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PENTRU CREȘELILE TIPOGRAFICE. 

Este rugatii cetitoriulă ea înainte de a ceti să îndreptedie cu condesulii de plumbi 
urmâtârele greşele, pentru ca st nu st opintescă în cetire: 

  

foia . linia în locă de 

XXI ....24... chiama....: 
10 .....17...nai ..,.... 

20 ....293...debe .,.... 

28 ....23.. . representații 

33 2... 
33 .:...26... a anticuităt. 

39 .... 1... apravisionau . 

e 91—28 ... stau ...., 

52 „19. . . Liberrarea .. 

58 „20... regâstiga ... 

see. 80... umea .. 

67 ....26...1380...... 

10 „10... Pilluume ... 

78 „27, . . Nu pentru că 

90 .... 3. . . intrisecă . 

116 „.891... vătămaree 

126 „6... multă 

„132 „29... obiecte. .... 

136 „14... inportaţii. ,, 

138 „12 ...neru., .,.... 

152 „1... pretăulu 
n „.16...ceolră ..... 

155 „.„ 11... dacăderei 
163 „. 13... consinge..., 

correge bine 

: eschiama 

. « representanţii 

și 

. aleanticuitătiei 

„ aprovisionau 

staturi 

„ Libertatea 

. recâștiga 

lumea 

1830 

. Villerme 

. Nu; — pentru că 

„ intrinsecă 

. vătămarea 

multi 

objecte 

. înpopulații 

lucru 

. pretiului 

celoră 

. decâăderei 

convinge



CONVENŢȚIUNE ORTOGRAFICA, 

= 

Apă Boi noate mslui ka mine, a skpie wesa în es- 
sens wi fopmz pomânemte, înss în kiîtă nentrs for- 
m5, ne linsemte o optografit, snre a skrie ks karak- 
terele sirsbsne.  Ns asemă zikă o ortografiz, din kas- 
sr kz asemă nrea mslte. 

Dap ue este kassa de ns ss sneskă aueste ns- 
reri ? 

În deksrsslă sekoliloră s'a nepdstă npononpa lim- 
bei latine, iap limba noastps a: modifikată snele ssne= 
te, în kită uele 24 littepe latine npimitise ns ne a- 
jongă snre a le semnaliza; snre essemnls;: 

Limba latins ape spmvtdrele semne, uri s krede 
lk'5 mai nsmai atitea ssnete: 

abc def,g,h,i,j,l,.m,n,0,p,q,r,s. tu, 
v, x, 3, 2. Noi înss apemă mai malte ssnete de kită 
limba latin. as6ndă ne , 7, vw, 1 Wu, Nefiindă 
dap aueste sănete în limba latini, n a% nivi semne 
korresnsnzztoare. 

Îns fiind-k ssnetele aceste ns .santă originale, 
ui nămai modifikagisni a &nopă ssnete ue s aflz în- 
ipe vele 24 littere latine; ue apă fi mai natsrală, de 
kil& s5 skpiemă aueste ssnete modifikate (derisate), 

* 
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ks littepile vele opiyinale din kapii s'a: derivati, iap- 

snre a semnifika k snele ssntă ssnete modifikate, s le 

însemn'emă k semne konsenpisnale ; snre essemnl: 
 n5 e de kită snă „a“ saă „e“ nrononyiată ne gită; 
ă nă e dektt; o nronsngiare nasalm a Isi „a, e, saă 
iși “E nă e dekîtă komnsnerea liitereloră „ea „w e 
komnsnerea „0ăâ;“ „N“ ns e de kită „t« nronsnuată ne 
Bîplslă limbei; „z ns e dekită „d« mserstoriă ne Bîp-— 
îslă limbei; „m“ e nămai 5n5 „g« musepstopiă; „au nă 
e dekii; nsmai „sc mepstopiă; le skpiemă dap ks lit- 
tepele uele opininale din kapii ss depies, nănândale 
kile snă semnă konsenuională snpe a apsta ks at ss- 
nete modifikate; astăfelă am; skpie: 

I. Ile sg ks ă saă e (ks akuentă kalkat5) npeksm: 
armă, fală, pară, fără; me făcu, să bătu; apms, fals, 
napz, f5pr; mr f5ks, st bsta. | 

II. Île a ks a, 6, saă î, (ks akuentă tpisngizlată) 
npekăm: ântiă, purtândă, mântuire, stempărâmentă , în 
duplecă, strîngă. | | 

HI. ile %, ku € (ks akuentă nlekată), nrekăm: țeră 
ear, negrelă, negreals. 

