolduce, 1600 'etc. 
etc. „E istorie veche”, zice Mars, „Abraham a năs- 
cut pe Isac, Isac a născut pe Iacob etc. etc.”
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“De unde vine capitalul primitiv de 300000 de 
franci? Economiştii zic că sunt -productul mun- 
cii... capitalistului. Să presupunem că; c adevă- 
rat, dar- 50.000 de franci, „plus-valoarea”, nu-s 
nimica alta decât rodul muncii neplătite, sunt 
plus-valoare şi dacă vom lua ca punct de ple- 

care un an în-care vom declară că toate capita- 

lurile în ființă în acel an sunt muncă a capitalişti- 
lor, după câţi-va ani „plus-valorile”, munca ne- 
plătită adică, vor: întrece cu mult! capitalurile 
primilive pe cari, făcând o. silință supra-ome- 

nească, le:am fi declarat cinstit agonisite. Școala 
lui Proudhon prin vestita definiţie „La propricte 
cest. le vol”, adică proprietatea e. tâlhărie, sa 

acăţat mai ales de aceste capitaluri primitive şi 
a greşit pentru că în fiecare an, în fiecare zi, în 

acest moment când, Dommia-ta, cititorule, citeşti: 
aceste rânduri şi când-noi le scriem, se produc 
-mase enorme de plus-valoare, de valori făcute 
prin muncă neplătită. Şi lucrul de căpetenie nu 

„este- a pune mâna pe capitalurile în fiinţă, ci de 

-a curma odată pentru totdauna producerea de 
plus-valoare, munca neplătită. Cât de proastă 
e deci afirmarea unor burghezi cari pun în spi- 
narea socialiștilor dorinţa dea împărți egal toate 
capitalurile de acuma! Ce ar folosi cu aceasta, 

dacă ar rămânea modul de producţiune şi de 
împărțire a roadelor muncei tot ca şi acuma? 
Am văzut dar că 40000 de îranci produşi de Stan 
şi de tovarăşii lui de muncă sunt capitalizaţi de
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stăpân; cu aceşti 40.000, produşi de Stan, şi de 
semenii lui în ceasurile de muncă gratis, prin 
supra-muncă, capitalistul va tocmi pe Bran şi 
pe alţii şi astiel unii lucrători produc lanţuri 
pentru alţii. Capitalul vine deci din capitalizarea 

wirei părţi din plus-valoare, iar altă parte e imân- 

cată de capitalist sub numele de venit. In loc să 
capitalizeze 50000, capitalizează numai 40000 iar 
10000 consumă. ;„Dar putea să consume şi toate 
cele 50000, zic economiştii burghezi, şi atunci 
war fi mai fost capital; dacă este capital urmează 
că se înirâni capitaliștii, că ei cruță, se opresc We 

a consumă; capitalul vine deci din înfrânarea 

capitalistului”, lată teoria cea frumoasă a „absti- 
nenţei” ori înfrânării, leorie care umple cărţile” 
economiştilor burghezi menite a apără pe cei. 

tari; această teorie face pe economiștii burghezi 
să verse lacrămi de recunoştință-pe lăzile de 
fier ale capitaliştilor! Capitaliștii împuţinându-și 
„Gonsumarea scapă omenirea şi asigură progre- 
sul! „CapitalistuP'—scrie Molinari,—, își impune 
o lipsă împrumutând lucrătorilor” instrumentele | 
sale de producere”. „Chiar numai păstrarea unui 
capital cere o silință. ncântreruptă pentru a ne 
împotrivi ispitei de a-l cheltui” zice Courcele-Se- 
neuil ,„Trebue deci”—zice cu ironie Marx—,să fii 

lipsit de omenie cu desăvârşire pentru a mu mân- 
tui pe capitalist. de. ispite şi de 'chinuri”, adică 
„m mântuindu-l de capital”, adaugă Devilie. 

. Acuma înţelegem în ce stă întrânarea, care
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după economiști e pricina existenţei capitalurilor. 

Această -abstinenţă nu e altceva. de cât capitaliza- 

rea productelor muncii străine, a rezultatelor 

muncii neplătile, adică a plus-valorii. | 

In această teorie economiștii sunt tot aşa de 

plini de spirit şi de logici ca și în multe altele. 

Dacă există capitalul, se înţelege că există pentru 

că nu sa consumat, altmintrelea nu există; dar 

cine se înfrânează, de unde-i vine acest 'capital? 

'Dăcere adâncă. Noi, cum am văzul, știm: ca- 

pitaliștii pun pe lucrători de rabdă nelăsându-i 

să-şi consume roadele muncei lor, pentru ca ci 

să aibă ce băgă în buzunare. Aceasta şi nu alta 

înseamnă înfrânarea capitaliştilor. „Dar” — va 

zice cititorul—,la urma urmei tote adevărat: capi- 

talistul se înfrânează, nu consumă tot cei-a căzut 

în mână pe drept ori pe nedrept”. Nu-i vorbă, 

e cam puţină vitejie morală a strânge roadele 

muncii altuia şi apoi a se lăuda că nu le-a con- 

sumat cu totul (căci o parte, cum am văzut, con- 

sumă), dar chiar şi cu atâta capitalistul poate să 

se laude numai în parte. O parte a capitalului 

social în adevăr se consumă şi nu se poate să nu fie 

„consumat pentru” că se strică, astiel e carnea, 

pâinea şi altele pentru consumaţia zilnică; altă 

parte. însă, şi cea mai însemnată, nici nu: poale 

fi consumată, ori cât de mare bună-voință ar 

pune capitaliştii, aşa sunt: fabricile, casele, fie- 

rul, arama, etc... In polemica lui Lassale cu 

Schulze-Delitsch este o pagină foarte plină de 

spirit relativ la această chestie. „Faceţi un merit
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capilaliștilor, zice Lassale, că nau mâncat aceste 
mașini, locomiobile, îmbunătăţiri ale pământu- 
lui, cărămizile, arama brută, fierul, etc.; îi lău- 
dați pentru asemenea înfrânare. Ori vă închi- 
puiţi că ar [i putut să vândă totul şi :să împrăștie 

paralele primite? Fie şi aşă, d-le 'Schulze, dar ce 
iese de aici? Ce înrâurire ar fi avut aceista a- 

supra formării capitalului social? Aceste capi- 
taluri, locomobile, îmbunătăţiri ale pământului 
cărămizi, aramă, fier ar fi ale lui Vasile în” 

„loc de a fi ale lui Ion, ceeace pentru nație, pen- 
„tru capitalul social ar îi fost tot una. Incă odată 

ie întreb: ce scrii, d-le Schulze?”. U : 

Analiza plus-valorii absolute şi relalive ne-a 
arătat, cum am şi zis, unele din cele mâi jinlime 
relaţii economice şi tot odată ne-a arătat în parte 

- caracterul capitalului. Astiel. chiar dela început 

mm văzut că: capitalul. este acea „putere care 

sileşte pe muncitori să lucreze o' parte din zi 
gratis, peniru căpitalist; am văzut că toate capi- 

talurile zise comerciale, fie ale bancherilor, fie 
ale industrialilor se hrănesc din plus-valoare e: 

munca neplătită este isvorul capitalului. 

Să vedem acum ce 'nsemnează creşterea capi- 
talului. .- , | „| 

- Economiştii burghezi spun că: interesele capi- 

talului şi ale “muncii sunt aceleași, pentru :că! 
cu cât creşte capitalul cu atâta se sue salariile 
şi „dacă salariile scad din pricina numărului 
prea mare, al lucrătorilor, vina -€ a lor, de ce se 

înmulţesc aşă de tare”. Pe capitalişti îi laudă eco-
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nomiştii p: niru că: se opresc de a- consumă; pe 

lucrători îi:îndeanină să se întrâneze în privinţa 

sexuală, dacă voesce să-şi îmbunătățească soarta. 

Legea lui Maltus.e piatra fundamentală pe care 

se razimă mai toată economia politică clasică. 

Aceste aserţiuni ale economiştilor clasici, cun 

“sunt Ricardo, Maltus, Mil, ete., în privinţa creşte- 

rei „capitalului şi în pr ivința legii lui Maltus sunt 

cele mai de frunte aserjiuni ale cconomiştilor bur- 

sheji şi, dacă unii dintre burgheji combat legea lui 

Maltus, nimeni însănu se indoește că buna slare & 

lucrătorilor merge crescând cu cât cresc capitalu- 

rile; această părere din urmă e privilă ca o 

axiomă. Și în adeviir mici că putea Ti altfel; odată 

ce burghezia ar cunoaşte şi ar mărturisi singună 

că, din creşterea bogăției poporul muncitor nu: 

se folosește cu nimica, ar mărturisi tot odată că 

toată organizaţia socială e o minciună enormă, 

care: trebue nimicită cât se poate mai iute. Să _ 

treceni dar la analiza acestei din urmă născociri. 

Si analizăm noi singuri, căci arm văzut că pe cu- 

vânt. nu trebue să credem pe economiști. . : . 

Am văzut de unde vine capitalul: din plus 

valoare. Dar ru toată plus-valoarea se. preface 

în capital, se capitalizează; o parle e consumată: 

de capitalist. Din partea care rămâne şi care se 

preface în capital, o parte iarăşi. se întrebuina 

jează pentru cumpărare de mașini, de instru- 

mente de muncă etc., adică se petace în capital 

constant, fix, şi numai o parte în capital variabil 

ori 'salarii. Prin urmare pentru a şti ce: anume -
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înrâurire are creşterea capitalului, trebue să știny 
“în ce proporţie se măreşte capitalul constant şi 
cel variabil.. Iată o condiţie neluată în scamă 
de economişti şi care e de căpetenie“). Nu 

„e, prin urmare, orice mărire a capitalului, folosi- 
toare lucrătorilor, ci numai mărirea părţii în- 
trebuinţată ca salarii, capitalul” variabil; cât pen- 
tru capitalul constant, cum sunt maşinile, spre 
pildă, apoi acestea, cum vom arăta mai pe urmă, 
sunt cele mai mari dușmane, nenorocirea lucră- 

- torilor. Prin urmare poale să fie vorba numai de 
creşterea părţii de capital pe care o numim va- 
riabilă. Dai şi aicea este alt păcat, trebue să 
ştiny pentru ce anumo-se va întrebuința carătalul 
variabil, ce lucrători va sprijini. Pentru ca'citi- 
torul” să înţeleagă însemnătatea acestui punct, 
dăm aicea un exemplu. Să presupunem că într”'o 
socielate sunt 1000 de lucrători cari produc lu- 
crurile trebuitoare cum, sunt casele, hainele, bu- 
catele, care societate, cu femei, copii, capitaliști, 
şi lucrători - (chiar num: rând şi pe cei ce lu- 
crează la lucruri de lux), formează 10.000 ide ca- 
pete. Să întrunim toate producerile ' necesare 
sub o singură numire, şi să zicem că cei 1000 de 
lucrători ce se îndeletnicese cu lucruri trebui-. 
toare produc 100.000 de chile d€ grâu; atunci: 
pentru fiecare membru din societate vin. câte 
10 chile de grâu. Să presupunem acuma că a 

  

”) Barton, Ricardo ating această chestie, dar î în treacăt 
numai. . 
.
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crescut capitalul capitaliştilor, prin plus-valoarea 

economisilă, şi că acel capital produs din nou 

îl întrebuinţează: pentru a produce covoare scum- 

pe pentru dânșii, trăgând 'dela producerea lucru: 

rilor de trebuinţă, 500 de lucrători. Atunci însă 

“vor rămânea pentru producerea necesară nu- 

mai 500 de lucrători, cari în loc de 100.000 de 

chile vor produce numai 50.000 şi de fiecare 

membru vor veni numai câte 5 chile. Dacă: în- 

nainte de creşterea capitalului 10 chile de fic- 

care cap însemnau: casă bunicică, haină curată; 

acuma, după 'creșterea capitalului, 5 chile vor. 

însemnă: vizuină; în loc de casă, şi zdrenţe în 

loc de haină. In acest caz creşterea capitalului, 

dând celor bogaţi covoare preţioase, bagă în mi- 

zerie pe popor. Cum că creșterea. capitalului, 

deși nu în așa proporție trebue să nibii acest e- 

fect e foarte firesc, pentru că, cu cât creşte ca- 

pitalul capitaliştilor, cu atâta se desvoltă gus- 

tul şi putinţa de a aveă lucruri de lux. Că creş- 

terea capitalurilor are acest efect, fic- -cine poale 

constată uitându-se împrejur şi văzând că, în vre- 

me ce mulțimea poporului umblă: desculți, trăeşte 

în vizuini, mare iarna haine calde, nici o bu- 

cată de “pâine cum trebue; în vremea dceasta 

mii şi mii de lucrători se ocupă cu producereu 

de covoare scumpe, trăsuri de lus, pălării ă la 

mode, mătăsării, ete., etc... ._ : > . 

Prin urmare, chiar dacă: creşte capitalul va- 

riabil, adică partea aceca a capitalului care vine 

lucrătorilor sub form! 4 de salarii, această creş-
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tere poate să fie cu totul vătămătoâre pentru 

nație, dacă se. întrebuințează: pentru producerea 

unor arlicole de lus, ri netrebuitoare poporului. 

Numai întrun singur caz e cu pulinţă, creş- 

terea capitalului să mărească suma salariilor 
şi să îmbunătăţească soarta lucrătorilor, anume 
când creşte capitalul variabil şi se întrebuin- 
țează. pentru a produce lucruri trebuitoare. Dar 
chiar în acest caz ce ar însemnă creşterea capi-- 
talului? Să vedem. 

Mai întâi de toate am: văzui cum capitalul este 
acea: putere duşmani. care sileşte pe. lucri ător 

“să muncească pentru capitalist; creșterea. capl- 

talului ar mări această putere impunând sub; 
jugul ci mai mulți işi din clasa lucrătorilor; a- 
dică mărind capitalul, lucrătorul prin nruncat 
sa, măreşte proletariatul: Afară; 4 de aceasta, dacă 

„ lucrătorul primește fărămituri mai mari din 

masa bogatului în formă de salariu. mai mare, le 

“primeşte : numai mărind şi mai! mult puterea: 
capitaliştilor, acea putere care-l face” proletâr; 
salariat. Prin urmare orice ridicare de salariu 
(din pricina creşterii capitalului variabil), nu 

'poate schimba acele relaţiuni cari fac ca deo 
parte să [ie salariaţi, iar de alta eapitalişti; prin 
mărirea capitalului se prelungesc şi se. întăresc 

acele legături. 
Aceste: deduceri 'putem -să le facera!. dinainie; - 

să trecem acuma la viața reală, să vedeni în fapt 

"cum creşte capitalul şi atunci vom. vedeă şi mai
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le aproape ce anume influență, are această, creş: 

ere asupra poporului. muncitor. 

* Când: creşte capitalul, crește numărul. lucră- 

torilor; creşte numărul mărfurilor, crește con- 

cur enţa între capitalişti. Când creşte concurenţa, 

„care este arma cu care un capitalist poate birui 

„pe altul? Arma este eftinătatea relativă! a măr- 

„urilor. Cu 'cât marfa unui capitalist va fi mai 

„eftină, cu atâta mai curând va putea să; o vânză, 

căci din pricina creșterii capitalurilor se: înmul- 

„jeşte câtimea:mlărfurilor.Capitalistul mu poate însă 

„să vânză marfa mai eftin decât cheltueliie de pro- 

ducțiune, cel puţin nu poate multă vreme fără să se . 

ruineze. Ca să poată vinde mai, eftin trebue să 

Împuţineze cheltuelile de producere. Cheltuelile 

de producere poate să le micşoreze, micșorând 

„salar iile, făcând mai mare. împărțirea muncii, 

-şi introducând maşini mai: bune, m mai perfecte. 
Salariile nu va putea să le micşoreze *) 'capita- 

“listul nostru penlrucă lucrătorii vor-merge la alți 

-. capitalişti. Prin urmare nu-i rămâne decât să, în- ” 

„troducă mai multă împărţire în muncă. şi mași- 

mile cele mai bune. Mai pe urmă vom vorbi mai 

pe larg de împărțirea muncii şi miaşinisiml Bin 

punctul de vedere socialist, aicea spunem nu- 

„mai că, în fiecare compeadiu de economie poli- 

tică, cilitorii vor găsi scris despre însemnăta- 

. 

dea împăţiriă muncii și despre faptul cât de . 

”) Micşorarea salariilor va fi o urmare a grămădirii ca- 
pitalului, cum vom vedea mai departe... 

as
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tare mărește ca producţiunea. Astfel în fiecare 
compendiu cititorul va găsi: exemplul. dat de 

Smith şi rămas clasic, exemplul cu facerea ă- 

celor. Un lucrător mar puleă face lucrând. 

- singur nici o duzină de ace pe zi. In fabrici însă, 
unde munca e împărțită, așă că unul trage sâr ma, 
„altul o lae, allul asculte, elc., etc..., lun lucrător e 

n stare pentru partea lui să facă mii de duzini. 
„Această putere care vine deia .cooperaţiune şi dela 
„maşini perfecționate e nevoii capilulistul nostru 
să o întrebuințeze ca să producă mai teflin: Să 
presupunem că în vre-o breaslă a industriei, cum 
"e fabricarea postavului, un cot-de -postav are 
„Valoare de 6 franci cotul. Să presupunem. a- 
cuma că un capitalist a introdus îmbunătățiri. în 

, privinţa împărțirii muncii şi maşini, aşă că, poate 
să. producă un cot de postav ale cărui cheltueli 

„de producere vor fi 5 franci de col. Șlim: că! 
„valoarea măriurilor se hotăreşte, prin munca, so- 
„xialmente. trebuitoare. Din pricina .că un capi- 
talist a ajuns să producă mai eltin, nu se va 
schimbă munca socialmente trebuitoare pentru. 
producerea postavului şi valoarea: lui va fi tot 

„6 franci colul. Capitalistul nostru va avea un 
„del de monopol de un franc de cot, dar produ- 
când 'mai mult şi ami curând are trebuință stă! 

„vândă mai mult şi mai curând şi deaceea va 
„vinde cu 51/ franci și în acest caz el tot câştigă 
„<u 1 de franc mai mult decât alții. Dar ce vor 
face ceilalți capitaliști? Vânzând cu: 51/- îranci 
ei „pierd, deaceca Yor- fi siliţi a introduce şi ei 

.
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împărțirea muncii ca: la cel dintâi şi mașini 

“scumpe si perfecţionale, ca să coboare costul de 

producere al unui cot la 5 franci; şi concurența 

ui mumai că va reduce preţurile la „valoare” ci 

-de multe ori şi înlai jos. După ce au introdus îm- 

punătăţirile, capilaliştii stau în aceleaşi relaţiuni 

"ca înainte. Dacă până la introducerea îmbunătă- 

ţirilor, capitalistul producea cu 100 delucrătiori 10 

mii de coţi cu câte 6 franci cotul, acuma va pro 

duce, tot cu 100 de lucrătoare, :20.000 de coţi, dar 

ficeare cot va costa 3 franci. Inainte şi pe urmă 

“va! vinde producerea anuală tot cu 60.000 de 

"franci, deaceca va stărui să introducă şi mai 

mare împărțire în muncă, și mai bune mașini, 

ca să fie în poziţie privilegiată, până or intro- 

duce şi celelalte îmbunătăţiri. Dar orice îmbună- 

“4ăţire va introduce, ami văzut că concurența îiva 

lua rodul ostenelilor pentru căşi ceilalţi vor fi si- 

liţi a, introduce aceleași îmbunătăţiri. Acest jodke 

veşnic; bine nu se mântue, şi începe din nou. Cum 

"Xedem dar, înt”o societate capitalistă diviziunea 

“muncii şi perfecționarea maşinilor aduc după! 

sine şi mai' mare diviziune pentru. muncă Îşi 

mai imare perfecționare: de maşini. Dacă „pro- 

ductivitatea muncii, din pricina diviziunii şi a 

maşinelor mai bune, se va face de '10 ori'mâi 

“mare, capitaliştii' vor produce de 10 ori mai 

“multă marfă, şi o vor scoate la vânzare, dar din 

"această pricină îşi vor face concurență mai mare 

“decât mai înainte, şi ci atâta mai înult' vor” îi 

nevoiţi a introduce maşini perfecţionate şi divi-
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ziune mai mare în muncă. Cu creşterea capita- 
lului productiv se măreşte tot mai mult divi- 
ziunea muncii şi perfecţionarea maşinismului. 