IV. ko ţ saă tă, fer sedills; nreksm: țenută, 
națiune, fatiă; ninstă, nanisne, fas. 

V. Ile m ks ge saă gi (adeka g înainte „e mi i“ 
sănb ka 4). npekim ângeră, fragedii, fragilă. Numele: 
proprii poporeloră, rîuriloră, apeloră, mul. s Skpiaă 
dun optografia slanons ks x; noi o Bomă skpie-o ro- 
mznemte ks ş; npeksm: Jidovi, Judea, Jugurta, Jii, ka 
adjective skriindu-le ku mikă, voră fi: jidovescii. jiană. 
Hînds dn  ărmeazv a, o, sai u, (mi ns e sas i) 
atenui 15 skiemă ks j; npeksm.: jaf, jocă, jude, jură- 
mâniă. (mgeafă mokă made mspsmintă).
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VI mr I& skpiemă ks ş saă si (adik ks sedillz fs- 
pr i.Sksptă, saă ks i skăpiă frps sedills). npeksm: 
şepie, și şerpe, şoreci, lacă-și, ducâ-și,; mente, wi 
uiepne, uroapeui, fakr-uri, dskz-uri. | 

VII w 1& skpiemă ks 6 în kssintele akspopă pr- 
dzcins e în o; npeksm: 6meni, fiindks nposine de la 
omă, s6re, popdre, îlvre, nentpă k5 depipatele ss skpis: 
popori, flori, ul. 

VIII k ss skpie ks c, înaintea li a, 0, u, npe- 
km: calci, codă, culcuşă (nă e pră skpisă mi cul- 
cusiă ). dap e înainte de „e şi i“ nentps ka ss ssne 
„k“ nănemă dens elă snă „h;« npekăm: chemată (sati 
mi chiâmatii), chimeră, chemiă (ns s5 nronănyus ui- 
mers, emis, ui kximers kxemis)). 

IX « ss skpie ks ce, ci, că (ue. vu, ui). adika: e 
înainte de e saă i-ssns ka 1; npeksm: ceriă, cerere, 
cepă (ueans) cînă, cine; iar snde dn Bine a, 0, 
u; akolo -nentps ka e ss nă sune „ku 'skpiemă dsnz elă 
snă i sksptă,. kapele ka sksptă, nă s% npononus. ui 
sepeeiute nzmai snpe a însemna k» e ssnv ka Y; npe-— 
km: ciară, (mi mai bine ceră) ciocă (uiok5), ciumă, 
(uism). 

X 2 să skpie kă d sas di (adiky ks sedillz, saă 
kă X skeptă fps sedills ssb d) npekm: dice, dei, (ns 
e pră skpisă wi diei) curediu (ns curesă ,. nentps ks 
atestă „di“ din spms, nposine de la kzgîntală „dau. 
adeka: curâ-dau e kontpasă curediu), așa urmediu, .0f- 
tediu, s. a. Nu grememte velă ue sa skpie bază în 
locă de basă. 

_Aveste sănt abatepile npinuinale , npin kapii ss deosebenite optogpafia n6stps de uea atins. Ss pe-— 
simmusmă dap în sksptă înks odats aueste abatepi.
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A. Vocalele derivate ssnt spmstoapele: 

ă-ssnt-5 npekăm pară, față, casă, masă. 
e . Mă, S8, Ve (mr, S5, 85). 

â „i a, cântii, frângă, plângi. 
6 .„ î + frământă acoperementă. 
Î î .  întrare, în, strimbă, strîngă. 5 

€ „ea „,  6ră(eaps)plecă,(nleakz,.)iîntrecă, 

6. oa „  tâte, pâte, dâmnă. 
Fiind-k skonslă auestei disseptagizni, este a es- - 

nlika optogpafia spmtopei skpiepi; nă viă a întpa mi 

în pesolvapea kestiei: ande sr s% Nănr „â“ mi n5,&, 

saă snde „â« mi ns „6 sa5î,« ue aă tot, auelanri ss- 

netă. — Ms mspuineskă a obsepsa nsmaj, ks Bpindă 

a skpie uinepa ks aueastr optogpafir: 

1. No Ba faue o gpenmealz îngpesnstipe de ue- 

tită, dakz Ba skpie ks opi kape din auele littepe, ue 

aă avelamiă sunetă, adik de ga skpie frengi saă frîngă 

în lokă 'de frângă, saă pene în lokă de până uru!. 

- 9.  Velă ue pa sr skpiz eksaktă, ka ss pemtim 

ku kape litteps este mai bine skpisă snă kaBîntă, n'ape 

dekită s7 uepueteze felispitele modifikanii a auestsi 

ksBîntă, mi în tp'sna din elle pa afla, kw liitepa des- 

npe a kspeia skpiepe s îndoia, sz aflz npimitis (a- 
deka nedepisatz a. e, i, o, u, kzpală), — ks ea dap 

o Ba skpie-o essaktă, snpe essemnls;: 
„Fpingă“ s7 skpie essaktă ks „â“ (frângă) nen- 

pă ko, uepuetindă felispitele modifilanii a auestsi ka- 
Bîntă: fpînyepe, fpîntă, fpakyisne . Bedemă în mo-— 
difikapia „„fpakisne“ Bokala „a“ wii fiind-ks ssnetzlă 
tpebe' sv I& însemnsmă ks e depiBată, ei nsnemă ak- 
denislă „„A* mi sa fi frângii. — Ama întpebînds-ne 

_kăm ss skpiemă „Ekîndă „7“ kzătemă feltzpitele mo= 
a ' N
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difiikanii a avestai kseîntă; npekăm: fată fak, lu. 
iate dap ks I somă skpie ks „a“ fâcându;- ne ală 
doilea „a“ lă minemă din kassa kz, de amă skpie, fâ- 
cEndă“ apă ssna fmuendă, dan ksm amă  Bozălă ssb 
konzenyia No. VIII ks „e“ înainte de „e mi i« s5- 
NB e e 

În auestă modă noate. afla opi vine, frpw alte pe-— 
euii mistiue, kape este pokala npimitisi kă kapea s» 
skpie essaktă pokala depiaatz. Santă fopte nsuine ka- 
zăpi, în kapii npin avestă modă sr prmiie îndoialm, 
În aveste nsyine kasăpi înk7, ss noate ajsta în do 
modspi: sai ss konssiteze spekia, mi sx skpie ks a- 
veia lilteps npimitipz, kapea i s na nvpea ks mai 
mall seamenr kă npononua; sat dakz mtie limba la- 
tint „ saă ne sna din limbile sopopi, ss kaste kim s% 
skpie mi km ss modifikz kopîntală koppesnsnzstopiă 
de aueiami prdvuinz. — În fine dak niui aiui nă ap 
afla sală (ueia ue mai n s noate dan aueste în- 
vepk'vpi), atsnui noate alege întpe sokalele depirate ue 
aă auelani ssnet, kui nz-lă pa nstea kpitika nimenea. 

3.  Konsidepindă aueste pegzli simule mi kiape. 
vine sa mai afla kă este gpes a skpie pokalele depina- 
te? Auela negpemilă kapele n pa voi se jeritesk de 
a se konfopma nivi snei konvennisni, s6ă ks snă ki= 
vântă, uelă ue ap npetinde suiinga fâră nivi o silinuă. 
Însc menipă avemtia uz este niui o optogpafiă în lame, 
kapea se le fiă desislă de suioră, mi niui o limbă nă. 
o voră skpie bine. | . 

B. Abatepile Konsundnteloră derieate . sunt 3p- 
mătope: | i | 

ca sună ka).va se zikă: „e înainte deo, și U> sună ke 
CO +» ko) s. e: cară, cadru, cărămidă, codru, coptă-



cu 

cu 

2 

” 

3) 

k%) 

ce sună ue) 

ui ) 

Cd. i) 

ci 

che sună ke) 

% 

chi 

chi 

se inaltea 

Ki) 
KI) 

VIN 

coste, (koaste), cocână; cuprindă „ cu- 
rele, cură, cosă; ciăestiune. (kăestisne). 

va să zică: e înainte de e, mi i, sună 
e“ s.e. cerere, ceriă, cerbi, câră (uea- 
p5) cepă, (ueans); ciră, cină, cine; ciu- 
mă (4i5m5), ciudati (uizdată), ciubuci 
(uisbukă). 

va se zică: „ca se ssne e ui înainte 
de e wi i ca uni k, menemii dună eli 
unii h- s. e. chemare, chemati, che- 
mă-m6 (keams-m's), bine e mi chiamă- 
în& chemașe, (kmaniz); chin (king), 
china (kina), închisă; mușchi (mami), 
Etrușchi. (etrsniki sn nonopă). ul. 
consunătopelopă sună k“ s. e. clădire, 

crudă, stricti, macsimă. mul, 
” 

d se nune mai cu stma înainte de i 
s. e. di, dică (n'apă fi bine diicii), di- 
uă, vedi, credi mul. 6r, în altă napte 

„unde vei voi; s. 6. e bine: deă, sâu dieu, 
sperediu, speredă, (vedi No. X). di se 
nsne mai multă la finea cucntului s. e. 
pădi., prâdi, mal. 

go sună e) va se dică: & înainte de e ui i sună 
gi n ui) p“s.e. genunchiu, geografiă, gena (gea- 

ui) ms), ginere, legislatoră.-gi se nune mai 
gi - 

cu sema la finituliz cuventalui s. e. fragi 
legi, întregi mul.
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ghe sună re) va să dică: ca se sune „g ui înainte de 
ri) € wi i ca r. nunemă dună elă ună h* 

ghi + 1) s. e. ghemă ( remă de ay») ghidălescii 

ghi 
» 

j Sună x ) 

p sună n. 

% p. 