Cu cât se mărește însă diviziunea muncii şi 
periecționarea mașinilor, cu atâta mai mult Lre- 
bue de cheltuit cu instruniente de muncă; prin 
urmare mare parte din capitalul adunat va trece 
în capilalul constant și numai o mică parle va 
veni la capitalul variabil, unicul: care întră în 
buzunarele lucrătorilor. 

Pentru a ne lămuri mai bine lucrul trebue să 
vedem: ce influență poale aveă sporirea divi- 
ziunei muncii şi a imaşinismului? Cu-cât 'e mai 
mare diviziunea muncii cu atâta e mai îmare 
productivitatea, astfel că un lucrător ajunge în 

„stare să producă atâta cât produceau mai înainte 
5, 10 ori 20, Acelaşi lucru se întâmplă Şi cu ma- 
şinile, şi încă întrun mod mult mai simţitor. 
Introducerea maşinilor şi a diviziunii mai mari 

„a mimcii va avea de efect că o parte din luij 
crători se va face netrebuincioasă Şi va rămânea 
fără lucru. Capitalistul, dacă a avul o fabrică în 

„care 100 de lucrători produceau 100.000 de coți 
„de postav pe an şi a introdus maşini cari fad 
productivitatea de 10 ori mai mare; atunci are 
„trebuință pentru a produce tot '109.000 de coţi 
numai de 10 lucrători; şi, chiar producând 
200.000 ori 300.000, tot rămâne o 'parie din lu- 
“crători fără lucru. 'Lucrătorii rămași fără lua- 

16
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pricină vor cădeă salariile. Pentru. a puleă primi 
cât înainte, lucrătorul începe să lucreze mai mult, 

ziua de 'muncă se lungeşte işi concurența între 
lucrători crește şi din această pricină. In ade- 
văr, dacă un lucrător înunceşte 18 ceasuri pe zi 

“în loc de 9, 'face treabă pentru doi oameni, a- 
dică face pe alt lucrător să-şi piardă, locul; mun- 

cind deci mai mult, lucrătorul concurează cu 

„sine însuşi ca un membru al clasei lucrători 
lor. Am spus mai de mult că maşina măreşte 
“ziua de lucru şi acuma vedem că, aşă este. Pen- 
tru ca să vedem în! ce grad maşina, diviziunea: 

“muncii, progresul industrial, mărirea capitalu- 
lui prin urmare, creşte ziua de lucru, aducem! 
următorul exemplu. : _ 

In 1770 a ieşit în Enslitera o carte sub titlul: 
„Essay' on trade and commerce”. 
„Im această carte autorul se plânge că nu pot 

face concurență 'capitaliştii engleji celor din 
alte țări pentru că lucrătorii în Enslitera iau 
salarii peste măsură de mari şi lucrează! numbă 
4—5' zile pe săptămână. Aceaslă, carte e plină do 
„eremiade dobitoceşti împotriva poporului mun- 
citor şi la sfârşit propune un mijloc grozav. Pro- 

„pune ca pentru săraci, vagabonzi, și leneşi să:se 

facă o casă ideală delucru „Workhouse”. Această 
casă trebue să fie o casă de spaimă (Such ideal 
vorkhouse must be made an; House of Terror, 
and mot an asylum for the poor)*), nu un azil 

  

*) Ap. Marx pag, 119 nota 5 loc cit,
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pentru săraci. In această casă îngroziloare vor 
lucra 14 ceasuri, adică scoțând 2 ceasuri o- 
dihnă, dela amiază, în adevăr numai 12 ceasuri 
pe zi. e a 
__„Două-spre-zece ceasuri de lucru pe zi, strigă 
Marx *), în casa de teroare dela 1770. La 1883, 
adică 73 de ani după aceasta când parlamentul 
englez a micșorat în patru districte manufac= 
turiere, ziua de lucru pentru copii de :13 ani la 
12 ceasuri pe zi, tabricanţii făceau zgomot, ca !şi 
cun ar fi sosit ziua cea de pe urmă a industriei 
engleze. Când Napoleon III-lea, pentru a plăccă . 
burghezimii, voi la '1852 să scllimbe ziua legală 

"de 12 ceasuri de muncă, lucrătorii strigau: „Le- 
gea care a scoborât ziua de lucru la 12 ceasuri 
e unicul bine ce ne-a rămas dela republică”. „In 
Elveţia ziua de lucru a fost 'scoborâtăi la Ziirich 
la 12 ceasuri pentru copiii de 10 ani în :1866;; 
în Austria sa scurtat până, la 12 ceasuri ziua de 
„muncă - pentru copiii între 15 și 16 ani”..,Ce 
pre gres dela 1770! ar strigă Macuulay cu, aprin- 
dere”. | o , 

„Casa de teroare” ce visă sufletul capitalului 
pentru sărac în 1770, se realiză pesle câţi-va iani 
în colosala „casă de muncă” zidită pentru lucră- 
torii din manufacturi; numele ei este „Fabrică? 
şi idealul fusese palid înaintea realităţii. - 
Tendinţa maşinismului, progresului economic, 

  

*) Marx pag. 119 loc cit,
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de a lungi ziua de lucru rămâne incontestabilă. 

Creşterea diviziunii muncii şi perfecționarea 

“maşinilor, afară de mărirea concurenţei între lu- 

crători şi prin urmare de scăderea salariului, 

afară de prelungirea zilei de muncă, are şi al- 

tele. Astiel cu cât se face mai mare diviziunea - 

muncii, cu atâta lucrul se iace mai simplu şi mai 

"uşor. Dacă în perioada meseriilor, pentru a bate 

cu ciocanul la fierărie, trebue o putere destul 

de mare, acuma un copil de $ ani întorcând un 

„şurub poate mişcă, un ciocan de 1000 ide ocale. 

Deci cu mersul progresiv al producțiunii se 

face cu putinţă înlocuirea lucrătorilor mari prin 

copii și: femei. Concurența între lucrători din 

cauza introducerii mașinilor, a diviziunii muncii 

şi a lungirei zilei de muncă, se mi ăreşte şi mai 

lare. prin introducere a femcilor şi a copiilor în 

fabrici. Cu introducerea muncii femeilor şi a. 

„copiilor creşte şi mai mult numărul, lucrători- 

lor. fără muncă. Am'ari ătat în mai multe rânduri 

că productivitatea mai mare a muncii creşte 

„câtimea mărfurilor, dar nu valoarea lor. Astiel 

dacă un lucrător produce v duzină de penițe de 

"oţel într?o zi, Şi valoarea lor. va îi exprimală A 

prin 10 iranci; însulindu-se productiyitalea, 100 

de duzini vor ave ea valoarea tot de 10 franci. Când 

deci. capitalistul, mulțumită produclivităţii însu- 

iie, are de o sulă de ori mai multă marlă, va- 

loarea ei va fi lot aceeași, și prin, urmare, :pen- 

iru a avea acelaş câștig ca mai înainte, e nea 

N
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voie să vândă acuma de o sută de ori mai nultă 
marfă. Cu cât merge mai înainte desvoltarea an- 
dustriei, acumularea capitalului, desvoltarea ma- 
şinismului, cu atât mai imulte mărfuri se pro- 

duc; dar aceeași desvoltare a industriei care, mă- 

reşte atâta producţiunea mărfurilor, mărind con- 
curența între lucrători, nu numai că mărește 

Salariile, ci le micșorează. Prin urmare poporul 
muncitor nu numai că Ware mai mare posibili- 
tate de a cumpără aceste mărfuri, ci are, din 
contra, mai puţină. Ce e dară ide tăcut. cu aceşti 
munţi de. măriuri? Trebue de exportat, trebue 
de căutat pieţe străine, trebue de produs pentru 

Orient, pentru Africa, pentru Australia. Dar, 
dacă pe piaţa chiar unde lucrează ”), capitalistul 

nu știc cât anume din maria sa seva cere ori 
se va trece; dacă pe piaţa naţională, în salte o- 
raşe, nu poate şti cât va puteă vinde; apoi ce 
să mai zicem despre piețele "îndepărtate, cum £e 
Australia, Africa? De unde poate fabricantul :de 

postav din Englilera să ştie anume câtă miartă 
se va vinde în ţară, să știe anume câtă marfă * 
se va vinde în Rusia, Austria, România, ete..? 
Afară de aceasti neştiință, nu poate şti deaseme- 
nea cât vor fi produs concurenţii săi din Engli- 
tera, apoi adesea are concurenţi şi în; ţările in 

care i se vinde maria. Capitalistul trebue deci 

să lucreze cu ochii închişi în acest chip fără 

  

a *) Adică unde pune pe lucrătorii lui de lucrează.
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nici o > vegulă a producțiunii. O. telegr amă. dela: 

niște agenţi ai capitalistului în Egipt, un; câştig 

gras făcut de un concurent, pr evederea unor 

schimbări politice, prevederea de mari cereri: 

fac pe capilalişii să întrebuinţeze toate puterile 

pentru a produce, a produce şi iar a produce., 

Şi iată munţi de 'măriuri produse, ; iată 2 X min 

lioane de (coţi de postav produs. Dar pieţele stră- 

- ine, din cauze nenumărate, pot să nu aibă tre- 

buinţă decât de X milioane de coți de postav. 

Ce e de făcut cu celelalte X milioane de postav 

_ce rămân? Sunt de multe ori măriuri cari mu 

pot să stea multă vreme neîntrebuinţate fiind. că; 

se strică ori cel puţin trece moda. De altă parte, 

mulți fabricanți sunt datori, au lucrat pe credit, 

şi deaceea trebue să vânză cu orice preț. Oferta: - 

ajunge peste: mlisură de "mare, prețurile în loc 

să cadă pe jumătate, cad de multe ori și măi 

mult, se încep .falimente, fabricile se închid, 

producţiunea pentru un timp;jse micşorează, până 

ce consumarea celor produse pune iarăși în 're- 

laţii imai paşnice oferia cu cererea. Dar echili-. 

brul nu poate ținea mult, sunt multe cauze cari 

vor pune din nou pe capitalişti să se întreacăl 

în producere; dar cauza cauzelor este că; bici op 

-dată; nu se poate şti câtă marfă anume. va tre- 

bui pe piaţa universală: nici câtă se va produce. 

Se înţelege 'că pot fi multe cauze, ari să facă 

pe capitalişti Să producă mai cu prevedere, 

să producă de pildă numai X/2 milioane de'coţi 

când ar îi trebuit X milioane, dar atunci pre-
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țurile sc vor sui cel puţin de două ori peste va- 

loare*). Cel dintâi câştig gras al unui capitalist 
va face pe. ceilalți săl se întreacă în a produce 

din nou munţi de mărturi, până ce un „Krach” 
_gencral va azvârli producţiunea Şi comerțul în- 

tun haos. Crizele pot să fie felurile. Pot să tie 
parțiale, adică numai întro singură localitate 

şi în o-singură breaslă a industriei; pot fi într”o 
ţară întreagă în mai multe bresle; în slârşit pot 

fi şi universale. Dacă cititorul se va gândi la cele 
"spuse, va înţelege cum crizele sunt un rezultat 

tot aşă de necesar al producţiunii şi distribu- 
țiunii moderne, cum sunt şi perfecţionările in- 
dustriilor şi căutarea de locuri unde să; desfacă! 

mărturile, chiar cu arma în mână. Fără crize 
producțiunea capitalistă e tot aşă de neinţeleasă 

ca şi fără concurență. - 
In general, producțiunea trece prin următorul 

ciclu: “hroducţiune pacinică, producţiunea se îm- 

“ bunătăţeşte, producţiunea este înfloritoare, tre- 
burile se slăbesc, treburile se fac prost, erahul! - 
Acest ciclu industria îl îndeplinește în general 
în 10 ani. Dar zece ani e termenul observat pen. 
tru crizele universale ori cel puţin raţionale; 
crizele parţiale sunt însă, mai am putcă zice 
“permanente, ba ici, ba dincolo, ba într îndu- 

-*) Valoarea e munca socialmente necesară pentru. produ- 
cere; deci în exemplul nostru deşi s'au produs 2 X milioane 
coţi, dar fiindcă a fost trebainţă numai de X milioane, na- 
mai munca cuprinsă în aceste X milioane va defini valoarea 
producţiunei întregi,



24$ KARL MARX ŞI ECONOMIŞTII NOŞTRI 
  

stric, ba în alta. Marx a făcut socoleala că în- 

tr?o singură breaslă, în producerea pânzei de 

bumbac, dela 1815—1863, în 48 de ani prin ur- 

mare, au fost 28 de ani dd crize şi 20 de ani 

de înflorire. 

Să vedem acum ce influenţe vor avea aceste 

crize asupra soartei lucrătorilor. Să presupune 

că în producerea postavului din pricina supra- 

producţiunii s'a început o criză. Pre e|urile pos- 

tavului cad sub „valoare” ajung de două, trei ori 

„mai mici decât se cuvenea. Ce se va întâmpla 

cu fabricantul nostru de postav? Dacă lucră pe 

credit, va da faliment, va închide fabrica, ian 

lucrătorii vor rămânea pe drumuri pierilori de 

foame; dacă are însă destul capital pentru. a 

putea să ție piept, va da drumul la o parte din lu- 

crători, iar la cei rămaşi va stârui să le co- 

- boare salariile. In orice caz, prin urmare, pen- 

tru lucrători nu rămâne. decât ori să [ie daţi a-' 

fară, să ajungă picrilori de foame, i,supra-nu- 

merari”, cum zice Marx; ori să lucreze pentru 

un salariu (de râs, dacă nu sa oprit de tot lucrul, 

Să mergem mâi departe. Lucrătorii rămânând 

fără de muncă, nu mai pot să consume mai mi- 

mica, cei cari lucrează chiar nu mai pot con- 

suma cât înainte, căci primesc salarii imiai mici. 

Dar pentru “ce cheltuiau lucrătorii salariile? Pen- 

tru a-şi cumpăra cele trebuitoare: de ale mân- 

“cării,. îmbrăcăminte, ete. Dar acuma neavând 

cu -ce cumpăra, măwvlurile ce se consumau de 

lucrători vor rămânea nevândute, şi se va în-
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cepe criza şi în industriile: acele ale căror 

produce le cumpărau lucrătorii supra-nume-. 

rari când aveau de lucru. Criza este deci ca o 

boală molipsitoare, şi de accea nu va începe 
întrun loc fără a molipsi mai multe localități 
şi mai -mulle bresle industriale. Cele ce ami 
spus despre crizele par țialc, este adevărat şi pen- 
tru crizele naţionale, numai cu deosebire că, dacă 
în cele dintâi cazuri, sute de iucrăiori rămân 

fără muncă și la alte sule li se scoboară sa- 

lariile, în cele de al doilea, adică în crizele na» 

ţionale, sute de mii de lucrători rămân fără. lu- 
ru şi la sute de mii Ii se coboară salăriile. An 

văzul că producţia capitalistă descrie un ciclu 
mai în fiecare zece ani si după crize urmează 

îmbunătăţirea, şi pe urmă înflorirea produc- 
țiunii. Dacă în timpul crizei Jucrătorii au fost 
daţi afară de capital, şi salariile celor rămaşi au 
scăzul; acuma când sc începe înflorirea pro- 

ducțiunii, se cer mai multe braţe, de aceca lu- 
crătorii rămaşi pe din afară vin înapoi, salariile 
se sue până ce vine altă criză şi aceleaşi eno- 

mene de cari amhorbit mai isus ge repetă iarăşi... 
Am văzut cum grămădirea capitalului face 

de creşte partea lui cea constaută în paguba 

părții variabile, unica folositoare muncitorilor. 
Am văzut cum creșterea capitalului constant 
(maşini, etc.), alungă pe lucrători formând un 
număr de lucrători peste .numărul trebui- 
tor: am xăzut cum lungirea zilei de imun-
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că, simplificarea muncii, are ca urmare în- 

troducer ea femeilor şi a copiilor, fapt care miă- 

reşte numărul Jucrătorilor 'de prisos, supra-nu- 

merari. Această supra- populaţie. se preface în- 

to insliluţie de -nevoe publică, ori mai bine 

de necesilale pentru producția capitalistă. In a- 

devăr dacă mar fi această supra- populație de 

unde ar luă capitaliştii Jucrători atunci când la 

înflorirea producțiunii se cer mai multe braţe? 

Acest .supra-numerar de lucrători produşi de 

mişcarea progresivă a acumulaţiei capitaliste, 

care intră la lucru câna treburile merg bine şi 

iese când merge prost — a primit dela IMarx 

numele de armata de rezervă a capitalismului. 

Această armată de rezervă nu poate să lie sta- 

tornică: creşte când merg treburile prost şi scade 

când merg mai bine. 

Afară de aceasta, armata de rezervi are multe 

sub-diviziuni, astfel sunt supra-mumeri ari cronici, 

cum sunt bătrânii, invalizii muncii, etc... Acea- 

sta e acea pălură socială în care domneşte: mi- 

zeria, pauperismul la culme, de acolo ies waga- 

bonzii, criminalii, prostituatele, etc., etc. Capi- 

talismul a creat această pătură socială; și apoi 

"tot el se năpusleşte asupra ei cu toată poliția ŞI 

magistratura sa. Logică burgheză. . | 

Altă parte a acestei armale de rezervă intră; 

înti”însa numai' când merg treburile rău. Dar 

fiindcă! nici un lucrător nu poate fi sigur CĂ nui 

“va rămânea şi el supra-numerar Și, prin urmare
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că nu va [ace parle din armata de rezervă, le 
aceea lol proletariatul, toţi lucrătorii capitalis- 

anului nu pot fi miciodală siguri de ziua de 
mâine. Marx în cartea sa descrie pe larg ar- 
mata de rezervă, şi nu putem decât să arătăm 
părerea de rău că.spaţiul menit pentru tcest 

studiu nu ne îngădue a-l urma .pas cu pas; tri- 

_metem însă pe cititor la Marx." Aici îi mai Ispu- 

4 

nem numai că dintoaterezullaiele capitalismului 
cel zugrăvit adineauri este poate cel mai funest. 