ș sună mw. ) 

si 

ț 
ti 

9 

sună y ) 

.. 

mă ) 

ui ) 

mul. hi vine numai la finea cucentu- 
lui seu în monosillabe. diftonghi, unghiu 
WI 
în casupile apătate sub No. V). precum 
Judea, Japonia. (nume proprii) jude- 
care, jură, jafă, uru]. | 
precum; prândiu, pravă, p6lă, pstră, 
pândescă. mul. | 
precum: rodi, râdă, rîndunele, prinde 
prune urul. 
va se dică: ș cu sedillă sună II $. €. 
şerpe, șiră, șoptescă mul. 
si să întrebuinuadiă mai cu sema în uni= 
silabe si în silaba finală. s. e. facă=si 
scrie-si „ cocosi, mosi, cocosiu, mosiu, 
seu și cocoș moșiă, dar nu e bine 
scrisă: cocoș moș. Nu este reu dacă 
vei pune pe „si“ în începută s6u în 
mijloculă cuvântului. dar numai se nu 
i urmedie i“ căci atunci trebe se pui 
pe ș-s.e. este bine: siuerare, su şue- 
„rare, dar nu e bine scrisă siiră - ci 
Șiră, nu siiesi — ci şiesi. mul, 
ț cu sedillă să pune la începută şi la 
mijloculă cuvântului când urmediă îi 
s6u e; 6r unde nu-i urmâdiă i, ci altă 
vocală sâu consunâtore, atunci sâ scrie 
cu ti; s. e. națiune țenută, țeră, hotiu, 
(nu hoță). Asemenea se scrie cu tie
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“uni-silabele ti, ti-o, "ti dau, ti-o faci. 

precum și în silaba finală a cuventu- 

lui. s. e. putiu, furcutiă, credintiă, pă- 

“rimă, părintii mul. 

"y sună i )) aceste două littere să scriu, numai în 

z . 2 ) terminii technici de origine străină; s. 

e. systemiă, psyehologiă, însă e bine și 
sistemă, psichologiă; zelă, zestre, zeră 
zeră. 

S& facemiă dar o revistă generală preste toti al- 

fabetulă ortografică. 

Vocaleie. 

a sună a; |â sună 5; |â sunâî; 

e m» e; le n 5; [6 p' î 

E En îs Î; 

O 0; [60 „oa; | „ea. 

Up 8 | d. 5 

Consunântele. 

D  sunăbs.essemplu; bună, bradă. 

ca ka câtă, câldare. 
CO „ko coșă, c6dă, cocoșă, 
cu kă - cură, cumpără. 

CĂ 8 aci, bumbacă. 

ce „ve cerii., ceriu, celă. 
ci „vi a. cine, cină, ciriă, 

ci a cinci, opinci. 

che -. ke a cheiă, chemașă: 

chi „ki a chimeră, chimiă. 
ca. . 

Chi» Hi... chiamă, urechi, niuschi.
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sună d: s. essemplu; dau, lăudată, laudă. 
% 

“2 

% 

9) 

% 

9) 

%) 

% 

. 

» 

) 

P 

5 

% 

% 

% 

% 

% 

pm. 

băi 

%) 

“ 

“9 

9) 

59 

% 

%) 

*5 

% 

9 

bu 

băi 

9 

%9 

5) 

% 

diori, dină, diua. 

die, credi, vedi. 
facă, forfeci, fură. 
gradă, gardă, goli, gură. 
gemeni, degete, geri. 
gigante, gingii, ginere. 
legi, privilegiuri, fragi. 
ghemă (sunt rare essemple.) 
ghimpă, ghindă, ghîde. 
strunghi (rare). 

harmoniă, hotiu. 
jafă, jos, jură, prejudetiu. 
lamură, flacără, fălosă. 
mare; amară, omă. 

numeri, noi, ană. 

pradă, popâre, plânge. 
radă, radă, radie, crângă. 
sum, sunt. s6ră, miseriă. 
sciu (știu) scire (5. stire) muşcă. 
facă-și, mosi, sidreci (sau s6reci 
tortă, târdiu, tândălescă 
țene, țigle. aţintită. eră. 
cucă-ti, ti-o dă, -rugati. 
symbolă, encyelopediă sel. tă 

. zeră, zelă, Zeu (din mitologia).
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Justificare. 

Am considerată tâte periractațiunile ortografi- 
ce a filologilorii nostrii, şi din cause a cărora es- 
punere nu le p6te cuprinde acestă locă usurpaiă , am 
scrisă cum vedeti; căci din tote părerile ortografice, 
nici una nu e mai simplă, mai usidră, si mai flecsibilă 
după natura limbei nostre, decâti ceia ce ici colo ne 
o arâlă usuli,  Instinctuală si-a ficsată acesta prin- 

_cipulă: de a se. apropia câtă se pote de pronuntiare, 
cră pentru suplinirea trebuintieloră pe carii nu le are 
maica limbă (latina), a le suplini prin semne; va se 
dică: &' scrie tote sunetele cu litterele primitive, €r cele 
derivale a le însemna cu semne conventiunale. 