Inţelegerea celor zise despre grămădirea ca- . 
pitalistă este de cea nai mare însemnătate ŞI nu- 

mai acuma putem! să ne lămurim asupra legii 
salariilor. 
„Cu cât merge înainte acumularea capitalistă, 
cu atâta mai amulte bogății se produc şi prin 
urmare toţi ar trebui să fie mai bogaţi. De tunde 
vine însă, că lucrălorii departe de .a se face mai 
avuţi, de multe ori cad în cea mai mare mizerie | 

şi mijlociu nu primesc decât atâta cât le trebue 

strict pentru viață? Economia clasică își explică 

“astfel lucrul. Presupune că este -un fond con- 
“stant pentru lucrător (Labour fund). Acest fond 
este tocmai de ajuns pentru a ţine în viaţă! pe 
lucrători. Dacă, zic ei, capitalul se măreşte, se 
măreşte şi acest labour fund şi fiecare lucrător: 
primeşte mai. mult decât „valoarea” muncii, a- 

dică decât strictul necesar; dar, primind, mai - 
imult, lucrătorii se înmulţesc, Şi dacă se xor (în- 
mulți proporţional cu fondul de muncă, atunci 

iar vor primi nuimâi strictul necesar; dacă se.vor
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înmulți miai mult, atunci pentru fiecare va veni 
mai puţin decât strictul necesar. Salariul atârnă, 
după dânşii, dela înmulţirea lucrătorilor: dacă 
„aceştia se înmulţesc mai mult decât a jcrescut îon- 

- dul de muncă fiecare din ei primeşte imai puţin 

decât strictul mecesar; prin urmare pricina mi- 
zeriei lucrătorilor nu va fi nimeni altul decât 
lucrătorii. înşi-şi. 
“Acuma putem judecă cât de absurdă, este tco- 

ria aceasta. După economiști fondul muncii, a- 
-dică ceeace am numit capital variabil este .cevă - 
statornic, noi ştim însă că nimica nu-i așă de 
schimbător. Când merg bine treburile, acest iond 
creşte, crizele dimpotrivă, îl imicşorează; creş- 
terea şi scăderea lui atârnă dela mersul ire- 

burilor şi nici de cum dela” înmulțirea lucră! 

torilor. Să luăm un exemplu. Anul iacesta merg 
bine treburile şi sunt ocupați într”o- nație un 
milion de lucrători şi primesc pe timp, de un 
au-o mie de milioane, de Mranci. iAcest: miliard 
de. franci este fondul muncii. Anul viitor -din 

„pricina unui crach general, pot să fie ocupați 
numai 700.000 şi să primească numai 400 de mi: 
lioane. Fondul. muncii sa schimbat “foarte imult, 

asemenea şi. salariul, — acesta căzând dela, :1000 
de franci pe an la 570 de franci aproximativ,— 
şi totuş lucrătorii nu sau înmulţit într'un. an. 

Pentru ca. să se simtă! în preţ înmulţirea lucră- 
torilor ar: trebui să treacă o. generaţie. Toate 

acestea putenu să le Spunem şi în privinţa” sala- 
viului necesar al lui Ricardo. După el, cum
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stim, salariul este deopotrivă Ă cu strictul necesar; 

dacă acest salariu se ridică din pricina creşterii. - 
capilalului, de pildă, atunci lucrătorii se înmul- 
țesc și prin concurență, iar îl scoboară; la stric- 
tul necesar pentru viaţă. După Ricardo dară, dacă . 
salariul sa ridicat peste „valoarea” muncii, cun 
zic burghejii, adică pentru strictul necesar pentr 
viață, atunci ar trebui să treacă o generaţie până se 

„vor înmulți lucrătorii ca să-şi facă concurenţă; 

cu toate acestea în timpul unei generaţii sala- 
riul poate să; se ridice şi să cadă de trei ori. E: 10 
absurditate vădilă această aserţiune a  econo- 
miştilor bugheji, şi cu toale acestea i lost sus- 
ținuLlă de oameni celebri -ca Ricardo, John Stu- 

art Mill. De: aicea se vede cât le mult întunecă! 

relaţiile sociale, minţile cele mai mari! 
Când întro industrie, cun e fabricarea po- - 

slavului, merg bine treburile. şi din această pri- 
cină se sue salariile, alunci în această! industrie 
încep să vie mulţi muncitori dela alte industrii, 
dar când această griămădire ajunge peste cât 
se cere, oleria de braţe fiind mai mare decât 
cererea, salariile cad şi muncitorii se duc la 
alte industrii. Această împărţire a praţelor între 
felurite industrii au confundat-o economiștii cu - 
înmulţirea şi scăderea populaţiei, cu legea. popu- 

laţiei în general. 
“După ei, dacă în fabricarea postavului s'au 

ridicat salariile, pricina este că a scăzut popu- 

laţia. Dacă însă salariile cad, pentru dânșii e
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vădit că populatia sa înmulţit prea mult. Fru- 

moasă logică! Dar taplul că salariile cad la 

strictul necesar pentru viață e un lucru despre 

care nu încape îndoială. După, ce, de pildă, în 

cele din urmă “ouă veacuri producţiunea, capi- 

“alul sa însutil, parlea ce vine lucrălorului nul 

numai că nu s'a însutitl dar esie încă cheștie 

“dacă nu a scăzul. De unde vine pare aceasta? 

Acuma ştim noi. pricina mai bine decât eco- 

nomiştii burgheji. Când se măreşte capitalul, - 

se măreşte mai ales parlea lui constantă şi în 

aceeaşi proporţie se micşorează, cea variabilă, 

care vine lucrătorilor. Când se mărește capitalul 

constant, prin perfecționarea maşinismului de 

o parte, iar. de alta, prin diviziunea mai mare 

a muncii, se crecază un prisos de lucrători, — 

o armată de rezervă care prin concurență sco- 

“boară salariile la strictul necesar, ba în unele 

cazuri, de pildă, în vremuri de criză şi chiar 

“mult sub acest strict necesar. Economiştii bur- 

oheji zic că salariul irezultă din ofertă şi ce: 

rere. Capitalul cere braţe şi muncitorii le oler; - 

din concurența acestor. doi factori, va urmă imă- 

rimea salariului. Așă zic economiștii burgheji, 

adevărul însă e altiel. Capitalul lucrează deo- 

dată din două, părți. Pe deoparte, cere braţe; 

de alta, le oferă lot el “având armata .de rezervă. 

Oastea de rezervă, odată crecată va dă lucrători 

în timpul treburilor, şi prin concurență în vre- 

muri rele, scoboară salariul sub ceeace e strict 

N
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de nevoe pentru viaţă şi ce numesc economiştii 

burgheji valoarea muncii. Armata de rezervă 
prin concurență nu va lăsă nici chiar când lre- 

burile vor “merge bine, nu va lăsă, zicem, să se 

„ridice salariul mult mai sus de strictul necesar. 

„Deci lucrătorii produc acumularea capilalu- 
lui, zice Marx. (vezi: Le Capital, pag: 279); şi, 
cu cât reuşesc mai mult cu alâta produc ei 

singuri instrumentele cari îi vor dă afară dela 
“lucru, ori îi vor preface în supra-populaţie ire- 
„ativă*). Iată legea populaţiei care deosebeşte 

epoca capitalistă, şi corespunde cu modulcei da 
„producere. În adevăr fiecare mod istoric da pro- 

- lucere socială, are legea sa proprie de popu- 

„Jaţie, lege care nu se aplică decât numai acestui 
mod, lege care piere odată cu dânsul, şi nare 
prin urmare, decât valoare istorică. O lege a 
populaţiei, abstractă şi neschimbătoare, nu este 
decât pentru plante şi animale, şi încă şi pen: 
tru dânsele numai dacă nu sufăr influenţa o- 
-mului”. 

Economișlii burgheji între cari se află oa- 
meni de talia unui Ricardo, John Stuart Mill, la - 
toate suferințele vădite ale lucrătorilor mau de- 
cât un singur sfat de daț şi îl repetă! în toate 
chipurile: „nu vă înmulţiţi”” După ei, dacă popu- 

*) Marx numeşte pe lucrători suprapopulaţie relativă pen- 
tra că ei sunt de prisos numai faţă cn cerinţele capitalului, 
iar nu cum își închipue Mallusienii că această suprapo- 
pulaţie ar veni din pricina înmulţirii prea mari a popula. . 
ției aşa ca să nu mai aibă hrană,
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laţia se va înmulți puţin şi i capitalul mai mult, 

atunci pentru fiecare lucrător va veni o parte 

mai imare din capitalul social. 

Să presupunem pentru moment că lucrătorii 

au ascultat şi că nu numai au 'inceput ase 

înmulți încet," imai încet decât capitalul, dar. 

“au încelat de.a se înmulţi chiar ide tot. Aşă fel 

plecând dela un an oarecare, populaţia va 'ră- 

mânea pe loc având atâţia morţi câte nașteri. 

Ei, şi ce va [i? Oare înmulţirea, icapitalului va 

face să capete fiecare lucrător mai mult? De 

loc. 'Foată înmulţirea, acumularea capitalului va. 

intră ca şi înainte în punga capitaliştilor. In a- 

devăr, să luăm teza noastră că populaţia nu se 

înimulţeşte şi că se înmulțește capitalul. Dar oare 

din cauza peînmulțirii populaţiei, cu creșterea 

capitalului nu va .creşte nai ales partea lui con- : 

„ stantă? Oare maşini, îmbunătăţite, o diviziune 

mai mare a muncii nu vor dă alară pe unii. 

lucrători, făcând 'dintr'înşii supra-nunierari? 

Oare acest prisos de lucrători prin concurența lui 

nu. va lungi ziua de lucru? Oare mașinile şi di- 

- viziunea "muncii nu or simplifica munca, şi 

prin urmare vor atrage în fabrică femei şi copii; 

lucru care va mări. armata de rezervi 42 Oara 

“broducţiunea 'anarhică de astăzi, va căpălă SI-. 

„Suranţă, v sa şti, capitalistul cât anume să pPro- 

“ducă, şi nu. va produce: de prisos, din „care pri+ 

„cină, ca „din ulte' altele, nu, Se. vort-ivi, crize? 

Oare înitorir ca “treburilor mu:va „alrage în fat
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brici pe supra-numerari şi crahurile nu-i vor 

“respinge “afară? Oare această armată de rezervă 

a capitalismului nu va reduce prin concurență 

salariul, la mărimea aceea încât în vremea slag- 

naţiunii de abia să ajungă pentru o bucată [de 

pâine, şi de ridicat pe vremea înfloririi nu-l 

va lăsă să se urce mult :peste strictul necesar?*) 

Oare toale aceste cauze nu vor avea tendința 

de a aduce salariul în mijlociu la strictul me- 

cesar pentru viaţă, etc.? Oare... oare, în sfârşit, 

lăsând producţiunea capitalistă să funcţioneze 

nu va produce.toate relele ce produce acuma? 

Oare lăsând hoituri şi bălți să infecteze aerul - 

mu se vor produce boale? Oare??... i 

Da, în adevăr, salariul are tendința de a 'a- 

junge la ceeace numia Ricardo salariul necesar, 

dar faptul nu atârnă de legile naturii, de legile 

înmulţirii populaţiei, de faptul că populaţia ba 

se 'mlărește prea mult, ba prea puţin în com 

paraţie cu capitalul. Acest salariu necesar ur- 

-mează, din instituţiunile omenești, urimează din . 

capitalism, „şi corespunde cu modul de „pro- 

ducțiune capitalist” şi va pieri împreună cu 
capitalismul, împreună cu „felul său particular 

de producţiune”. Acest mod va îi înlocuit prin 

altul despre care vom vorbi mai departe, 'acuma 

*) Se inţelege că numai burghejii cred că strictul nece- 

sar pentru viaţă e salariul n-cesar şi care nu poale să se 

„schimbe, Şi noi cred-m că e necesar, dar „numai în con: 

diţiile de producţiune capitalistă. In alte condiții stau 
alt-fel lucrurile. Aşa trebue să ne înțeleagă cetitorul. 

17
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- însă, încheiem capitolul cu cuvintele lui Marx, 

care a făcut mai mult decât oricine pentru lana- 

liza relaţiunilor omeneşti în societatea capita- 

listă: ” înaă 

„Această lege, zice Marx, (adică legea + că pro-- 
gresul grăimiădirii capitalului este şi progresul 

supra-populaţiei), aşează o corelaţie fatală în- 

_tre grămădirea capitalului, şi între creşterea să- 

răcici, aşă că la un pol se înmulțeşte bogăţia 

şi la altul sărăcia, suferinţa, meșştiinţa, îndobito- - 

cirea, înjosirea morală, robia; acesta este polul 

clasei ce produce. capitalul!” (le Capital, pag. 
- 285).



VI. 

Dacă cititorii au studiat cu bigare de seamă 
<ăpitolele din "urmă, apoi au putut să se în- 
-credințeze că economia politică burgheză a a- 
ut însărcinarea, cu voe, fără voce, să găsească 

pentru toate neajunsurile adevărate, pipăite,. ale - 

“vieţii economice, teorii fantastice menite a scăpă 
aparențele. . 

„In capitolele precedente, am arătat răuluce ur- 
mează 'pentru lucrători, din 'desvoltarea economi- 
că a societăţii şi, cu deosebire, din întrebuinţarea 
mașinilor. Acest lucru, mai ales cât;priveşte m'a- 

„şinile, e prea wădit pentru a putea (fi negat. Când 
se introduc maşini perfecționate, atunci o mul- 
țime de lucrători rămân pe drumuri; lucrul 'se 

întâmplă prea des, ca să mai 'aibă cineva 
„obraz pentru a-l megă. Deaceca nici nu-l meagă, 

ci scot o icorie menită a mască lucrurile, acea- 
stă teorie este „a: compensaţiei”. Când un.capi- 
1alist, (zic teorelicii compensațiunii în- fruntea.
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cărora. stau economiștii vestiți: James Mill tatăl, 
Mac-Culloch, 'Torens, Senior, J. St. Mill fiul), 

dă afară lucrători din pricină că a introdus 
maşini periecte, se face slobod un capilal care 
dă! chip de a ţinea alţi lucrători, laşă că „au bout 
du compte” se face compensare şi sărăcia, pri- 
cinuită de maşini, e trecătoare ca toate pe lu- 

_mea aceasta. Iată deci o teorie nouă. a economişn 
tilor burgheji! Să vedem ce e adevărat întinsa. 
Un capitalist, fabricant de pânză de bumbaa 
întrebuințează în fabrica lui 100.000 de lranci 
capital, din icare 50.000 pentru maşini, etc. (ca- 

“pital. constant) şi .50.000 salarii (capital varia- 

bil). La un moment. dat capitalistul introduce o 

mașină care costă 25:000 de franci. Atunci .ca- 
pitalul constant a crescut la 75.000, și pentru 
salar.au rămas 123.000, adică numai junntitate 
cât înainte, deci jumătate din numărul lucră- 
torilor vor fi alungaţi din fabrică. Unde e capi- 
talul ce se făcuse slobod? Cu ce se va [ace com- 

pensația? Dacă vom presupune că costul ma- 

şinii este mai mic decât salariile economiisite, 

de pildă, dacă maşina ar costa 15.000 ide franci, 

ar rămânea 10.000 de franci capital slobod: prin 

introducerea maşinii. Dar aceşti 10.000 de franci 
vor. face: să fie întrebuinţaţi numai 20 din cei 
50 ae luciţători rămaşi fără lucru. Dar mu îse. 

vor întrebuința nici atâţia pentrucă cea mai 

mare parte din cei 10.000 de tranci sevor cheltui 
arept căpital constant în formă de maşini, ânstru- 
mente de imiwjcă ș. a. m a.
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Ni se va zice că, dacă 50 de ţesători mu mai 
au de Joc lucru, apoi capătă de lucru falți cari 
lucrează la maşini. 

Dar mai întâi ce fel de compensare este a- 

„ceasta pentru ţesătorii din Bruxelles, dacă vor 
îi la Birmingham, de pildă, întrebuințaţi mai 
mulţi lucrători la fabricile de: mașini? Afară 
de aceasta, de când sau introdus: mașini 'pentru 
fabricarea mașinilor, alungarea lucrătorilor din 
fabricile de mașini e tot aşa de cronici, Ja fel ca, 
în alte industrii. 

Daci vom imai lua în scamă că lucrătorii 
daţi afară dintro industrie sunt specializați, şi 

prin urmare nu sunt în stare de a fi întrebuin- 

aţi în altele, vom înțelege toată fr umusețea teo- 
viei de compensare. 

Teoria compensării stă în legătură cu altă 
teorie burgheză despre fondul muncii „labour 
und”. Dacă e adevărat că fondul muncii e cevă 
Statornic*) — să presupunem de X milioane ide 
franci, ori de Y milioane de chile de grâu (în- 

trunind toale articolele trebuitoare lucrătorilor 
sub nume de grâu)—alunci, alungând pe lucră- 
tori, o parte din fondul muncii, câteva chile . 
de grâu, vor rămânea slobode ca fond de muncă 
pentru alți lucrători. „lată faptul în realitatea! 

  

*) Am vizat cât de falsă € teoria aceasta,
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sa. întristătoare, zice Marx (pag. 190), iau hrana 

din gura muncitorului, şi domnii pântecoşi zic: 

că pun astfel hrana la: îndemâna lucrătorului 

ca fond; nou de întrebuințare în altă industrie, 

Cum vedem lotul atârnă dela chipul do a numi 

„lucrul: „Nominibus mollire 'licet mrala”. 

Am văzut cât, de dreaptă este teoria despre 

fondul muncii.. Dar chiar aşă de ar îi, lucră- 

torii alungaţi cheltuiau salariile pe lucruri înu- 

maidecât trebuitoare. Acuma, ne mai având de 

lucru, pierzând salariile, nu vor mai cumpăra; 

prin urmare cererea acestor lucruri va scădeă 

şi, odată scăzând cererea, va trehui să, scadă Și 

- producerea lucrurilor. celor. mai de nevoe. 'A- 

dică teoria compensării ne dovedește tocmai 

dimpotrivă de ceeace voiă; în loc să ne pro- 

beze că lucrătorii din fabrică de ţesut pier-" 

zând de lucru din pricina introducerii maşinilor 

perfecţionate, un capital se va liberă pentru. 

a le dă de lucru în altă parte, în Joc să me do- 

vedească aceasta, ne arată că, dacă lucrătorii 

de acei lucrători cari munceau la producerea lu- 

“ crurilor de prima necesitate, lucruri cu cari 

“crurilor de prima necesitate, lucruri cu care 

cheltuiau lucrătorii salariile lor. Să Lăsăm! eco 

nomia burgheză la o parte şi să vedem: icum 

se petrec în adevăr lucrurile. Când se .introdud 

maşini perfecționate, o mulţime de lucrători 

pierd lucrul. Aceşti lucrători, cum ant văzut, iin- 

tră în rândurile aşă numitei supra-populaţii re-.
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lative. E cu putință să alle de lucru înalte in- 
„ dustrii, dar mai de regulă, fiind specializaţi în 
meşteşugul lor, vor puteă află cu imare greua 
tate. Femeile lucrătoare. poate vor găsi de lu 
cru, dar poale vor umplea casele de prostituție; 
băr Daţii poate vor găsi de lucru, dar poate vor 
umplea şi temniţele. A: introduce astfel 'de 
„axiomiă”, ca teoria compensaţiei, într'o societate 
în care domneşte producţia ca pitalistă anarhică, 
e nebunie. 

Să merge! miai depar te. Când se introduc ma- . 
şini mai bune, atunci este cu pulință de a lucră : 

„mai multe materii brute; spre pildă:*cu cât pe 
mărește producția jesătorilor. în Englitera, cu 
atâta se măreşte şi producerea bumbacului aut 
în America; cu cât într”'o industrie se întroduo 
mașini, cu atâla toate industriile din „cari sc iau - 
materiile prime își măresc producerea. Creşte- 
rea producerii poate să se facă însă ori punând] 
mai mulţi lucrători să .lucreze la aceste materii 
prime, ori introducând și în producerea aces- . 
tora ' mașini, împărțirea muncii, etc. In general 
introducerea de mașini perfecţionate într”o. in- 
dustrie molipseşte | Si pe altele, şi le face să in- 
troducă şi ele maşini mai perfecte cu toate ur- 
mările lor, cum sunt: „crizele, supra- populația 
relativă, proletariatul, nesiguranța pentru ziua 
de mâine, elc. 