Baza dar este aflată, şi trebe se măriurisescă ori 
care neamică a mistilicărei, că acestă modă este celă 
mai tolerantă de ori ce pretențiune filologico-istori- 
că. Am espusă aici numai modulă cum are s6 să ce- 
tescă aceasta scriere; însă de şi regulele sunt comple- 
te, spre a se putea folosi de ele celă ce va se aibă 
o oriografiă positivă: mai bine voiesci a fi scrisiicu 
o ortograliă ce s& va modifica. decât a o prescrie 
fără coîntielegerea scriitoriloră nostrii, câtră carii spre 
acestă scop me adressediu mai la vale, sub „trebu- 
intia întroducerei littereloră.« 

“Cea mai mare Sreulate în determinarea ortogra- 
fiei române, au fostă şi este: a regula în modă sim- 

| plu, scrierea suneteloră derivate. Fiindii aceste nu- 
mai o modificațiune a suneleloră : primitive: cualitatea 
loră primitivă, le-o dâmă prin scrierea caracteloriă 
primitive: 6ră modificațiunea loră o îndegetămii (arâ- 
tămă) prin semnele, "+", în modă precum vediurâmă 

.
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Simplu, și fâră de a avea trebuintiă de a "recurge la 
înplicatele cărări archeologice „ din carii nu putemă 
sc6te altă învătiătură de câtă ânteiu: câ tote poporele 
și tote tempurile şi-au croit vestmântuli scrierei loră, 
după propria necessitate; a doua: câ aceia au fostă 
imitată, și mai folositori publicului, carii au scrisă du pă cerintia actuală, și în modulii celă mai usioră; pen-— 
iru că scrierea şi celirea irebe. s& devină ună bună 
publică. generală a poporului, și artea ei cea bine-— 
făcâtâre omenimei, nu este s6u nu consistă în mistifi— 
carea ce îngreuncdiă apropriarea ei, ci în simplicitatea 
și naturalitatea mijlceloră spre a reeși la scopulă ce 
este a putea scrie și ceti. Nu ne aduceţi de essemplu 
ortografia frâncescă s6u englesă., spre a combate a- 
cesta asserțiune; căci nu vă pote fi necunoscută câirea 
loră, pentru abaterea de la acesti principiu 'supremii 
ce "lă dictediă raţiunea. Numele faimosului Schakes- 
peare se află scris în douâ-dieci și șepte feliuri! de 
contempuranii sei, și încă nici acum nu lă scriă toti întruni feliu (vedi:  „Ilustred London News din a-. nulă 1856 luna lui lanuariu.)  Câtă de bucurosi star: 
emancipa ei acum de tirânnia ortografiei loră, dar nu potă că s'a prea înrădăcinată. Noi îns, carii acuma 
Voimă a regulă prin teoriă, ceia ce pracsa (usulă pronontiei) de multă a consâncțită, noi voimă să o în- norâmi ? și din dorulă de a vâna umbrele adormiţiloriă 
a uita de cei vii; scu câlcândă pe urmele greșieleloră. 
altora, a ne amâri această artă divină ? 

Dacă din 24 sunete primitive, cu carii sg potă 
scrie cuvintele tuturor limbiloră , sunt ver 6 8 ab- 
norme, scu derivate din cele primitive ; în loci de a 
scrie și pe cele derivate cu caracterele primitive din 
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carii s'au derivati, şi a arăta abaterea loră prin sem- 
ne convențiunale (căci în fine totă scrierea nu e altă- 
ceva de câtii o convenţiune în semne); dică: dacă pen- 
tru a învălia semnelea 30 — 32 de sunete, ne trebe ună 
studiu de mai multi ani: atunci — națiunea ce se va 
vanila de o asemenea proprietate, este demnă nu nu- 
mai de risulă reutăciosă a strâiniloră, ci și de a fi 
părăsită de talentele fiiloră ei, carii ne-avendă tâmpi. 

voiă, s6u aplecare de a jertfi atâta unui capriciu asia 

de absurdă, nu au modii dea înpârtăși produciele spiri- 

tului lori, spre a le face bună commună fie-cărui con- 

națională. Și Zeu! nu este mai puţină pretențiunea 
filologiloră nostrii, carii voindă a scrie ca Tacită 

„„querere“ în loci de „cerere“ și ca luvenală „„qui-ne“ 

în loci de „cine“ s6u ca ceii ce nu voră se adopte 

semnele de principiu, dar' totusi le întrebuintiadiă în 

faptă, unde nu le ajunge speculaţiunea. şi unde după 
regulele simplei rațiuni nici nu s'ar cuveni a scrie 
„laudăre și venire în loci de „„lăudare și veni.“—Va se 
cică aceasta simplificare? Este cassarea suneteloră, în 
o limbă, attestată de avere s6u străciă, de perfecțiune 

s6u contrariu;? şi dacă aflirmati cu noi: că limba n6- 

stră e mai avulă în sunete; -pentru ce se nu fiă și în 

semne menite spre a le arăta? Diceti că nu scrieti cu 

semne asupra sunetelorii derivate, pentru a simplifica 

“forma. și faceti pentru fiecare cuvântii, 5 reguli fo- 

nologice, 3 ortografice, 2 istorice şi 2 paralelisme cu 

„atarii dialecte scu limbi! — Este asta a scrie; va se 

dică: a communica cugetele prin semne ? | 

Primindă semnele derivateloră , chiar şi celă ce 

din causă că puţini avândă de a se occupa cu essac- 
titatea în scriere, i-ar scăpa a scrie „îngustă s6u 6n-
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gusti în locii de ângustii s6u „„6n în locă de în“ ce 
şi Grecii lă au £, „Spaniolii şi Frâncii en; Italianii 
si Latinii numai in; mară greşi ca ( după teoriile 
istorico-dogmaticiloră ) bietulă română, carele. cu tâte 
că a studiată mai multi ani ortografia lori, nu Par la- 
să audiulă şi rațiunea sânătâsă a nu scrie: schimbată 
în locă de „„schaimbati: scu celi-ce în loci de „„quelli- 
que“ a D-loriă, căci celă puţină cetitoriulă nu ar gre- 
și în accurata pronontiare — ce ne este prima trebuintiă. 

Pentru ce este ortografia slavonă atâtă de ne- 
desrădăcinabilă din pâmâniuii români ? Pentru că ea 
nu constă atâta ostenclă și corr&spunde variaţiunei su- 
neteloră, de și întunecă “originea limbei. Din acestă 
symptomiă alii vietiei, ară trebui se st6rcemă conclu= 
siunea ce ne o dă, și sc o folosimă, dacă ne țenemiă 
a cundsce missiunea scrierei. 

Filologii nostrii nu voră se scriă cum se pro- 
nontiă în usulă vulgariă, numindă aceasta pronontiă 
„„eialectă“ și din astă causă nici voră a face deriva-= 
teloră semne; dar D-loră ne faciă a scrie în tote di- 
aiectele presente și “monumentale! Erudiţiunea opu- 
riioră D-lori ce au tractată despre fonologia limbei - 
n6stre „ primindus€ semnele ce noi dinpreună: cu 
usulă le propunemiă , nu voră perde din val6rea lori, 
căci ele 'sunt nisce esposițiuni ce ne escusă înaintea 
lumei. pentru ce nu ne este limba de astâdica ceia de. 
pe tempulă lui Virgilă,, şi enumerândă metamorfosele 
secolilori, chiari ele ne arată necessitatea . de a face 
după cum ne dictâdiă trebuintia presentului. Ba ce e 
mai multă, valdrea loră va fi cu atâtă mai mare, cu 
câtă nu s€ espunii înputărei, de a ne li amestecată lâ- 
muritulă presenti, cu acelă chaosă istorică.
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Dacă nu amă voi semne, din părere că dor” ară deroga littereloră, nu vomă puiea eși din acestă cha-— osă de câtă numai făcândă littere noue pentru cele derivate ; însă aceste littere. se fiă proprii, căci ce a- Vemă, nu este ală nostru, 6r' commune cu slavii, nu ni se cade s& avemă. - 
Scopulă pentru care aflămă de lipsă a scrie cu literele străbune „ ce după modulă arătată ne sunt de ajunsă, este între altele: ca se ne înbrăcâmă limba într'o formă, ce correspunde -și originei și naturei eti- mologice. În asta privintiă  totă sunteniă de o părere; dar nu 'și în essecutare-i. 
O limbă ce propâși de și nu în literatură, dar în fonologiă (ca a nâstrâ)- a o face Siagnantă, legându-o de forme ce le avea înainte cu 1500 şi mai bine de „ani; a îngreuna prin mulțimea și misticismulă regule-— loră modulii scrierei ei, numai ca se putemă scrie cu- vintele “ca Virgiliu, fără respectă. la diiferintia pronun— ciărei de. acum; a “cădea în peccatele unoră popore ce le ară l&peda, dar nu le potii: este o crimă în con= ira națiunei, a căreia limbă cu această procedură amă fereca-0 cu hyeroglife „ ca să îngreunămă profanului poporă, pulintia de a s& restaura prin productele spi- 

rituale a fiiloră sei. O crimă în conira urmâtoriloră 
nostrii, carii pote mai puțină preoccupati de idei licse, 
voindă a emenda gresielele ndstre, voră. fi necessitaty 