„Cu desvoltarea imaşinismului î în Englitera, nu- 
mărul lucrătorilor pedepsiţi să lucreze sub pă-
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mânt, în imine de imktal, e foarte mare. În anul 

1861 crau 246.613, din cari copii dela 5 pânila 

10 ani (Il) 835 şi dela 10 până la 15 ani 

490102). | Stii 
“ Isprăvile maşinismului în socielatea în care 

domneşte producerea capitalistă şi proprietatea 

individuală sunt câte odată surprinzătoare. Astfel 

'desvoltarea enormă a industriei țesăturilor de 

bumbac a tăcut să se producă foarte mult buim!- 

bac brut în Statele-Unite, dar totodată sa des- 
voltat şi negoțul cu. robi negri. In 1790 îin Sta- 

tele-Unite erau 697.000 de robi, la 1861 nu-. 

mărul lor ajunsese la: 4.000.000**). 

“Sărmanul Watt, gândeă el oare că maşina 

cu aburi era să pricinuiască întinderea pesta 

măsură 'a negoţului cu robi?: : 

„Țesutul lânei cu maşini a pricinuit în An- 

glia prefacerea pământurilor de arat în păşuni 

pentru oi, şi izgonirea ţăranilor cu grămada 

de pe pământurile acestea spre a-i preface fn 

populaţie supra-numerară pusă la îndemâna ca- 

pitalismului”. Despre aceâstă izgonire a țărani. 

lor vom vorbi în altă parte; aicea voni spune 

numai că este una din cele mai groaznice işi mai 

dureroase pagini din istoria Engliterei. | 

„Irlanda, zice Mars, suferă şi acuma această 

operaţie dureroasă, care scoboară populaţia a- 

"cestei insule la suma trebuitoare proprietarilor 

*) Vezi Marx pag. 191. 
**) Vezi Marx pas, 192.
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de pământ şi domnilor Engleji ce au nevoe de 
lână”, 

La toale înv inovăţirile ce se aduc de so- 

cialişti urmărilor producerii capilalisie, ce- 

lor ale progresului industrial, maşinismului, etc. 
domnii burgheji şi economiştii lor strâmtorați, 
în loc de răspuns, încep să “strige: „Cum, sun- 
teți împotriva maşinilor, împotriva. progresului 
economic, voiţi prin urmare să distrugeţi m'aşi- 
-nile, să ne intoareeţi Ja starea sălbalecă, bar- 
bară?! etc. ec 

Coate aceste fraze fățarnice sunt prea cu- 
noscule: ca să le mai repet. Dar tocmai fiindcă 
învinovăţirea e alât de obișnuită, aducem aicea 
răspunsul lui Marx acestor „llecari bărtitori” 
burgheji, un răspuns care ar trebui să facă pe 

cconomiştii burgheji să moară de ruşine, dacă 
ar avea: 

„Maşina, zice Marx, nu-i de vină de menoro- 
cirile ce. aduce cu sine; nu-i vina ti dacă; în 

mediul nostru social, desparte pe muncilor-de 

mijloacele de hrană. Acolo. -unde a fost intro- 
dusă, face ca produciele să fie mai eltine şi 
mai multe. Inainte ca şi după producerea €i, so- 
„cietatea are cel puţin tot aceeași sumi: de pro-. 
vizii pentru muncitorii alungaţi, făcând abstrac- 
ție de uriașa parte din proiluctul anual irosită 
de trântori.. | 

„Mai cu seamă în 'tălmăcirea acestui fapt 'stră- 

luceşte spiritul prostituil al economiştilor.
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„După aceşti domni contrazicerile şi antago- 
nismele pedespărţite de întrebuințarea maşinilor: - 
în mod burghez, nu există pentru că nu Yin dela 
mașină: ci dela exploatarea ci de către capitaliştit 

„Deci, pentrucă mașina, triumful omului a- 
supra puterilor naturale, se preface în mâinile 

capitaliste în instrument de robirea omului la 
aceste puteri naturale; “pentrucă,: mijloc sigur 
de o scurtă .muncă de fiecare zi, mașina o lun- 

geşte în mâinile capitaliştilor;-pentrucă, varga 
vrăjită pentru ia înmulți bogăţia producătorului, 
mașina îl sărăceşte fiind în mâna capitaliștilor, 
pentru că.... economistul burghez spune fără nici 

o 'turburare că toale aceste. contraziceri strigă- 

toare nu-s decât aparenţe înșelătoare şi deşerte 
şi că în adevăr, şi prin urmare, în teorie, nu 
există”. „De bună seamă, nu neagă ci relele 
trecătoare, dar care medalie are numai o faţă! - 
Și pentru dânșii maşinile nu pot fi întrebuin- 
țate altfel decât în modul capitalist. Exploa- 
tarea muncitorului de către maşini este tot una 

_cu -exploatarea maşinilor 'de către muncitori. 
Deci cel ce arată realitățile întrebuinţării capita- 
liste-a maşinelor, se împotriveşte întrebuinţări- 
lor şi progresului social. Acest raţionament nu 
ne amintește oare pledoaria .lui Bill Sykes, ve- 
stitul bandit? „Domnilor - juraţi, zise el, gâtul 

"unui comisar-voiajor a fost tăiat fără îndoială. 

Faptul există, dar nu e vina imea, ki a Fuțitului. 
"Şi voiţi să scoateţi din lume cuțitul din pricina
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acestor rele trecătoare? Gândiţi-vă. Cuţitul este- 
una: din uneltele cele mai folositoare în imeserii.- 

şi în agricultură, tot atât de bine-făcător. în, 

chirurgie pe 'cât de priceput în anatomie şi to- 
varăş vesel la petreceri. Osândind cuțitul, ne Scu-- 
fundaţi din nou în sălbătăcia cea 'mai ilesăvâr- 
şită” 

Nu se poate mai nimerit. In adevăr nu- i +sea- 
mănă burghezimea, care, învinovăţită că prin: 
mașină aruncă în licăloşie pe lucrători, aduce- 
ca răspuns &trigăle ca cele următoare: „Ce? voiți 
să nimiciţi maşinile!” Nu se aseamănă, zic, cu.. 
tâlharul, care, învinovăţit că a omorit' un im, 
cu cuțitul, începe să strige: „Cum, voiţi Să ni- 
micii cuţitele, să me aruncaţi în barbarie!? 

In ce mijloc social va fi maşina „triuimiul o- 
mului asupra puterilor firești, mijloc sigur de a. 
scurta munca, varga vrăjită pentru a creşte bo- 
găţia producătorului... ete...» In ce mediu so: 
cial, în ce organizaţie socială, mașina va ti 
toate acestea, vom vedea mai pe urmă. Acuma 

să mergem, sanalizănv altă urmare a producerit. 
capitaliste şi a proprielăţii: individuale, anume 
centralizarea, bogățiilor. 

Noi am văzut că concurența silește pe capitalişti 
să” introduă tot mai marc, şi mai mare împăr- 

țire în muncă, să întrebuințeze maşini cât mai per-- 
fecționate. Dar ce însemnează împărțire mai mare 
a muncii? Insemnează căacelaşi lucru care s6fă- 
cea mai înainte de mai puţini lucrători, acuma se
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imparte” între imai mulţi. lucrători dintre cari 
fiecare face numai a suta parte din munca ce- 
rută pentru acel lucru, cum e exemplul cu -fa- 

cerea acelor. *). Deci cu cât. e mai mare împăr- 

țirea muncii cu atâta mai mulţi lucrători trebue 
pentru a produce un lucru, dar îl produc în tcâ- 
timi “mult (mai mări. In societatea capiialistă, 

“în care este proprietatea individuală, această 
grămădire de lucrători stă sub comanda ace- 

luiaşi capital: Cu cât însă mai mulți lucrători 
vor îi îngrămădiți la un loc, cu atât mai imult 
capital va trebui pentru materii prime, cu atât 
mai mult pentru 'clădirile în cari lucrează. Pe 
de altă parte, cu câl se introduc maşini mai 
perfecte (lucrul de viață ori de moarte pentru 
fabricanți -în societatea capitalistă), cu atât tre- 
bue cheltucli mai mari pentru dânsele și pentru : 
fabrici. Am văzut de asemenea că acumularea 

capitalului cere mărirea capitalului constant. 
Deci griimădirea lucrătorilor în fabrici și cen- 

tralizarea capitalului este -pricinuilă de însăşi 
„producțiunea. a _ 

Ca să se încredinţeze cililorii despre acest h- 
devăr mau decât să compare ficrăria veche în 

„care se lucrau lacăte înainte de desvoltarea,ica- . 
pitalismului cu complexa fabrică modernă en- 

*) Vom vorbi mai pe larg despre acest fenomen inșemnat 
al centralizării. Acolo vom vorbi de asemenea și despre 
cooperaţie, împărțirea muncii etc, din punctul de vedere 
socialist. |
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gleză, în care sunt sute, dacă nu 'mii de lucrători, 
sute deunii; dacă nu milioane de franci cheltuiţi 
în fabrică, maşini, materii prime, adică sub 
formă de capilal fix. Odată ce 'este o .fabrică. 
pentru a produce vre-un lucru, atelierul cel mic 

nu mai poale există căci în fabrică 'se lucrează 
mult mai eftin. Concurența va omori deci pe 
meseriaşi în folosul fabricantului. 

Dar, cu cât fabrica e mai mare, cu :cât capi- 
talistul are mai mulți bani pentru -a face cum- 
părăluri în mare a materialelor prime etc... 
cu atât producerea lui va fi mai jeftină, cu atâta, 

„deci va fi mai greu de concurat cu dânsul Wu 
numai, meseriașului. (care 'a dispărul în țările 
industriale ca Anglia), dar chiar capitalistului 
mai mic eu capitaluri imai mici. Capitaliştii mai - 
„mici vor fi dară bătuţi de capitaliștii mari şi e 
destul o criză pentru ca ei să dispară, să a- 
jungă, falii şi să cadă în şirurile salariaţilor ca 
țiitori de registre, privighetori în întreprinderi, 
ete. Lupta, prin urmare, iiu se; petrece numai 
între capitalişti şi meseriași: aceștia au pierit 
de mult în țările industriale, dar chiar între :ca- 
pitalurile 'mari şi între cele mici. Capitalurile mici 
„Sunt învinse, 'cele mari au deci o iputere de a- 
tragere în societatea de azi, aşă :Că olrag capi- 
talurile mai mici, le absorb, şi 'pe câmpul de 
luptă rămân luptându-se numai capitaluri uriașe. 

Dacă trecem dela aceste câteva observaţii Îa 
practică, Ia lapte, atunci vedem că faptele ne :
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dau cea mai deplină dreptate. Dacă vom merge . 

“în Englitera, vom vedeă fabrici uriaşe în cari 

sub comanda unui singur capitalist lucrează o 

nie, două şi chiar zece mii de lucrători,—pe când. 

imai înainte în ateliere, când capitalismul nu 

se desvoliase încă, lucrau cel mult câte 410 lu- 

“crători sub acelaș stăpân. Alunci proporția între 

stăpân şi lucrători eră unu la 10, acum în ajuns 

1: .1000, 1: 2000, ori chiar 1: :10.000. Numărul 

_ucrătorilor a crescut şi al stăpânilor Sa. umic= 

şorat. N 
Dar nu numai în industrie se află acest fapt 

:al centralizării capitalurilor în mâna unui nu- 

umăr din ce în ce mai imic idle capitaliști, ci şi 

în. alte steri ale activităţii omenești. 

“In comer capitalurile "mici sunt bătute__de 

cele mari. Cu cât creşte grămădirea capitalistă, 

„cu. atâta profitul trebue să -fie socotit pe un 'ca- 

“spital. mai mare; prin urare. cu atâta scad pro- 

.cenlele ori renta, în înţelesul obişnuit al cuvân-: 

:tului. Dacă într?o societale în care bolosul e de 

:30%; un om poate să trăească avi ând un ca- 

-pital de 10.000 -de franci; înu”o societate în 

“care profitul ori procentul *) e de 3%, trebue 

„pentru a trăi din profit un capital de 10 pri 

imai mare, (100.000 de franci). Prin urmare, 

toţi rentierii mici trebue să iasă din rândul ca- 

pitaliștilor şi să: intre în al proletarilor; numă= 

  

  

”) “Lăsăm de o parte deosebirea între profit.şi procent, 

«căci n'are însemnătate aici.
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rul capilaliştilor merge împuţinându-se. Dar în- 
semnătate şi mai imare decât cele zise are :cen- 
tralizarea pământurilor. Din multe pricini pe 
câre le vom analiză aiurea, capitalismul na 
putut să pătrundă în agricultură așă' de tare. 
ca în industrie. Dar pe zi ce merge se întinde | 
exploatarea capitalistă și la pământuri, și lot o- 
dată duce la centralizarea proprietăţii asupra 
Pământului. Cu cât maşinismul şi melodele ştiin- 
țifice vor intră 'mai mult în agricultură, cu atât 
mai mult va [i trebuincioasă cent ralizarea pă- 
mânturilor. Un lucrător. având câteva pogoane 
de pământ, nu mai poate luptă cu un capitalist 
care, având pământuri întinse, va îi în stare 
să introducă mașini perlecționate: de arat, de 
treerat etc., care va face semănăturile mai 'siste- 

„ matice şi împărțirea pământurilor între felurite 
semănături mai raţionale. 'Toate acestea, și multe 
altele, fac ca proprietarul mare să învingă pe 
cel mic, şi cu cât exploatarea pimântului se iva 
face prin 'mijloace mai. știinţilice, cu mare în- 
trebuințare de maşini, cu atâla centralizarea, .pro-- 
prietăţii asupra pământului va merge crescând. 
Se înţelege că vorbim despre acea centralizare 
care se tace prin jocul legilor societăţii bur- 
gheze, prin jocul puterilor economice. lăsate în 

_xoia lor, prin concurenţa liberă, şi prin 'niij- 
loace tâlhăreşti, care de altmintrelea joacă un 
rol așă de mare în grămădirea pământurilor în 
inâna unui singur proprietar. In Eriglitera pă-
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mântul e aşă de centralizat, încât mare parte 

din Englitera este a câtorva familii, şi numai le- 
gile cari primesc majoratul împiedică concen- 

trare, şi mai mare. In Franța. pământul se con- 
centrează tot mai tare, şi în fiecare an se mic . 
şorează numărul proprietarilor. Dar cel mai 
“mare. exemplu ni-l dă America. Cu toate :că 
mult pământ stă la îndemâna cui yrea, ;capita- 
lismul nevoește pe micul proprietar să pără- 
sească proprietatea sa, şi proprielatea merge 

concentrându-se. Iată cifrele oficiale date de 

Henry George, cunoscutul autor al cărţii ,,Pro- 
gres and Poverty”, în cartea sa lipărită în "anul 
acesta sub titlul de „Social Problems”. :Cifrele 
sunt oficiale. După cenzul dela 1870—1880, nu- 

mărul fermelor care avea mai puţin de trei 

acre de pământ. a scăzut cu 309%; între 3 şi 10 
acre, a scăzut cu 21%; între 10 i 20, cu 14%; 

între 20 i 50, cu 8%; între 50 şi 100 numărul. 
fermelor începe să crească cu 37%; între 100 şi 
500 cu 200%; între 500 şi 1000, 'cu 400%; şi în 
sfârșit ferme mai imari de 2000 de, ucre, cun 
Sar zice moşii mari, au crescut cu 700% (UD). 

Aceste ciir& sunt prea limpezi, şi prea convin- 

gătoare şi nu 'mai e nevoe să le comentăm. Este 
deci ide înţeles pentru ce cel mai elocvent pro- 
pagator al naţionalizării pământului a eşit din 
America. 

Dar averile nu numai că au aplecarea a se 
concentră,. dar mai au şi aplecarea de-a rămâ-
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nea în! acecaş familie. Ajungând la un grad mhare 
de desvoltare, capitalul mare atrage ca un mag- 
nct pe cele mai mici, capitalistul 'm'are auinează 
pe cel mic, şi cu cât e (mai imare cu atâta mare 
grijă de '4 putea îi doborit de altele. 

Vorbind în „Social: Problems”*), despre a- 
„ceastă tendință către centralizarea averilor, elo- 
cventul învățat. Henry George zicea urmă- 
toarele: 

„Mare schimbare suflă peste toată lumea ci- 
vilizală, o schimbare care se aseamănă cu feuda- 
lismul care în Europa prelăcuse proprietari ne- 

atârnaţi în vasali, şi adusese întreaga socictate 
sul ascultare de o ierarhie de privilegii. şi de 
avere. Dacă aristocrația nouă e moştenilă ori 

1, puţin sare a face. Numai norocul, întâmpla- 
vea, hotăreşte cine va câştigă mai mult într'o 
loterie, Dar e neîndoclnic că marea majoritate 
care ia parte la .lolerii va scoate bilete albe. 
Puterile erei nouă mau avut încă vreme să ifacă 

"o ierarhie statornică, dar se vede că, dacă bpr- 
ganizaţia socială sileșle o- mice-de lucrători să. 
muncească sub porunca unui singur stăpân, ra- 
portul între acesta şi între lucrători, va fi ca 
1=1000. Stăpân! Dincolo de oceanul Atlantic 
nu iubim! acest cuvânt. Cuvântul nu e american. 
Dar ce tfolos dacă vom protestă împotriva: cu- 
vântului, când 'avem lucrul real reprezentat prin 

  

*) Vezi „Social pi oblemse London Kegan Paul, Trench et 
Comp. 1 Paternostersquare pag. 64—65. 1884. 

_18
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cuvânt? Omul careimi dă .de lucru, şi la care 

trebue să iucrez ori să pier de foame, e stă- 

pânul meu, — numiţi-l cum poitiţi”. 

In capitolul al patrulea, luându-ne sarcina dea 

face analiza: capitalului, ant zis că „această ană- 

liză ne va deschide porţile celor mai ascunse 

părţi ale relaţiilor economice”. Credem că ne-ani 

împlinit această sarcină pe cât ne-a îngăduit 

spaţiul îngust al unei reviste!) în care nu pu 

tem: să dăm: decât trăsăturile cele mihai de frunte 

ale capitalului. 
Cititorii văd cât de deosebit e adevăratul ca- 

racter al capitalului de ceeace ne vorbeşie eco- 

nomia burgheză, definindu-l ca „producte în- 

trebuinţate pentru producerea viitoare”. Ce deo- 

sebire între acel lucru nevinovat chemat în, min- 

tea noastră de definiţia burgheză şi adevăratul 

caracter al capitalului! 
„Am văzut, chiar după ce am început să 

analizăm capilalul, că acesta este acea pu- 

tere care sileşie pe lucrători să . lucreze ». 

parte de zi gratis pentru capitalişti; adică acea 

putere prin care o parte din omenire stăpâ- 

neşte pe cealaltă. „Capitalurile” în toate forme- 

le lor, (capitalurile comerciale, industriale, agri- 

cole; bancherești, etc.), am! văzut Gă se hrănesc, 

se înmulţesc din plus-valoare, adică: din munca 

  

“Î) „Revista Socială“, n-rele 1-5, din April-Septembre 1884, 

Capitoiul IV de care-i vorba ac, a apărut în numărul din 

lulie al Revistei Sociale, paginile 121-159. — B. !
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neplătită, a lucrătorilor; am văzut că ele se itor- 
“mează din grămădirea unei părți din plus-valoa- 
re, adică din grămădirea productelor muncii ne- 
“plătite. Am văzut că grămădirea capitalului, mai 
„ales a părţii sale stalornice, (maşini, ete., făcule 

„de lucrători) îl dă afară .pes:cel ţe a: făcut Wnași- 
nile, prefăcându-l în supra-numerar. Pe de altă 
parte am xăzut cum grămădirea : bogățiilor din 
“pricina . producţiei anarhice pricinueşte crize 
cari, pe deoparte sunt cel mai mare, rău pentru 
lucrători de vreme ce-i preface pe supra-nume- 
rari, într'o armată de rezervă a capitalului, iar: 

„pe de alta ruinează o mulțime de capitalişti; am! 
„Yăzut în sfârşit cum în societatea capitalistă con- 
curența şi progresul născozirilor precun şi al 

„ împărţirii muncii duc necontenit la centralizarea 
„bogățiilor în imâinile câtorva, azvârlind tot mai 
mare parte din: omenire în rândurile proletarilor. 