“la durerâsa alternativă: seu a modifica 0 asemenea ortografiă cu sudorea fetei mai multor generaţiuni, (ce apună până să întroduce o assemenea schimbare pretutindinea), şi a resigna de opurile trecutului, carii 
de atunci înainte voră deveni numai objecte a curio= 
sitătiei archeologiloră limbisti ; seu a purta acelă jugă
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pe câtă de incommodă, chiară pe atâtă și pentru ace— 
ia nebuni. | | 

A presupune ca bietulă română se nu-și pâtă 
scrie. altraminte limba, ci numai dună ce au învătiată 
pe reposata lalină, — este ridiculi. Cine nu scie că 
grammalistii legislatori în ortografiă, ceri acestii re- 
cuisită pentru a putea scrie cu littere; pe lîngă acestii 
studiu, și cunoscintia perfectă a labyrintului de reguli 
ce se cruciadiă fâră consecuentiă prin teoriile loră. 
Aici lasă pe „i“ afară într'ună cuvântă română, pen-— 
iru că în rădăcina lui cea Jatină nu s& află acelă „ice 
colo înse "lă adaugă în cuvinte, în acârora rădăcină 
latină i nu să află, dar sunt siliti a"lă adauge, pen- 
ru ca să nu revâce o regulă ce o ficsâdiă înt'altă 
locă, — adecă pentru ca se nu appară a-si contragice. 
Asia „misică“* în locă de mișcă, „pieplă , viersăt în 
locă de „peptă, versă.« carii mai bine correspundă lâ- 
tinescei rădăcini „pectus. versus“. Pentru aceasta 
semânare, într'alte locuri acelă erudită D. autoră, 
stă se ne cruciedie limba, pentru ca să 0 stâreă= 
chiară de sar depărta câtii de multă de întonare. Nu 
am de cugetă de a statui ună essemplu de greşelă, 
în altinsulă opă a celui mai erudit dintre filologii 
nostrii, căci pote cineva dice ună adeveră, fâră a con= 
bate părerea altora; dar me necessitediă 3eriosilatea 
cuesțiunei a demustra, câtă de cu neputintiă este” fără 
întroducerea semneloră pentru sunetele derivate, a re_ 
gula o ortografiă penttu litere, în câtă nici silintăa 
acelui barbată, carele de 28 de ani se cuprinde spre 
acestă scopi cu cele mai vaste studii litterarii., și a 
căruia cercetări filologice sunt nepretitibile, —nu a pu- 
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tută reeşi. ., Ar fi dar -de 'prisosiă a cerceta successeie. 

alioră satelliti,. ce au urmată pe aceia cale. | 

“Respectă -specialitătiei filologice. . carea perse- 

cutdiă. -urmele. adevărului; dar dacă . ânatomisândi- 

structura limbei și genesa cuvinteloră, procedura D-ioră 

cea vastă ni-o propună ca o condiţiune fără care ni- 

menea s& nu potă scrie limba -maicei sale + mulțimea 

scriitoriloră şi cetitoriloră: nici cândă nu ei va urma. 

fiindă-că ori. carele, pentru . mulţime scrie. Dar nici 

aceia: nu se voră învoi, carii: sunt în stare de. a mi- 

| stui acel receptă, pentru-că celi ce va se înftuinlie-— 

die asupra mulţimei, trebe s6 se conforme capacită- 
tiei ei, şi coborându-s& de. pe înălțimea cea verligi- 

n6să a speculaţiuniloră abstrase, resuitatulă acestora 
trebe s& lă dee publicului în dose practicabile .. usioră 
receptibile. Bună-6ră ca medicul, careie consultatii 
fiindii, în recepiulă ce dă consultătoriloră, nu - înşiră 
diagnosa seu teoria morbulului (b6lei), ci prescrie 
ună modă terapică. positivă.  Astii-feliu Domniloră ! 

„ună recepiă. positivii,. fără 'clausule, escepțiuni nenu- 
merate, și teorii vaste, adeca o oriografiă basată 
pe. cele mai simple şi mai sensualiă-vedibile legi 
convențiunale, este presenta „n6stră trebuintiă. 
Vedihilitatea sensuală, mijlocește usiurătatea, 6r' acea- 
sta este cea mai sigură garantă de a fi primită de toti. 

Nu trebe. st uite filologii nostrii, că cetirea o0- 
purilorii române, pentru „„întelligentia nostră“ — dure- 
re! fu pâw acum ună lucsiă, 6r” nu o. trehuintiă nea- 
părată, ce purcede din o sete conscientiosă a spiritu- 
lui de a și-lă perfecțiuna.. Cei- ce au devenită la a- 
tâta consciintiă spirituală, sunt Gmeni de reflessiune. 
Aceștia toti cunoscândă alte limbi, prin litteratura câ-
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rora se cuaiificară, vedindă  chaosuli ortografiei n6- . 
slre, dau dosă litteraturei române, şi "și caută nu- 
ireliulă spirituală în străinătate, în carea mai toti sun= 
temi: întrodusi; cr”. cei. ce nu sunt,-n'au capacitatea nici 
a precepe 'opurile limbistiloră nostrii eruditi, cu atâtă 
mai puțină a s& interessa de ele, s6u chiară a le şi 
imita. 