Cu „capitalul” se repetă acelaș lucru ca şi '0u 
maşinile. Când 'socialiştii azvârl în faţa bur- 
gheziei ticăloşiile :societăţii capitaliste, €COno- 
„miştii burgheji, şi dupădânşii toată burghezimea, 
încep să strige:. Sunteţi împotriva „capitalului, 
“sunteţi împotriva grămădirii productelor pentru 
producerea viitoare; dar fără acestă producle, 
fără „capital”.nu e cu putință producerea; nimi- 
cind capitalul, nimiciţi producerea şi ne azvâr- 
liți într'o stare cumplită de mizerie, în sălbă- 
tăcie.. a : Me 

In Europa ste o ligă numită a păcii; mămbrii . 
acestei ligi sunt oameni cunoscuţi în știință, în
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artă şi în politică. Scopul acestei ligi este des- 

ființarea răsboaelor şi a armatelor. Inchipuiţi- vă 

“acuma, când tun: membru al acestei ligi ar îns 

cepe să descrie toale ticăloşiilerăsboiului, ar face 

un tablou stfâşietor din suferințele ce urmează 

- din răsboiu, cârid ar arătă câte jertfe, câtă lco- 

rupţie, cât sânge ne costă militarismul, şi toate 

ticăloşiile ce le produce Şi ar cere desfiinţarea. 

“armatelor, închipuiți-vei ca la acest discurs sari 

găsi cinevalcare să-i răspundă cam astiel: „Cum, 

voiţi să suprimaţi armata, dar în eâ sunt cei 

mai puternici Hii ai naţiei, tinerimea noastră 

şi d-voastră voiţi să-i suprimaţi, să-i nimiciţi, 

4 ne; lăsaţi fără cei mai voinici dintre fiii noştri, 

care poate ne vor îi sprijinul băbrâneţelor... P 

Se înţelege că la astfel de întâmpinare pros- 

tească, membrii Jigii păcii war aveă decât si 

răspundă: „Domnule, ici prin gând nu ne trece 

să nimicim! viaţa tinerimii care se află în lar- 

mată; tocmai aceasta voeşte imilitarismul. Noi 

voim să nimicim! o formă socială sub icare func- 

 ționează tinerimea voastră, şi a face astfel ca 

sub' altă: formă de viață socială, să fie în adevăr 

oameni producători şi folositori societății gi 

să” vă sprijinească la bătrâneţe”. 

Deşi obiecţia ce am presupus că sar face 

Ligii pentru pace, va părea tuturor o prostie 

curată, se pare, cu toate acestea, un, (ce (foarte co- 

rect, când se face socialiștilor, deşi în, pniândouăi 

cazurile există o analogie desăvârşită. 1 Noi, „ca 

şi membrii ligii pomenite, răspundem. :protivni- -
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cilor noştri: „Domnilor burgheji, şi toţi cci ice, 
staţi la nivelul intelectual al Durghezimii, : nici 
prin e gând nu ne trece să nimicim „bogăţiile, + capi-, 

talurile; mai de grabă această însărcinare şi-o 

iau crizele, şi concurenţa societăţii voastre. 'Noi 
voim să mimicim acea formă socială (nimicirea 
aceasta este (de altmintrelea o urmare ineînlă- 

turată o desvollării capitalismului însuşi), sub 
cari aceste bogății se fac capitaluri, şi în iloc 
de a îi mijloc de îndestulare a cerinţelor 'ome- 
nești, mijloc ide fericire, se fac un mijloc lde a- 
păsare, un mijloc care nenorocește și: robeşte 
pe cea mai mare din oameni şi anume pe acei 
cari produc bogăţiile. In forma de societate, 

despre care vorbim noi socialiștii, nu numai că nu 
vor dispărea bogăţiile făcute până acuma, cum 
nu va dispărea linerimea dacă sar desfiinţai 

armatele, ci dimpotrivă vor creşte şi toţi vor li 
bogaţi fără a fi capilalişti.. Despre această 'so- 
cictale vom vorbi în articole viitoare; acuma 
trecem încă la o chestie, cea din urmă ilespre 

care vom vorbi în capitolul de faţă, anume la, 
chestia: cum se împart productele în societate, 
întemeiată pe concurență şi salariat, în societa- 
tea capitalistă? 
Am văzut că productul naţional după econo: 

mia clasică burgheză se împarte în trei părţi: 
rentă, profit şi salariu. Renta, pe'care o iau pTo- 
prietarii de pământ; profitul, pe care îl iau 'ca- 
pitaliştii Şi salariul, pe care îl iau lucrătorii. 

Productul naţiorial 'se împarte, dară, după şcoala
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clasică engleză, în trei părţi: salariul + rentă 

profit=producl naţional. Dacă vom scădea din 

productul naţional parica care vine muncii 

“va rămânea renta și profitul. Să presupunem 

-acuma că lot productul naţional se urcă, a '100 

de milioane 'salbeni, şi că partea :ce vine muncii 

este de 10 de milioane, atunci ;partea rentei şi ai 

profitului este de 60 de milioane. ;Aceste ;60 

de milioane de galbeni se vor împărți între 

profit şi rentă. Este uşor de tvăzut că ldacăi 

unul din iaceste două lucruri va lua mai imult, 

pentru. celălalt va rămânea mai puţin, şi dim 

potrivă. Să presupunem dară două clase de pa- 

meni, care trebue să împartă între dânșii renta,. 

şi profitul. Se înţelege că interesele acestor, clase 

vor fi icu totul dușmane şi că, [dcaceca, clasele a- 

cestea vor (fi veşnic în luptă, de vreme ce, după 

exemplul nostru, au a-şi împărți 60 de imilioane, 

şi fiecare va. căuta să -iă cât umai mult 'păgubind; 

- pe cealaltă. Această stare de lucruri o vedem 'a- 

cuma în Anglia; acolo majoratul a păstrat pă- 

„mântul în jmâna unei clase, a lorzilor, şi icapi- 

talul în imâna altuia; acolo dușmiănia intereselor: 

a format două partide polilice: „Wighs” şi 

„Tory”. In alte părți cum, de pildă, în America, 

unde pământul 'se poate înstrăina ca orice marfă, 

renta şi profitul e în mâinile unei singure 'clase, 

a capitaliştilor. *). “ i 

  

"*) Ca şi pe la noi.în Arnerica mai sunt şi proprietari mici; 

dar-au început a dispărea. Ă - ” j
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“Faptul că productul naţional se împarte în 
trei părţi a fost dat la lumină ide Şcoala clasică 

engleză, al cărui reprezentant cel mai ilustru 
a tost Ricardo.*) Dacă ne vom aduce aminte 

de cele ce fam zis despre valoarea şi 'plus-valoarea 

lui Marx „vom puteă să formulăm can astfel fim- 
părţirea "productului maţional. Să presupunem 
că la maţie' valoarea tuturor producltelor.. 

întrun an este de 100 milioane de franci. Să pre- 
supunem că acea parte care vine muncii, adică! 
factorului care .a produs aceste 100 milioane, 

*) Cu mare părere de rău lăsăm la o parte analiza teoriei 
rentei şi compararea teorici rentei după Ricardo cu teoria 
ini Rodbertus. Rodbertus se deosebeşte de Ricardo, După 
Rica' do, cum am văzut, renta este deosebirea de producti- 
vitate între cel mai sărac pământ pus în lucrare şi între 
cele mni bogate: prin urmare, după dânsul pământul cel 
mai sărac nu dă rentă. După Rodbertus şi cel mai sărac 
pământ tot aduce rentă. Dupi Ricardo pricina rentei este 
deosebirea de rodnicie, după Rodhbertus pricina este de o 
parte apropi-rea pământului şi pe de alia faptul că în pro- 
dusele fabricilor se soco esc în cheltuelile de producţiuae 
şi materiile prime ; în agricultură însă această materie primă 
e pământul care e gratis, etc. In orice caz, deşi pe alte căi, 
şi Rodbertus şi Ricardo ajung la aceeaşi încheere, că cu cât 
merge omenirea Înainte pe calea progresului. cu atâta renta 
înghite mai mare parte din productul naţional. Numai o 
deosebire mare rămâne: după Ricardo cu cât mergem înainte, 
cu cât se înmulțește omenirea, cu: atâta scade produc- 
tivitatea pământului; Rodbertus însă admite că rodnicia 
pământului nu numai că nu scade cu înmulțirea omenirii, 
dar chiar poate să crească şi mai mult de cât se îmulțeşte 
omenirea, şi în aceaslă privință ne unim cu Rodbertus, In . 
orice caz, noi împreună cu Lassale credem că s: pot îm- 
păca amândouă tedriile, se înțelege făcând câte-va îndreptări 
la teoria lui Ricardo, Având în vedere însemnătatea su- 
biectului vom da un articol special în care vom pune alături 
teoria rentei după Ricardo, Rodbertus și Henry Graile.
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este de ;:40 de milioane; aceste 40 de milioane 

alcătuesc suma cu care s'a plătit munca, dar 
cele 60 de milioane ce mai rămân, deşi produse 
tot de muncitori, vor intră în buzunarul stăpâni- 

lor de tot felul, aceste 60 de milioane vor i 
xezultatul: muncii neplălite. 

Intrebuinţând terminologia noastră, 40 de mi- 

lioane, vor alcălui suma tuturor valorilor me- 

cesare, sau valoarea necesară națională, iar 60 
de milioane wa îi suma tuturor plus-valorilor sau 
plus-valoarea naţională. Să facem dar analiza 

împărțirii productului naţional în "două părţi: 
în valoare necesară naţională, care e acea parte 
ce vine luncii, şi în plus-valoarea naţionalăi 

care cuprinde renta și profilul, — astiel că tot 
productul naţional va îi egal. cu valoarea nece- 
sară naţională adunată cu plus-valoarea naţio- 

nală. Valoarea necesară națională, în exemplul 
nostru 40 de milioane, e acea sumă, strict mece- 

sară pentru viaţa lucrătorilor, care sumă după 
închipuirea greşită a şcoalei engleze se deter- 
mină prin numărul maşterilor, iar după econo- 
mia. socială prin mecanismul organizației ac- 

tuale a societății; dar în orice caz, după unii şi 

după alţii, suma aceasta nu va trece, peste 'stric- 

iul necesar, peâtru. întreținerea clasei lucrători- 
lor. Noi lam văzut mai departe că, dacă omenirea, 

nu s'ar înmulți de loc, totuşi productul £ icare ia 
„veni pentru lucri ători nu va trece peste strictul 

-necesar - pentru. viaţă. Aducându-ne aminte de 

aceste premise, să vedem ce se va Tace cu va-
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loarea necesară naţională, când se va mări pro- 
ductivitatea muncii omenești. *). Să presupune 
acuma: că, mulțumită mai mari împărțiri! de 
muncă, introducerii maşinilor, productivitatea 
muncii s'a mărit de două ori, astfel ică Sociela- 
tea noastră va produce acuma 200 de milioane 
în loc de 100 de milioane, “ca îmai inainte. 'Să 
vedem ce se va întâmpla. cu partea productului 
naţional care ine lucrătorilor şi care în exem- 
plul nostru e de 40 de milioane. 

Această sumă poale ca şi productivitatea 'să 
se mărească de două ori, adică din 40 de mi- 
lioane să se facă 80. In acest caz jparted muncii 
se va imări în comparaţie 'cu. strictul necesar 
(dela 10 la $0 'de milioane), dar va forma a- 
ceeaşi parle din productul întreg, adică 40:100= 
2/s şi 80:200=  2/,, Partea muncii poate să se 
mărească mai puţin decât productivitatea; 'spre 
exemplu, să;se mărească dela .40 la :50 'de imi- - 
lioane, când productul se va mări, cum; aim pre- 
supus, dela :100 la 200 de milioane. In iacest icaz 
partea muncii se mărește în comparaţie cu stric- 
iul necesar ridicându-se dela 40 la 50 de îmi- 
lioane, dar 'scade ca parle a productului întreg; 
de unde în cazul întâi, ea a fost ca 40 La 100 
adică 2/5, acuma va fi ca 50 la 1200, adică 1; 
— 
-“) In această analiză “presupunem că populaţia nu se în- mblţeste ; presupunerea contrară ar încurca analiza fără să, schimbe deducțiile noastre, Asemenea presupunem că pro: ductivitatea pentru aur se schimbă în aceeași proporţie ca ŞI a celorlalte mărfari,
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prin urmare dela ?/; a scăzut la 14, din productul 

naţional. Al treilea 'cuz este, când parlea. muncii 

va rămânea statu-quo, adică mărindu-se pro-- 

ductivitalea muncii de două ori, parlea muncii 

va rămânea tot de 10 de milioane. In aces caz. 

partea muncii va fi egală cu strictul. necesar,. 

adică partea muncii nu se micşorează faţă cu: 

strictul necesar, dar se micşorează ca parte din 

productul întreg în proporția în care sa mărit. 

productivitatea . muncii. Dacă înaintea măririi. 

- produetivităţii muncii, proporția între partea: 

muncii la productul întreg a fost ca 10:100=—2/s- 

acuma, mărindu-se productivitatea de două ori,.- 

proporţia va Îi: ca: 10:200=*/;; înainte partea: 

muncii era 2/;, din totalul producţiei, acuma 

este numai 1/5, deci parlea muncii s'a făcut ide: 

două ori mai mică, pe când productivitatea s'a. 

tăcut de două ori mai. mare. | 

In sfârșit, al patrulea caz este când partea. 

muncii va cădcă mai jos decât .10 de milioane,- 

de pildă! la 25 de milioane; atunci partea muncii. 

va: cădea imai jos decât strictul necesar. In a-- 

cest caz, partea muncii va cădea mai mult idecât: 

sa ridicat productivitatea. Mai înainte partea; 

muncii era ?/; (40:100) din total, 'acuma va fi 

1/5 (25:200). | - 

Să trecem dela :aceste speculaţii teoretice la. 

practică, şi să ne întrebăm care din.cele 4 ca- 

zuri înşirate se va întâmplă în societatea capi-;
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talistă *), când se măreşte produclivitatea' muncii. 
Cei cari au citit cu luare aminte : capitolele. 
trecute apoi fără multă greutate, vor ajunge 
la încheere că acest caz nu poate fi altul decât 
al treilea, adică: deși productivitatea creşte, 
partea muncii nu va trece peste strictul necesar. 

Şi în adevăr. Mărindu-se productivitatea muncii 
din pricina împărțirii muncii şi a maşinilor per- 

- fecţionale, cum an văzut, bogăţiile se grămă- 
desc, se centralizează; se grămădesc sub formă 

de capital constant, şi de :acolo urmează: robia 
şi mai mare pentru lucrători. Intro societate 
în care mu sunt încă centralizate bogăţiile, în 
care un stăpân are în atelierele lui 10 lucrători, 

în care“ fiece lucrător poale să se aștepte :a 
îi stăpân, e de o mie de ori mai mică atârnarea 
lucrătorului decât într”o societate în. care un 
stăpân are sub sine 1000, ori chiar 10.000 de lu- . 
crători, şi în care pentru a ajunge stăpân, se 
cer sute de mii de franci pentru instrumente de 
mucă, adică pentru fabrică, maşini ete. Afară 

„de aceasta am văzut că maşinile alungă pe lu- 
crători, că concurenţa, - crizele, 'etc.. formează 
armata” de rezervă a capitalului care prin con- 
curență va scădeă întotdeauna salariul la stric- 

  

..*) Reamintim încă o dată că noi vorbim de ţările indus- 
„triale în care progresul industrial a despărţit pe muncitori 
de uneltele de muncă ast-fel că societatea se împarte în 
două clase mari: patroni şi salariaţi. Despre ţările ca a 
noastră, în care sunt şi lucrători proprietari pe uneltele lor, 
vom vorbi mai pe urmă, - o. 

1



  

284 KARL MARX ŞI ECONOMIŞTII NOŞTRI 

tul necesar pentru viața lucrătorilor ori şi mai 

jos. | 
Dar, zic economiştii burgheji: siriclul ne- 

.cesar e lucru foarte relativ. Strictul necesar al 
unui sălbatic e foarte puţin îndeslulător pentru, 

“um lucrător 'dintr'o ţară civilizată. Așa este, Dar, 
dacă vom lua ca punct de plecare starea lucră- 

torului din vremea când s'a început desvoliarea 

capitalului, atunci cu cât vom merge mai în- 
nainte vedem că strictul necesar al lucrătorilor 

- merge scăzând. Strictul necesar al lucrătorului 
nu atârnă lde gustul acestuia, ci de 'relaţia între 
stăpân şi lucrători. Apoi fiindcă toate ajută pe - 
stăpân, acesta a fost în stare să mai inicşoreze 
strictul necesar, nu să-l ridice. Dacă trecen apoi 
la fapte, aflăm! că economistul englez Rogers a 
dovedit că traiul lucrătorului e acuma mai rău 
decât înaipte de desvoltarea capitalismului, a- 

dică că lucrătorii „en masse” se hrănesc, 'se 
îmbracă, etc. „mai prost decât se .hrăneau şi se 

îmbrăcau mai înainte. Sunt două lucruri cari ne 
înşală, făcându-ne să credem că acuma lucră- 
torii trăesd mai bine. Mai întâi noi 'socolim| 'sala- 

viile în bani şi asemănându-le cu 'cele de astăzi, 
se înţelege ică găsim că sunt acuma mai jmari. 
“Dar, facem! astfel mare greşeală. Nu-i vorbă ide 
„salariu în bani, ci de salariu în producte: câte 

- producte âdicăpoateaveă lucrătorul pentru banii ' 
primiţi. Călătorii zic că.. în nordul Siberiei sunt 
aşă de Scumpi banii, încât cu câţiva franci poți 

.
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trăi o lună. In California dimpotrivă a fost po. 
vreme când lucrătorii primiau 10 dolari (50 ke: 
îr.) pe zi, şi trebuiau să cheltuiască tot, pentru a: 
putcă trăi, aşă de scumpe erau toate. Chiar bă- 
trânii noștri pot să ne spue că la moi primia lu- 
crătorul un leu prost pe zi, dar be 'alunci dea 
de carne costă 110 parale, dca de win 5, etc. 
Intro vreme se cumpără cu o para un căuş de 
ouă, dar paraua era aşă de rară că pentru o. 
pară puneau oamenii stăpânirii pe birnici cu. 
ochii la fum. Comparând deci starea Jucrătorilor- 
din două epoce trebue de luat seama cât con-- 
sumau atunci, Şi cât acuma, dar nu câle parale: 
primiau ori primesc. Al doilea lucru care ne în-- 
şală este că vedem în ţările industriale adesea. 
lucrătoare cu pălării de pae, cu :manteluri! şi. 
lucrători chiar cu cilindre; şi noi,. neîntrebân- - - 
du-ne de câte ori pe an consumă carne acest lu= 

crător cu cilindru, începem. a strigă: ce progres: 

Dacă, însă, lăsând la o parte aceste forme în-- 

şelăloare, vom socoti câtă carne, pâine, legume, 
vin consumă lucrătorul înaintea desvolltării ca= 
pitalismului, dacă vom: cercetă hainele ce pur-- 
tau din punctul de vedere al îndemănării, dacă 
vom! socoti câte lemne ardea, etc. şi, Uacă votm. 
face aceeaşi socoteală pentru lucrătorii de astăzi, 
atunci — ne-o spune Rogers „—consumaţia lucră-. 
torului eră (mai bună înainte decât acuma. 'Prin. 
urmare întemeiaţi pe deducţiunile lui Rogers. 

- ar trebui să vorbim chiar de cazul ial patrulea, |
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al împărțirii 'productului naţional; dar noi fa- 

cem plăcere burgheziei şi presupunem că stric- 
tul necesar al lucrătorilor nu s'a „micşorat “cir 
mersul propășitor al pro ductivității, dar nici mu 

sa mărit, adică avem cazul al treilea. Dar, încă 

odată, ce ne spune cazul al treilea? 'Ne spune că, 

dacă sc măreşte productivitatea. când se -mă- 
reşte productul maţional, partea muncii nu „creşte. 

Dacă productivitatea se măreşte de două sori gi 

-produclul național ajunge dela 100 de milioane 
la 200, partea muncii rămâne şi 'în cazul îintâi 
şi în al doilea de 40 :de imilioane. 'Dar în cazul: 
întâi partea muncii face ?/, din total ȘI în sal 

doilea numai 1/5. Să presupunem că productivi- 
tatea muncii u crescut de 10 ori, atunci iproduc- 
tul naţional dela '100 de milioane ge Wa fridică 

la o mie de niilioane; dar partea muncii fre- 

strânse la strictul necesar va fi tot de:10 de mi- 

-lioane. şi wa face numai a :25-a parte din pro- 
“ductul intreg (40:1000=—1/2;) în lac de.a: fi 'două 

cincimi. Deci ridicându-se productivitatea muncii 
de 10 ori, partea muncii, socotită ca parte din 
productul naţional, scade tot de 10 ori. Deci cu 

«cât se [ace munca mai roditoare, cu cât 'pro- 

Juce mai muli, cu atâta și în sucecași proporție 

scade partea (ce i se: cuvine din produclul ina- 
-țional. -Această lege a fost. formulată stiinţitie 

"pentru întâia dată de Rodbertus în cartea sa, 

„care a făcut. epocă în ştiinţă şi al cărei: titu 

«este: „Zur. Beleuchtung -der socialen Frage”
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„şi în care această lege este „exprimată astfel: 

„Plata relalivă a 'muncii cade. în aceeași pro- 

„porție în care 'şe face mai productivă”. Cu ti- 

„ceste cuvinle scrise cu litere mari, imântue, od- 
bertus cartea. Şi în adevăr aceste cuvinte 'ar 
trebui bătute pe frontonul civilizaţiei europene, 
cum sc pun scânduri nesre pe pieptul osândiţi- 

„lor la moarte, și pe dânsele se arată crima pen- 
tru care sânt osândiţi. 

Economiștii burgheji nu neagă cu totul această 

lege gs grozavă. Nu neagă că, cu cât imunca se tace 
mai rodnică, cu atâta cade partea relativă, “a 
muncii; numai ci zic că nu cade în aceeaşi pro- 
porţie, adică presupun cazul al „doilea al îm- 
părţirii productului naţional. Nu-i vorbă, destul 
de frumos ar îi şi aceasta; [lar am! văzut ică nici 
cu atâta nu se poate lăudă capitalismul. Alţii 
zic: Ei bine, chiar dacă plata se ţine Ja nivelul 
stricpului necesar, progresul industriei şi al ci- 
vilizaţiei în general, făcând. unele lucruri peste 
măsură de eftine, şi altele chiar fără de plată, 
„au bout du compte” tot ajung lucrătorii mai 
bogaţi. Ei au pat, scaun, pot ascultă imuzica aceâ- 
stă contându-li fără plată în grădinile oraşelor, pot 
merge la teaţru pentru popor etc..., lucru care 
e un lux peste puţință pentru cel mai bogat 'săl- 
batic şi chiar penru un rege ul zuluşilor.. Că 
din masa bogaţilor cad fărămituri şi pentru 

„proletari, nu tăgăduim; dar că lucrătorul trebue 
să fie socotit mai bogat, numai pentru că areimai 
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mult decât un rege al zuluşilor, pegănr cu idesă- 
vârşire.- Bogăția: nu e ceva absolut, cun! nu ke 
nimic absolut în lumea aceasta. Bogăția „e un 
lucru foarte relațiv, şi se condiționează, pe ideo- 
parte prin puţerea productivă a omului :şi pe 

de jlta prin simţimântul lăuntric de mulţumire. 
Dacă puterea omenească a ajuns să producă 
locuinţe cu câte o odac, atunci o casă cu două odăi 
va îi un lus, şi cel ceva aveă vali bogat. Cât 

despre sentimenţul de mulțumire, apoi acest sen-" 
limenț din punctul de vedere economic atârnă 
dela cele ce are' vecinul meu. Dacă vecinii imei 
au case cu câte două odăi şi ieu woi avea ;casăi 
cu 3 odăi, atunci voi fi mulțuniit; dacă vecinii 

mei vor aveă case cu 3 odăi, şi eu casă cu :0 

odae, atunci mă voi simți nefericit, sărac*). Să 
ne întoarcem! acuma cu exemplul nostru. O nație 
produce 100 de milioane din care :40 'de imi- 
lioane vin celor ce produc şi 60 celor ce nu 
produc nimica. Să presupunem acuma că munca, 
din pricina progresului industrial,se face de 10 
ori mai productivă. 

Pentru ca lucrățorul faţă cu puterea produc- 

livă:” să rămâie în aceeaşi -poziţie, trebue ca el 

să ie de zece ori mai bogat, ica relaţiunea între 
puterile lui producătoare şi între ceeace con- 

sumă să păstreze proporția dinainte. Noi însă 

*) Yorbim din punctal de vedere economic, nu mosal, 
a'truist. 

v
i
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am văzut că, dacă productivitatea se înzeceşte 
şi în loc de 100 de milioane fe produc '1000, 
partea muncii rămâne tot deopotrivă cu strictul 
necesar, adică tot 40 de milioane. Pe de ialtă 
parte dacă, imărindu-se producţia dela 100 la 
1000 de milioane şi partea muncii, valoarea 
necesară națională, rămănând tot 40 de'. mi- 
lioanc, suma plus-valorilor care intră în bu: 
zunarul claselor privilegiate se va mări dela 
60 la 960 de milioane (1000-— 10=—960), adică] se 
va mări şi mai imult decât productivitatea î îmun- 
'cii, se va mări de 16 ori. Afară jde acestea cele 
960 de (milioane se -vor concentră în mâna 
unui număr de oameni mult mai mic decât ial 
muncitorilor. Deosebirea între starea lucrătoru: NI 
lui și ia capitalistului (asemănându-i individ cu 
individ), va crește într'o proporţie mai mare 
decât Productivitatea, ajungând a îi cu 1:1000 
şi mai (mult. In vreme ce lucrătorul wa trăi în 
vizuine, mâncând odată pe an carne, tremu: 
Tând iarna (de frig, capitalistul va: avea caste- 
luri cu zeci de odăi, va dă bancheturi, va face 
orgii, se va răsfăță în lux. Aşă dar starea lucră- 
torilor câde mereu cu mersul. progresului în 
asemănare cu puterile productive şi în mai miare 
proporție cade starea lui” faţă cu a vecinului 
său capitalist. Deducerea este: cu' mersul pro- 
gresiv al industriei „capitaliste, sărăcia munci- 
torului creșta îi în nai mare proporţie decât crește 

19.
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productivilalea muncii. Credem de pr isos orice 

comentarii. i 

Cu aceste . cuvinte, deducerea logică din 

cele ce am spus până aicea, sfârșin: acest 

şir de arlicole. In aceste 6 capitole am 

“analizat legile economice; relaţiunile econo- 

mice ale societăţii de astăzi. Am considerat 

- socielalea parcă oprită în loc fără să înc între- 

băm de unde a venit această stare de iucruri, Și 

unde ne duce. Vom începe altă erie de îarti- 

“cole sub titlul „Ce este socialismul?” 'Aceste cer- 

celări vor îi o urmare la. “articolele „Karl 

Marx şi economiștii noşiri”, şi sc :vor pcupă 

tocmâi cu. această chestie: de unde. vine Starea 

actuală de lucruri. şi unde ne duce? Atunci ni 

se vor lumina multe lucruri pe.cari acufna, je-am 

atins numai în treacăt. 

Nota bene. 1) Am luat exemplul cu produc: 

tul „naţional socotit în aur şi tot odată, 

cum am arătat, am | presupus şi  valoa- 

rea aurului scăzând în aceeași proporţie în 

care este: produclivitatea, așă că, deşi figurează 

tot” 40 de milioane în mai jmnilte presupuneri, 

aceste 40 de :milioahe nu au aceeaşi valoare ide 

schimb, ci numai aceeași utilitate, adică îndepli- 

nesc strictul necesar. Pentru a face mai limipede 

exemplul, putem: lua lucrurile altfel. Să zicem, 

că tot produsul național întrun moment -dat 'ar 

fi de 100 milioane de chile de grâu (socotind



"KARL MARX ŞI ECONOMIŞTII NOŞTRI 291 “= 

ca grâu (oale produclele), şi din „acest. produs 
at veni lucrălorilor -10 de milioane.de chile. Dacă. 
productivitatea muncii naţionale ar crește de 
două ori, atunci produclul naţional ar ajunze la 
200 milioane de chile, dar partea lucrătorilor în 
cazul cel mai bun va rămânea tot 40 de milioane: 
şi mai adevărat vă cădeă mii jos, la ;25 de mi- 

lioane, de pildă. Tot așă va fi şi când productul 
naţional va ajunge la 1000 de milioane «de ichile. 

9) Alteevă avem de adaus la spusele lui: 

Rogers, pentru a dovedi că lucrălorii trăiau: 
mai bine înainte de întemeierea capitalismului. 
Incă pe la 1829, Colbet zicea: *„Nimeni nu 
poate să mă facă să cred că Slrămoşii noşțri au 
fost săraci și 'cerşelori, când citesc că în tim- 

pul lui Eduard -al IV-lea Sa regulat printr'un 
act al parlamentului, ce haine trebue să poarte 

fiecare clasii din societate. In acest act se opresc 
lucrălori de a pură şiote mai scumpe decât 
de doi shillingi yardul*), iar femeile lucrători- 

lor maveau xoe să poarte încingători cusute cu 

aur. De asemenea nimeni nu mă va convinge 
că a fost stare ticăloasă aceea regulată, sub dom- 
mia lui Eduard al III-lea, când ifemeca trebuia 

să primească un „penny” pe zi, când un galon 
de vin roşu costă un penny şi o pereche de :ciu- 

bote bărbăteşti doi penny”. 

*) Yardul este mai mult de un cot şi mai puțin de un 
metru: doi shilingi ar corespunde în moneda de acuma cu 
40 sau 50 de franci.



292. KARL MARX ŞI ECONOMIŞTII NOŞTRI 
  

H. Hyndmann, în însemhata sa scriere, „The. 

istorical basis pf socialism in England”, arată; 

cu cifre în mână, că pe vremea jui Henric al 

V-lea un lucrător pentru 30 de zile de muncă; 

puteă să aibă cea mai bună. vacă; peniru zece. 

zile, un porc; pentru .3, o. oaie. Șelul justiţiei. 

(Chei ot justice), -cunosculul ,John Fortesque,: 

scrie despre ţăranii de pe vremea.lui Henric hl 

VI-lea: „Ei beau apă foarte rar, se hrănesc bine. 

cu cărnuri felurite şi cu peşte; se îmbracă bine 

cu stofe de lână, aşternuturile. pe paturi le au 

de lână; casa lor e:plină de cele trebuitoare 

pentru viaţă, etc...” 

Any puteă adăogi aicea, şi despre starea po-. 

porului român în trecut; dar ne păstrăm, imate- 

vialul. pentru un articol anume.



    

FRIEDRICH ENGELS 

Friedrich Engels a murit. 
“Iată o ştire îngrozitor de tristă, care'va [ace 
să tresară de durere inima fiecărui. socialist. 

- Friedrich Engels, genialul teoretician socia- 
list, marele înainte-mergător şi întemeietor a: 
social-democraţiei internaționale, sfătuitorul în- 
țelept al socialiștilor din toate țările, nu nai este. 

__ Când, acum'fdoi ani 1) maim: întâlnit cu Engels 
la Londra, el, cu toată: vârsta înaintată, iera 'atâţi 
de bine, iatât de sinătos, mintea lui genială era 
atât de €lară, încât nici prin jgând nu-i putea: 
trece cuiva că fatala catastrofă e atât de a- 
proape. Și numai cu o lună mai târziu Vam văzut 
pe Engels în Ziirich, grozav de ostenit şi îmbă- 
trânit. Când i-am strâns mâna zicându-i: „La revedere peste trei ani la Londra”, cl imi-a 
răspuns cu glas obosit: „Cine ştie? Trei ani e 
yreme lungă şi eu sunt bătrân”. 'Țrista presim- 

„ ţire n'a fost înșelătoare şi de acum' mici eu nici 
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nimeni nu va mai vedea pe Engels al nostru, pe 

marele nostru dascăl. 

Ca în faţa fiecărei pierderi mari, ireparabile, 

stai neputincios şi pierdut şi nu-ţi vine ia ;crede 

că aşa nenorocire e cu putinţă, că fea fin adevăr. 

Sa întâmplat. Ne-am deprins atât de mult să 

Jegăm în mintea noastră întreaga mişcare ia: '50- 

cial-democraţiei internaţionale de numele lui En- 

gels, înțât multă vreme ne va (îi peste putință 

să ne obişnuim cu acest adevăr îrist, că marele 

nostru învățător. nn imai este. Şi într”o privinţă 

de sigur că pentru: multă vreme pierderea Jui 

Engels e ireparabilă. Pentrucă Engels nu era: 

necesar numai prin perspicacitatea minţii sal 

geniale, prin experiența sa revoluţionară de o 

jumătate de veac, dar Engels era unicul care, 

prin siluaţia lui excepțională între partidele so- 

cial-democrate din felurite ţări, putea sluji 'ca, 

legătură între dânsele. Engels era; întruparea 

însăşi a internaţionalismului socialist. 

Ca înaintea fiecărei pierderi imense, sulletul 

ți se îneacă de revoltă amară în contra acestori 

legi imuabile dar nedrepte, stupide şi mizera- 

bile ale naturii. ” | 

Cum se poate ca un Engels (să! moară Când a- 

tâția. neputincioşi, netrebnici şi. netrehuincioşi 

trăiesc, constituind o adevărată ofensă la: adresă 

naturii creatoare? . ! . a 

Cum. se poate ca natura să:distrugă un icopil 

sublim al ei, creat întro zi de lumină şi de !săr-
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bătoare, lumină pe care el a împrăştiat-o îîn 
toată viața lui, Și să lase în Wiaţă atâţia târâtori 
nemernici, copii îi întunericului şi cari întuneric. 
împrăștie în jurul lor? 

Şi dacă chiar Engels tot prin. moârte stâr- 
şeşte, atunci pentru ce să mai urăieşii, pentru 

ce să to mai lupţi.... dacă: 

Ori buni ori răi tot un mormânt! 
Nu-i nimeni drac şi nimeni sfânt! 

iCredinţa-i val, iubirea vânt 
și viaţa-i fum! 

Dar nu, o viaţă ca a lui Engels consacrată în- 
treasă luptei bărbăteşti, chiar când se stinge 
nu poale şi nu trebue să sugereze gânduri pesi- 
miste şi descurajatoare, ci chiar prin moarte 
chiamă la lucru, la luptă pentru semenii noştri. 

Engels, prin viața sa atât de bogată în în- 

tâmplări, în gândiri, în simțiri, Engels a trăit 

sule de vieţi. | 
Engels a avut o rară fericire; între, precursorii 

marei mişcări socialiste, de a. vedea . cu ochii 
rezultatele măreţe ale activităţii sale; — în a- 
ceastă privință el a fost mai fericit decât |ge- 
nialul său prieten şi frate de luplă Karl Marx. 
EL a putut să vadă cum ggenialele descoperiri 
ştiinţifice făcute de Marx şi de dânsul, 's'au âm- 
prăştiat în lumea întreagă; el a putut să badă 
cum! socialismul ştiinţific, ale cărui baze au fost 
puse. de Marx şi de dânsul, â ieşit triumfător
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din lupta cu fariseii şi cărturarii claselor stă- - 

pânitoare. Engels a putut să vadă cum, armatele 

proletare socialiste menite să transforme socie- 

tatea de azi, zărite de Marx îşi de dânsul acum 

jumiitate de veac, au crescut, s'au întărit, au la- 

juns armate formidabile, gata de luptă, sigure 

de izbândă. - | a 

Câte rânduri de vieţi preţuieşte aşa viață? . 

Dar Engels a viizut mai mult; el a văzut propria 

sa apoteoză.. Când, la Ziirich, prezidenta con- 

gresului, internaţional-revoluţionara, rusă Ana- 

Kulişov, a anunţat că Engels e înire congre- 

siști, atunci ca electrizat, întreg congresul sa 

sculat în picioare aclamând cu aplauze nesfâr- 

şite pe. Engels şi ori de câte ori €l încerca Să 

mulțumească, tunele de aplauze şi strigăte me- 

sfârşite de bucurie și entuziasm îl întrerupeau. 

Erau reprezentanţii a 16 naţiuni socialiste, cari, 

înti”o însulleţire şi un entuziasm fără margini 

aclamau şi sărbătoreau pe unul din cei doi in- 

temeietori- ai socialismului ştiinţitic şi ai social- 

democraţiei internaţionale. ” 

- In acea clipă Ensels a trăit propria lui ine- 

miurire. Im acea clipă el trebuia să 'vadă Şi să 

simtă că genialele gândiri ale lui şi ale lui Marx. 

au aprins gândiri în creierii noștri, că simţirile 

calde din inima lor largă au încălzit "inimile 

noastre, că activitatea lor pentru binele şi pro- 

piişirea . omenirii, s'a prefăcut în activitate “si- 

milariă îi noi milioanele de social-democraţi din 

lumea întreagă. ; 
bi - - i -
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In acel imoment Engels trebuia să vadă şi să 
simtă, şi desigur fa văzut şi a simțit, că tot ce 

poate muri din el e numai aceea prin care se 

aseamănă cu ceilalți oameni; iar ceeace a făcut 
făcut din el un Engels şi din marele lui prieten: 
un Marx, va trăi cât va trăi şi omenirea. Acea- 
sta e glorioasa nemurire pe care o întrevedeau 

alât de neclar şi de brutal religiunile mari. 

O, nu! Nici viața dar nici moartea unor băr- 
baţi mari ca Engels nu pot să me dea 'gânduri 
pesimiste şi tânguiri neputincioase. 

Din groapa deschisă a lui Engels, 

„din bubuitul frânt - . 

AI bulgărilor de pământ”, 
sc ridică un glas dătător de „pulere, care zice: 
„muncește pentru 'binele semenilor tăi, şi vei fi”, 

Şi milioane de socialişti în faţa isrâpii imare- 

lui nostru dascăl, vor zice cu ininră îndurerală, 

dar cu hotărâre. şi bărbăţie: 
Engels a imurit, trăiască opera lui, socialismul 

ştiinţific şi social-democrația internațională.



TARANUL ÎN LITERATURA 

> Sub titlul «Țăranul în literatură», nu voi să în- 
țeleg literatura ţărănească, adecă pe ţăran așa 
cum sa zugrăvit el însuşi în creaţiunile sale, — 
ci lileratura păturilor culte, adecă pe ţăran aşa 
cum.a fost zugrăvit el în literatura acestor din 
urmă. mai ales în nuvelă şi roman. Zic mai a- 
les în. nuvelă şi roman pentru că ăst gen lite- 
rar cu deosebire zugrăvește .viaţa, înconjurătoare 
în toate manifestările ei. _ 

Lirica, exprimă mai ales adâncile sentimente 
personale ale omului, e subiectivă în gradul cel 
mai înalt. Poezia epică -zugrăveşte mai ales as- 
pectul exterior al omului şi al actelor sale. Poezia, 

dramatică arată, ciocnirea pasiunilor omeneşti, şi 
numai nuvela, şi romanul descriu natura şi viața 
înconjurătoare sub toate aspectele, în toate ma- 
nifestările lor. 
E învederat că, odată. ce sa născut acest gen 

literar, care reflectează toată viaţa, trebue să se 
ocupe şi cu viaţa ţărănească, aceasta fiind o parte 
atât de însemnată şi esenţială a vieţii sociale. Și în 
adevăr, mai toate ţările culte au literatura, lor să- 

tească: nuvela, romanul lor rustic. Ar fi foarte
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interesant de făcut o analiză literaturii acesteia, 
mai aies analiză comparativă, dar aceasta ar fi 
materie pentru o carte intreagă; în «Gazeta Să- 
teanului» voi să mă opresc numai asupra unei 
trăsături caracteristice foarte importante şi foarte 
esențiale pentru literatura rustică, şi anume asu- 
pra felului cum această literatură ne reprezintă, 
caracterul moral al ţărănimii. 

Ceea, ce loveşte mai mult pe ori-ce cetitor atent 
al acestei literaturi e imensa nepotrivire între fe- 
lul cum e zugrăvită țărănimea de feluriţii scrii- 
tori ai aceleaşi “ţări, cari au avut de zugrăvit, 
aceeaşi țărănime. 

De multe ori, între țărănimea zugrăvită de un | 
scriitor şi cea, zugrăvită de altul, nu numai că nu 
e nici o asemănare, dar par'că ar fi vorba de 
două rase fundamental deosebite, care stau pe 
nişte trepte de desvoltare atât de neasămănate, 
cum ar fi rasa neagră din Africa şi cea albă din 
Euro pa. 

Se înțelege, o parte din această deosebire în 
descrierea aceluiaşi subiect e foarte naturală şi: 
legitimă întru cât atârnă de temperamente deo- : 
sebite ale scriitorilor. Ş - 

Dar această deosebire are o margine, peste care 
trecând, dispar înseşi caracterele distinctive ale 
subiectului şi obiectului zugrăvit. De sigur tot a- 
celaş om slujind ca model pentru doi artişti va 
apare într'un fel în opera unuia şi alt-fel în 0- 
pera, altuia, întru cât aceşti doi artişti au tempe- 
ramente artistice deosebite, întru cât văd, simt şi 
cugetă deosebit. Dar această deosebire nu poate: 
merge pân'acolo ca unul să ni-l arate ca pe un 
pitic, altul ca pe un uriaş, pe când în adevăr 
el.e de: statură mijlocie: în acest dim urmă caz 
chipul zugrăvit. de amândoi e cu totul fals,
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„Din nenorocire tocmai astfel de deosebire există 
între tablourile din. viaţa. țărănească, făcute de 
diferiţi scriitori. Cei mat mulţi scriitori rustici ai 
tuturor ţărilor după felul cum înfățișează viaţa, 
țărănimii, ar fi putut fi impărţiţi în două, grupe 
mari. Intr'o grupă, pesimiștii, ponegritorii ţără- 
nimii, cari zugrăvesc ca pe un iad viaţa sătească, 
iar pe ţăran ca drac, şi altă grupă a optimiști- 
lor, apologeţilor ţărănimii, cari văd în viaţa 
sătească aproape o idilă, și în ţăran dacă nu un 
înger, apoi cel-puţin un ins moraliceşte mult su- 
perior orăşanului. Și asta nu e exagerare. Con- 
cepţia biblică, ce personifică în drac — urâtul, 
imoralul, antisocialul, dușmanui' vieţii sociale, iar 
în înger, personifică frumosul, moralul, bunul a- 
cestei vieţi, această, concepţie e foarte potrivită, 
pentru caracterizarea felului cum zugrăvesc ţără- 
nimea aceste două, grupe de scriitori, cel puţin în 
manifestările lor extreme. | 

" Luaţi,spre pildă, romanele şi nuvelele rustice ale 
marei Georges Sand. Ce frumoasă e la ea via- 
ţa rustică! . i 
Ce orizonturi largi în care sa pierde vederea, 

„ce-aer curat care tace să, se ridice pieptul mai 
înalt, şi cât de detreabă, cât de fericită e rela- 
tiv viaţa ţărănească; ce oameni naivi, simpli dar 
buni, cinstiţi, nestricaţi de civilizaţia, orășenească ! 
Cât de. naivă, dar sinceră, naturală. și sănătoasă, 
e iubirea, lor sexuală, şi cât de nemeșteșugită şi e- 
chilibrată şi sănătoasă e întreaga lor viaţă,!.. 
La una: din. seriitoarele de talent .ale acestei 
grupe a optimiştilor, a apologeţilor, la Andre- 
Leo, ţăranii şi ţărancele sunt atât de detreabă, viaţa . 
sătească e atât de superioară, celei orăşănești. în-" 
cât una din eroinele romanelor ei, o fată cultă, 
aristocrată, tânără, frumoasă, se amorezează, “de
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un flăcău, părăseşte clasa ei privilegiată, se.mă. - 
rită, cu el şi trăeşte fericită făcând capii sănătoşi, 
gătind bucate şi spălând rufe la, gârlă.. E 

Și acum uitaţi-vă la, viaţa ţărănească aşa cum. 
ne-o zugrăveşte marele Balzac în: romanul său. 
«Les PaysSans» sau Zola în romanul «La Terre». 

" Aice satul e o vizuină, în care se .sbuciumă, şi se; 
târâie fiinţi omenești, în care nu ştii cee mai 
grozav: sărăcia şi mizeria materială sau cea. 
morală. , | 
“Subirea, idilică din romanul apologeţilor aici e. 

un apetit sexual bestial, lipsit de orice poezie şi. 
sentiment mai înalt; naivitatea de acolo—aici e. 
şiretenie infernală; cinstea — aici e hoţie;. bună- 
tatea — aici e cruzime infernală şi omor fără: 
căinţă. a. 

Dar cel puţin, poate, au rămas legăturile patriar- 
hale, familiare ? Aşi! La Balzac părinţii vând; 
pe copii, copiii îmbată. pe tată pentru .a-i fura, 
cinci franci; la Zola, copiii înăbuş pe părinţi pen= 
tru a scăpa de o gură de prisos. | 

O singură iubire..mare, după Balzac şi Zola, 
rămâne. ţăranilor: iubirea pentru pământ. Dar: 
această iubire pentru lucrul neînsufleţit e cea mai: 
de căpetenie cauză şi prilej pentru ură crudă şi 
neîmpăcată faţă cu oamenii; și, pentru o prăjină.. 
de pământ, ţăranul e gata să omoare pe traţi şi; 
părinţi. | aa 

Un exemplu va lămuri şi mai bine relaţia că-: 
tre viaţa sătească a, acestor două grupuri. de: 
scriitori, pe cari i-am numit pesimiştii și pone-. 
gritorii țărănimii şi ai vieţii sătești de o parte; şi - 
optimiștii sau apologeţii de altă parte. . Sea 
Andre Theuriet, unul din apologeţii. cei mai de: 

talent, a scris un frumos roman „Bigarreau“ .cu.. 
următorul subiect: Un copil al oraşului, un stricat,



302 - ŢĂRANUL IN LITERATURĂ 
  

- copil de strală, e închis pentru furt la închisoa- 
rea de copii. Aici el se stiică și mai mult, i se 
atrofiază toate instinctele bune, îi putrezesc toate 
sentimentele omenești. Dar într'o zi fuge din în- 
chisoare, fuge în pădure la nişte ţărani. Aici în. 
mijlocul naturii- măreţe ale vieţii omeneşti, liniş- 
tite, senine, sănăloase, tânărul corupt de viaţa 

orăşenească, s: naşte cu totul la altă viaţă, în el 
se desvoltă toate instinciele bune, sentimentele 
omenești, pe cari i le-a fost nimicit orașul ci- 
vilizat. . o N 

In romanul lui Balzac «Les Paysans» sunt mai 
mulţi parizieni cari vin în sat. Intre aceşti pari- 
zieni e o contesă, o femee superioară, care vine 
să lucreze pentru regenerarea satului, e un literat, 
un om inteligent şi de inimă. In curând toţi a- 
cești orăşeni trebue să fugă la Paris, trebue să 
fugă ca să-şi scape corpul de această speluncă de 
noţi şi ucigaşi şi sufletul din această ciumă mo- 
rală a satului, unde nu încolţeşte un sentiment 
mai înalt. y 

Cum vedem, pentru Theuriet viaţa sătească, 
dacă nu e un rai, apoi e o anticameră a raiului, 
iar pentru Balzac aceeaşi viaţă e un adevărat 
iad. 

Se înţelege, nu între toţi scriitorii din amân- 
două. grupele e deosebire aşa de extremă; dar to- 
tuş în felul acesta ei se deosebesc. Astfel într'o 
grupă trebue să. fie puși Balzac, Zola, Maupassant, 
Leo Cladel, Case, — în aita Georges Sand, Andre 
Leo, Theuriet, Fabre, Bernard, Glouvet, Vign6 
JW'Octon, etc. _ N . 

Şi acelaş fenomen îl găsim sub o formă sau alta, 
mai .mult sau mai puţin pronunţată, şi în litera- 
turile altor. ţări. In aceustă privinţă e foarte în-. 
semnată literatura rusească. In Rusia literatura
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rustică e mai bozală decât în alte țări, şi asta din pricină că Rusia e o ţară „eminamente“ agri- colă, deci țărănimea are acolo ca clasă fai 
multă însemnătate numerică, poiitică şi socială,. decât în ţările occident .le. 

Din literatura, rustică a generaţiei trecule mai 
ales sunt însemnate «schițele unui vânător» de 
Turgheniev. In aceste schiţe ţăranul rus apare 
blând, uman, altruist, devotat, caracter echilibrat, rezistent, cumpătat; e om care ştie să se lupte cu "piede ile vieţii și ştie să se resemneze cu smerenie dar și cu demnitate înaintea celor ce nu pot fi înlăturate, înaintea soartei. Asemenea, natura în- conjurătoare în care trăeşte ţăranul, e plină de frumuseţe şi poezie. Şi cu toate acestea, țăranul în nuvelele lui Turgheniev e foarte: nenerocit, De unde vine această anomalie? 
După Turgheniev (adică aşa cum reese din schi- țele lui) explicaţia e următoarea: blândeţe, cinste, bărbăţie, altruism, concepţie serioasă a vieţii: toate acestea constitue chiar fondul caracterului poporului rus, sunt ale lui de-a dreptul fireşte, ca, şi poezia naturii înconjurătoare; iar întreaga lui - nenorocire vine din condiţiunile sociale ale vieţii: de robie, iobăgie (Kriepost). 
De aici urmează logic că, pentru a preface satul în raiul lui Theuriet, spre pildă, se cere liberarea ţăranului din iobăgie. - | 
Se zice că minunatele schiţe ale marelui: scrii- tor, au stors lacrimi împăratului Alexandru: al II-lea şi. au fost unul din motivele cari Pau hotă- rit să libereze pe ţăranii iobagi cu o zi mai îna- inte. : IN 
După liberarea ţăranilor sa format un curent; mare literar rustic datorit așa, numiţilor narod- nici (poporanişti), - .. e 

pa
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«Naroânicestvo», în traducere română poposa-. 
nism, e o mișcare democratică şi care, în Husia,. 
din pricina, condiţiunilor politice. de acolo, a luat. 

o formă, culturală şi literară. | 

Vremea, s'a schimbat, ţăranii au fost liberaţi, 

dar raiul țărănesc a rămas o simplă fantezie; cu 

toate acestea, fondul literaturii rustice produs de- 
narodnici (poporanişti) ruşi a rămas cam acelaşi. 

ca la Tuugheniev. a 
Bineînţeles, noi nu vorbim de puterea, talentului 

lui sau de felul individual de a creea, care e de-, 

osebit la fie-care artist; vorbim de fondul şi ca- 

racterul social al literaturii narodnicilor. | 

Pentru scriitorii. din curentul, acesta literar, ță-. 

ranul a rămas acelaş cum a fost. şi pentru Tur- - 

gheniev: altruist, sănătos sufletește, demn în feri- 

cire, mare. în nenorocire; iar viaţa sătească 

mult mai poetică, mai morală. şi umanitară de- 

cât viaţa oraşului civilizat. Intregul rău însă din 

viaţa, satuiui, — egoismul, brutalitatea, "mizeria - 

materială şi une-ori morală -— narodnicii îl pun 

în socoieala unor cauze .accidentale. cari pot fi, 
înlăturate. Astfel 'de, cauze accidentale sunt: ex: 
ploatarea. neomenoasă a, ţăranilor prin burghezi-, 

mea, sătească, (Kulaki) şi amestecul oraşului şi ci- 

„ vilizaţiei burgheze, capitaliste, orăşeneşti, care 

conrupe fondul naiv, simplu dar adânc umanitar: 

al vieţii satului î). i Sa 

“Cum vedem, deci, din literatura, asta, rustică ur=. 

mează că țărănimea e tot un. înger, dar un în-; 

ger căzut şi nefericit, iar viaţa. sătească pentru: 

a fi un rai rustic ar cer6 numai anume îndrep-: 

tări, Ce A 

  

4) In această” privință concepția narodnicilor "se aseamănă. 

cu concepţia poetului nostru M. Eminescu. - :
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Cum vedem, e aici tot concepţia optimiştilor francezi, numai mai puţin pronunţată din pric-nă că literaţii narodnicilor fac parte din școala lite- "rară realistă, şi ca atare nu puteau cădea în fantaziile romanticai Georges Sand. | In potriva, acestei concepţii optimiste și apolo- getice s'au ridicat chiar unii din narodnici -ei înşişi şi chiar cel mai talentat dintre dânșii, care uneori a avut scântei de geniu — Glieb Uspensky. ui 
Acesta, din urmă a început prin a, fi cel mai aprins optimist şi apologet al satului, dar cer- cetarea adâncă a vieţii ţărăneşti, de o parte, l'a făcut să vadă greșelile idilistice; de altă. parte „l-a adus la principiul adânc. rodnic,. care sar putea numi cheia de botă a vieţii ţărăneşti, şi anume la principiul următor. Viaţa . materială “hotărăşte psihologia ţăranului. Principalul rol însă în viaţa materială a, ţăranului îl joacă pământul, instrumentul lui principal 'de muncă, isvorul lui de viaţă; deci întreaga viaţă materială, mo- rală, intelectuală şi socială a ţăranului atârnând „de pământ, trebue să fie studiată în legătură cu pământul şi explicată prin această legătură, şi atârnare. NE o 
E . acelaş principiu pe care Pa avut în. vedere Zola, când a scris romanul său rustic „La Terre“ («Pământul»). * i 

«Plecând din acest principiu, pe care Uspensky, nu totdeauna Pa priceput Clar, — ca şi Zola, = “excelentul nuvelist rus a scris un şir întreg ds “schiţe din' viaţa țărănească sub titlul de „Domnia pâmântuluie, Ne ei 
In unele din aceste schiţe Uspensky egalează câte odată pe Balzac Şi Zola nu numai prin puterea, 
” : | 29
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observaţiei, dar și prin pesimismul care apare 
din ele. 
Uspensly e superior însă şi unuia şi altuia prin 

simpatia. adâncă pentru țărănimea nenorocită, 
simpatie care nu-l părăsește nici odată. 

- Din nenorotire Uspensky n'a avut talent destul 
“pentru a, creea o operă complectă: tot ce a scris 
e prea, fragmentar şi presărat cu prea multe di- 
sertaţii filosofica şi sociologice. 

Anul acesta a apărut o nuvelă rustică de Anton 
Cehov, cel mai talentat: dintre scriitorii tinerei 
generaţii. Această nuvelă intitulată «Țăranii», ca 
şi romanul lui Balzac; e o puternică lucrare de 
artă plină de observaţii profunde şi adevărate: 
ea; rupe în totul cu felul cum a fost zugrăvită ţă- 

xănimeo, de poporanișşti şi a făcut mult sânge rău 
în lagărul acestora. si 5 

Nuvela, lui Cehov n'are numai tillul comun cu 
romanul .ui Balzac. dar şi conţinutul; ea respiră 
acelaş pesimism; tabioul vieţii, moravurilor, mo- 
ralei ţărăneşti e tot aşa de negru. 

Dar cea mai puternică lovitură. a fost dată op- 
timismului rustic al lui Turgheniev şi narodnicilor 

de către cel mai mare scriitor rus Lev Tolstoi. 

Și lovitura asta a fost cu totul neaşteptată,—zic 
«neaşteptată» pentru că Tolstoi, el însuşi, e un 

narodnic aprins, care şi-a creeat un fel de doctrină 

socialo-religioasă după care viaţa şi lucrul căm- 
pului sunt nemăsurat superioare moralmente vieţii 
oraşului, . 

Mulţi din discipolii lui Tolstoi, tineri ce fac 
parte din clasele privilegiate, din aristocraţime, 
sub imboldul -io-trinei lui Tolstoi au părăsit sta- 
rea lor privilegiată şi au fundat colonii agricole 
unde ei înşişi ucrează ca ţărani. . 

Şi iată tocmai Lev Tolstoi a creeat nu numai
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cea mai genială operă rustică din câte există, - 
-dar şi cea mai pesirnistă. Aceasta, e drama lui: 
„Domnia întunericului“ *). o 

Conţinutul acestei' drame se : potriveşte, nu se 
poate mai bine, cu titlul ei sinistru. Da, asta e, 
în adevăr ţara, întunericului, unde besna domneşte 
stăpână absolută asupra capului, inteligenţei ru- 
-dimentare ; domneşte asupra, inimii, asupra re- 
laţiunilor între oameni. aa 

In drama aceasta o nevastă cu ajutorul aman- 
tului îşi otrăvește bărbatul, dar nu aşa cum se 
întâmplă şi în. alte clase sociale, ci îl otrăvește 
zi cu zi, săptămâni întregi, privind cum se stin- 
ge în dureri nebune. | o. | 

In drama aceasta un tată îşi ucide copilul ne- 
legitim nou-născut, dar nu aşa cum se întâmplă 
şi în altă parte, ci-i sfărâmă oasele și ţeasta ca- 
pului între scânduri. 

Se zice că unii din spectatorii teatrului, când 
s'a reprezentat această dramă, n'au putut să asiste, 
de oroază, până la sfârşit. Cred şi eu.' Când n'o 
vezi pe scenă, ci numai o citeşti, şi tot după ce 
închizi cartea par'că simţi şi auzi fiorosul trosnet 
sec al sfărâmării oaselor copiluiui nevinovat. 

- Cum vedem, deci, şi în Rusia, deşi nu sub o 
formă. atât de simplistă :-ca -în Franţa, există 
totuş aceleaşi două curente în literatură rustică: 
curentul pesimist și optimist; şi cine cunoaşte 
“ine literatura rusească şi cum se formează, cu- 

-rentele acolo, acela poate să prezică cu ușurință, 
că aceste două curente se vor diferenţia tot mai 

>) „Vlasti limâ* a lui Tolstoi s'ar pulea traduce şi prin 
„Puterea Întunericulai“ ; cred însă că a noastră din urmă 
traducere (Domnia întunericului) corespuude mai bine cu 
însuş spiritul genialei vpere a lui Tolstoi.
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mult, într'o opoziţie hotărită şi vrăjmăşească, 
unul în potriva altuia. 

„Şi ceea ce vedem în literatura franceză și ru- . 
sească putem observa, cu ușurință în toate cele- 
lalte literaturi. 

Ca să nu lungim articolul, vom lua încă un sin-- 
gur exemplu din Jiteratura. germană, . 

Să luăm, de pildă, pe Auerbach, cel mai mare: 
scriitor rustic al Germaniei. 

In minunatele lui nuvele. „Schwarzwâlder Dorf- 
geschichten“, cari au avut un răsunet aşa de: 
mare, viața “ sătească ce atât de atrăgătoare, e 
plină de atât de adevărată şi sinceră poezie | Ţă- 
ranii iarăși sunt oameni de treabă, sobri, 
sănătoşi sufieteşte, patrioţi; iubirea de la ţară, e 
atât de naivă dar atât de puternică şi sinceră... 
In admirabila dramă însă a lui Haupimann: 
«Vor Sonnenaufgang» satul german“ apare ca o vi-- 

„zuină unde domneste întunericul: conrupţia, des- 
trăbălaraa sexuală, beţia, . alcoolismul fac să. 
“degenereze familii întregi 
Cum vedem, deci, cazule general. Acest fenomen: 

literar trebue să nască în mintea fiecărui cetitor- 
atent şi inteligent următoarea întrebare legitimă 
şi foarte importantă: unde e adevărul? Care grup: 

“de scriitori ne dă țărănimea cea adevărată? 
„ Dacă literatura e oglinda vieţii, care literatură: 
„rustică oglindeşte cu adevărat țărănimea şi . viaţa. 
ci: a. pesimiştilor sau a optimiştilor?, , 

Cum vedern, această întrebare e totodată o pro-: 
blemă literară. şi socială de cea mai mare însem-- 
nătate. Sar putea răspunde că fiecare: din 
aceste grupe de scriitori ne arată un adevăr, dar” 

'un adevăr parţial, că scriitorii pesimiști zugră= 
vesc: partea cea. mai rea. a ţărănimii şi viaţii ţă- 
răneșşti, iar optimiştii:partea - cea -mai-bună,. în:



TĂRANUL IN LITERATURĂ 309 

-cât pentru a avea o icoană adevărată trebue nu- 
mai complectată opera unora prin a altora. 

E o parte mică de adevăr aici, şi anume: atâta 
vreme cât vom considera un roman. sau o 'nu- 
velă ca o colecţie de date și fapte din viaţa ţă- 
rănească, . 

Dar o lucrare de artă nu e o lucrare etnolo- 
gică sau sociologică. Astfel de lucrări ştiinţitice 
“Dot să ne dea în adevăr nişte observaţii trag-: 
mentare şi fiecare dintre cercetători poate să; ne 
aducă, alte fapte: unul bune, altul rele, numai ade- 
vă. ate să fie. * 

O lucrare de artă însă nu ne dă numai date şi 
fap! e; dar ceeace e mai important şi ce constitue 
în primul rând prob! ma artei e faptul că ne dă, 
ne creează viaţa în toată bogăţia şi varietatea ei 
de manifestaţiune. Arta vrea. să ne dea şi trebue 
“să ne dea oameni. întregi,—în caz contrar nu mai 
e artă. 

A complectă şi împreună două opere de artă 
«deosebite şi contrazicătoare pentru a, creă o operă 
complectă, e tot'aşa de absurd ca și a complectă 
şi împreună bucăţi din felurite trupuri omenești 
pentru a creă un om viu. 

De altmintrelea înşişi artiştii au considerat ope- 
rele lor ca lucrări complecte, cari reflectează și 
oglindesc țărănimea şi vieaţa, sătească. 

Balzac în' prefața la. romanul «Les paysans» 
“scrie următoarele: «Felul acestui studiu inspăi- 
mântător de adevărat e de a face vădite figurile mai - 
însemnate ale unui popor uitat de atâtea condee 
«care umblă după subiecte noi...» 

Zola, prin însuş titlul romanului i Terre» E 
(Pământul), arată că, n'a vrut să zugrăvească pe 
cutare sau cutare țăran, şi cu atât mai puțin cu-': 
tare sau cutare particuiaritate a caracterului sau " 

d.
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“a vieţii ţăranului; ci țărănimea în legătură cu 

pământul, instrumentul ci de muncă și isvorul. 
insuşi al vieţii. ” 

Cehov, prin. însuşi titlul. nuvelei «Țăranii», arată: 

că vrea, să zugrăvească țărănimea; iar «Domnia- 

întunericului» a lui Tolstoi a fost înţeleasă ca sin-- 

teza vieţii ţărănimii ruse. - 
“Deci intrebarea şi problema rămân în toată 

întregimea,: care din cele două grupe de scriitori 
ne dă adevărata țărănime? . 

Ssriitorul francez” Vine &'Octon, romancier ru- 

stic el însuşi, ajunge la această problemă. Intr'un 

articol din «Revue encyclopâdique» asupra roma- 

nului şi nuvelei rustice franceze, d'Octon formu- 

lează la sfârşitul articolului această problemă în 
termenii următori: , 

«Adevărul e oare în acest: optimism liniștitor, ori 

în pesimismul lui Balzac și al școalei lui? Unde 

să căutăm pe adevărații ţărani: în La Terre a. 

lui Zola ori în lucrările lui Theuriet şi Fabre? 

Cărui din romancierii rustici din zilele noastre 

-i se cuvine cinstea de a ne fi arătat adevărata 

psihologie a țăranilor? E greu de spus chiar după 

ce ai citit, lucrările celor pe cari i-a pasionat 

această interesantă problemă». a E 
«Greu de răspuns!» iată: răspunsul nostim al lui 

d'Octon. E obiceiul criticei franceze de'a formulă... 

o. problemă și pe urmă a-i da un răspuns negativ 

şi enigmatic totodată, cum e spre pildă: «Cine 

ştie?» «Cine ar putea să răspundă?» sau «lată o- 

problemă,. care a -muncit atâtea capeteb. Prin 

astfel de quasi-răspuns, criticul se scuteşte de 

"munca de a. cerceta, problema, de răspunderea în- 

telectuală și morală, care implică, rezolvirea unei 

probleme, se scuză şi faţă; de cetitor şi faţă de 

propria sa conştiinţă, că nu poate rezolvi problema,
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că nu e doar el singur care n'oştie, ci «câte ca= 
pete etc...» In sfârșit un articol cu aşa sfârşit e: 
de mult efect. Prin lăsarea deschisă a problemei 
se caută atâta perspectivă! E ceva misterios, mi- 
stic' în astfel de sfârşit de articol, care gâdilă 
nervii cetitorului fir de sitcle, fără a-i pune: inte» 
Jigenţa la vr'o încercare. . 

Și toate acestea se capălă printr'un simplu «true» 
(dibăcie). Francezii au fost totdeauna oameni de 
spirit, iar criticii de azi — cu deosebire. 
„Noi însă cari n'avem acest spirit galic —- lucru 
de care ne pare foarte rău,— îndrăznim să dămun 
răspuns la problema formulată de Vign6 d'Ocion, 
și încă un răspuns “neşovăelnic. Și anume, la în- 
trebarea pusă de d'Octon: care grup de scriitori 
ne dă adevă:ata psihologie a ţărănimii şi ade- 
vărata icoană a vieţii țărănești ? răspundeu : nici 
unul; şi credem chiar că adevărul: răspunsului 
nostru poate fi dovedit în puţine cuvinte. 

Nu-i vorba, pentru a dovedi într'un chip absolut 
convingător afiemaţiunea noastră ar trebui de făcut 
o analiză amănunţită a literaturilor respeclive,.. 
ceeace natural nu putem face aici, dar s.nt așa 
de sigur de adevărul cuvintelor mele, în cât cred 
că numai prin câteva consideraţii teoretice şi 
“practice voi convinge pe cetitorii «Gazetei Să. 
teanului». 

Şi mai întâi şi întâi însuşi faptul existenţei 
contrazicerii aşă de flagrante între aceste două 

- grupe de scriitori, arată dreptatea afirmaţiunii 
noastre. 

Aceste două serii de opere rustice, ca. două 
câtimi — pozitivă şi negativă — se neutrali- 
zează una cu alta. [: 

Dacă auziţi. că pe un on oarecare unii îl 
fac înger iar alţii monstru, apoi fiţi siguri că 
vau dreptate nici unii nici “alţii, și că adevărul
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€, după cam se întâmplă mai totdeauna, la. 
mijloc. , 

Un cetitor inteligent, cetind operele rustice 
ale 'şcoalei pesimiste, ircbue să- şi facă urmă- 
torul raționament ioarte drept: „Dacă ţărăni- 
mea și viața ci e aşă de monstruoasă, de un a- 
devăr așă de înfiorător, cum zice Balzac, de 
unde au găsit toți aceşti Georges Sand, 'Theuriet, 
Auerbach etc... culori atât de wii şi atât de îru- 
moase pentru a o zugrăvi? . 

Pentru că, oricât de exagerată ar fi o ade- 
vărală operă de artă, totuş trebue să se razeme 
pe un oarecare fond. de adevăr, 
„lar: cetind operele oplimiștilor, apologeţilor, 
cetitorul inteligent trebue să-şi facă un raţiona- 
ment "contrar: „Dacă ţăranul e atât de supe- 
rior şi viaţa sătească atât de înălțată, de morală, 
de unde 'au luat înfiorătorul lor adevăr Balzac 
şi Tolstoi, eari sunt doar cei mai mari scrii- 
tori ai veacului?” i 

Aşă dar însuşi contrastul. isbitor între aceste 
două feluri de a zugrăvi țărănimea şi viaţa ci 
arată că adevărul complet nu € cu nici una.: 
- Pentru afirmarea noastră pledează şi urmă-! 
torul adevăr de psihologie omenească şi lite: 
rară bine cunoscută: în deobşte nu există oameni 
cari să fie numai monștri 'sau numai îngeri. 
Dostoievski, genialul observator şi psiholog | 
care a tr: ăit ani întregi între ocnaşi — hoţi şi . 
ucigași — a găsit şi “la ci uneori manifestări 
frumoase şi. sentimente omeneşti. Și -ceeace c 
adevărat pentru un îns, cu cât imai adevărat e 
pentru un popor întreg? 

“Şi nu e oare lucru “de însemnat că "Tolstoi, 
care, în calitate de artist, a scris cea mai în- 
fiorătoare icoană. a țărănimii şi vieţii “ei, ca 

publicist politico-social şi cetățean predică su-
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perioritatea satului şi a moralei săteşti asupra 
oraşului .şi moralei orăşeneşti? | 

Sar puleă arătă şi prin unele consideraţiuni 
isociologice că avem dreptate. | i 

Sociologia nu c încă o şliință; cu toate acestea 
„a forniulat unele adevăruri şi legi cari nu su- 

. Săr nici o contradicţie şi nici o excepţie. Unul 
din aceste adevăruri c€, că viața morală a unui 
popor. atârnă de condiţiunile fizice, materiale 
şi de condiţiunile economico-sociale în 'cari el 
trăeşte. Condiţiunile însă în: care trăeşte ţără- 
nimea sunt foarte rele şi grele. 

Țăranul e sărac, lipit pământului de sărac, 
în țările eminamente agricole ca şi în cele 
industriale. Toată viaţa, şi în fiecare, moment 

_al vieţii, ţăranul se luptă greu pentru o bucată 
de pâine. . 

„Tot interesul lui e concentrat asupra bu- 
căţelei lui de pământ, de care-i atârnă însăși 
viața, şi pământul acesta aproape nu mai e 
al lui, îi iuge de sub picioare. Orizontul ţăra- 
nului e foarte strâmt. Trăind toată viaţa în sat, 
cl nu vede şi nu pricepe mai departe decât 
viața satului; pe lângă 'sărăcia economică se 
mai adaugă sărăcia intelectuală. Țărănimea e 
lipsită de învăţătură, trăește departe de cul- 
tură şi civilizaţie şi aproape fără de cultură: 
şi civilizaţie; de' unde dar, Doamne iartă-mă, 
ar puteă să se nască acel rai sătesc, acea su- 
perioritate morală a satului asupra oraşului? 

Cum ar puteă satul să fie chemat să scape : 
omenirea de imoralitatea civilizaţiei orăşeneşti? 
"In oraşul civilizat, cu toate imensele lui nea: “ 
junsuri, e concentrată bogăţia materială, ştiinţa, 
cultura, civilizația, lumina; de acolo atârnă vii- 
torul omenirii. a 

.



34 ŢĂRÂNDL 10 lait ci 
  
  

Asta, întrucât “priveşte literatura apologeţilor”. 

rustici. 
| 

lar întrucât priveşte literatura pesimiştilor— 

Sar puteă invocă altă lege sociologică toi aşa de- 

sigură: 'o societate în care încep să precumpă- 

nească, cu atât mai mult să domnească, in-- 

“ stinete, sentimente, relaţii imorale, anti-sociale, 

acea societate trebue să degencreze şi să piară: 

Acest adevăr sociologic e uşor de înţeles. 

_ Instinctele, sentimentele, acţiunile morale şi 

sociale sunt tocmai acele cari îs necesare pen- 

tru fiinţa unei societăți. | 

Societatea este aceea care califică sentimentele 

şi acţiunile omenești; şi acele folositoare ca le-a. 

numit morâle, iar cele păgubitoare—imorale. E 

deci foarte natural că, dacă sentimentele şi ac- 

țiunile imorale, adică păgubitoare societăţii, ar 

începe să învingă, şi mai ales să domnească nu: 

mai ele, societatea sau clasa socială n'ar mai 

puteă să existe, ar pieri. Dacă țărănimea ar. 

ji- aşă de bestială, cum 0 arată . Balzac, 

sau Zola, ea ar fi trebuit să degenereze şi să îi 

pierit de mult. ” | 

Și, slavă Domnului, satul a arătat destulă re- 

zistență şi vitalitate în timp de secole. Astiel, 

cum vedem, e o serie întreagă de argumente, 

unele mai puternice decât altele, cari ne arată 

absolut clar că nici unul din grupurile scriito- 

rilor rustici, nici optimiştii, nici pesimiştii, nu 

ne-au dât o icoană completă și “adevărată a 

țărănimii şi vieţii ţărăneşti. | | 

“Dar atunci se naşte 0 problemă. - mai 

grea decât acea formulată de Vign6 d'Octon și 

anume următoarea: cum se explică faptul că 

o literatură rustică numărând printre repre: 

zentanţi săi scriitori geniali na ajuns să ne
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dea adevărata țărănime, nu ne-a fixat psiho- 
logia făranului? ai 

Şi: afară de astă problemă generală, se naşte: 
altă problemă mai specială şi anume: cari sunt 

„ pricinile,: cari fac că cei mai mulţi dintre serii- 
torii rustici cad în exageraţii aşă de mari încât 

„Pot să fie împărţiţi în două grupe: a detractori- 
lor şi a apologeților ţărănimii? 

„ Sfârşind aici articolul meu, m'aș dori să se: 
creadă un singur moment că vreau să imitez 
pe criticii francezi de azi, şi că, formulând a- 
ceastă problemă voi sfârşi la rândul, meu cu: 
„cine ştie? greu de răspuns! cine ar puteă s'o: 
spună?” ş. a.m.d. 

Nu, explicarea acestui fenomen literar e des-. 
tul de plauzibilă; dar pentru 'asta se cere un 
articol deosebit, şi acum mam timp. La vreme 
voi vorbi şi despre problemele acestea. 

Până atunci însă, poate unul din numeroșii: 
noştri critici, atât de protunzi, culți și pătrun-. 
zători, vor da ei răspunsul -şi explicările cuve- 
nite. Bine înțeles că o problemă literară, ne- 
fiind o problemă matematică, toată greutatea. 
stă, nu în formularea răspunsului... ci tocmai 
în desvoltările şi explicările necesare,
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Intre două cercetări literare ale luj Gherea, am încadrat: 
—- în această carte — două din marile lui studii sociale şi: 
necrologul pe care l'a închinat unuia din întemeietorii so-. 
cialismului. științific. ' 

„Artiştii-cetăţeni” (pag, 5—49) a apărut în al doilea 
volum al publicaţiei Literatură și Stiinţă, condusă de: 
Gherea. E o complectare a polemicii Jdeâlurile sociale şi. 
aria, publicată în primul tom al aceleeași reviste și pe care 
am retipărit-o în fruntea celui al patrulea volum al Studiilor: 
critice de Gherea. 

Un. răspuns d-lui Prim-Ministru |. C. Brătianu ia. 
discursurile lui dela Craiova și sala Ateneului-în. 
privința proprietăţii . (pag. 50-89) a fost tipărit pentru 
întâia Oară în revista Emancivarea No. 3 din mai 1883, 
apoi în broșură (40 pagini în 12, tipograiia Modernă Gri-- 
gore Luis, Bucureşti, 1883), . 

Studiul a apărut semnat Caiu(s) Gracchu(s), şi era „dedicat: 
memoriei socialistului Mircea C, A. Rosettiă, Acesta, fiu al: * 
lui Constantin și al Mariei Rosetti, s'a născut Ja 16/28 Ia- 
nuar 1850 la Paris, în vremea surghiunului părinţilor sii: 
„în urma evenimentelor dela 1848« — şi a murit la 922 lu- 
nie 1882, în Bucureşti, A scris, în franţuzeşte şi româneşte,. 
cercetări politico-sociale, s'a încercat şi în nuvele (Anul 
Nou. — Spovedania unei murinde. — O româncă, — Prie: 
tenul meu loan. — Zinca. — Prima ciocnire, — 14 luliu at: 
mamei Bernard. — Lacrimi de mamă) adunate în volum în: 
1882 (216 pagini în 8 Bucureşti, tipografia „Românul» Carol; 
Gâbl) şi precedate de o biografie alcătuită de Emil Costi- 
nescu, — «14 luliu al mamei Bernard» scrisă întâi în fran--
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quşește : Le 1-1 juillet de la mere Bernard descrie lupta 
- petrecută în suiletul unei bătrâne care şi-a pierdut întâi 
soţul şi apoi fiul în «săptămâna sângeroasă» când versaillezi 
au înecat în sânge Comuna din Paris, 

Karl Marx şi economiștii noştri (pag. 90—292, a 

apărut în primele şease numere (April-Septen bre 1884) 
ale «Revistei Sociale» din lași, redactată de loan Nădejde. 

Friedrich Engels. (pag. 293—297) s'a tipărit întâia . 
oară în Lumea nouă literară şi ilustrată dela 31 lulie 
1895. - 

Țăranul în literatură a tost publicat în «Gazeta Să- 
teanului» din Râmnicu-Sărat, revistă diriguită de C. C. Dat- 
„culescu, A apărut în două numere consecutivă : în cel din 
20 Decembre 1897 pag. 517—521, și în n-rul dela 20 la- 
„nuar 1898, pag, 542—544. A fost reprodus şi în foita Zri- 
dunei Gin Sibiiu (colecţia anului 1898). 

Barbu Lăzâreanu
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