În diua de adi avemiă atâtă de lucru ce ne storce 
puţinele puteri active, în câtă nu ne râmâne voiă, 6r' mai 
adesea tâmpii — spre a jertfi ani, pentru învățiarea orto- . 
grafiei, carea după svatulă minţei sânătdse, nu ar tre- 
bui se fiă altii-ceva de câtii: modulă scrierei semneloră 
ce. correspundă suneteloră carii să află în limbă. Și 
fiindă-că sunetele primitive din carii e compusă limba n6- 
stră, nu sunt mai multe de 24, este ridicolă încercarea câr- 
turariloră noștrii, de a reduce pe cele derivate la pri- 
mitive, fără de a semnalisa deosebirea loră. Nu va 
se dică prin aceste că: afară de aplicarea celoră 24 
littere primitive, şi a semneloriă pentru sunetele deri- 
Vate, nu este aliă-ceva de a să mai lua în conside- 
rare ; dar 'nici nu înțielegă trehuinția, ca: pentru 'o eti- 
mologiă de 1500 de ani mortă a maicei limbi, să re= 
slignescă pe viua ei fiă, ca să o desvătiu a pro- 
nunția ă € â 6 î ci a, e, i; cum le “aveai latinii 
(după apparenţia tradițiunală, căci certitudine nu a- 
vemă.)  Diceţi că: nu vreți a o desvăția, s6u a o lipsi 
de sunetele derivate; ce vă rețâne dar, a nule adauge 
câte o trăsură deasupra seu dedesuptiă, în loci de a 
ne înbăta. cu mistificațiile nenumeratelori reguli, prin 
a cărora mijlocire în fine totuşi nu puteți eschide de 
totă, ajutoriulă celoră semne? — Dacă scrieţi câte o 
virgulă (0), şi nu ati spintecată cuventulă ca se lă în- 

*
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flați cu o regulă, penlru ce inimici al semnelor ! nu 
o' scrieți fără semn deasupra, cum se scrie astădi în lati-— 
niă ? "Mi veți respunde negreșitii, că punândă acelă semn, 
nu se strică nici forma etimologică a rădăcinei antice, 
și faceţi totii-de-odată destulă cerințieloră pronontiei 
de astăqi. — Eatâ-vă după atâta trudă și silă, în fine 
reveniti la principiulă nostru, după ce va refusată alte 
mijlce! | e 

Apropierea între deosebitele ortografii, este mai 
mare de câtă cum credă chiară și autorii loră.  Deo- 
sebirea e numai, că o parte din D-lori, nu voră se 
recundscă semnele pentru derivate, ci numai după ce 
nu le pote ajuta nici lunga analisă istorico-dogmatică; 
€ră noi, spre a încunjura această încurcâtură, propu-— 
nemă de a dreptulă principiuli: de a scrie semne ce- 
loră derivate din primitive, căci prin 'acestii modă pu-— 
temă păstra și asemânarea antică. 

Întradevăriă, scriindă ă, €, â, €, î, d, ţ, la cele 
derivate din primitivele a, e, i, d, t, sei spre essemplu: 
scriindă dâi, ţânere, ședere etc. mai puțină se modi- 
fică rădăcina latină: (deus, tenere, sedere) de câtă prin 
procedura anti-commatistiloră “ce scriă: dieu, tienere 
siedere. Ba pentru ca se nu 'şi contradică uneia re-— 
guli, după care au putută scrie rii patru cuvinte ca 
pe cele latine, vedendă câ inu le potă pe t6te, fâcură 
atâtea escepţiuni differite câte casuri, 

„Dar de te st întru în demustrarea detăiată a mul- 
țimei de contradiceri, misticisme, ambiguități, și defecte 
a sistemeloriă ortografice ce nu sunt basate pe pro- 
nontiă, de i6mpi-ce, destulă sunt de cunoscute, căci 

„pe mulți ne-a constată sudârea mai multoră ani con- 
vingerea : că ne-amiă înșelată când ami credută că pe
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aceia cale vomă învăția o orlografiă bună, adecâ cor- respundătâre publicului nostru, — să tacă de străini, pe carii nu i-amă putea. capacila nici în 3 dece-annii în acelă modă. O vorbă ca o miă! dacă avemă sunete în limbă, trebe se avemă şi semne lori correspundiă- tore în scriere.  Învoimu-ne în această macsimă sim- plă, chiară, evidentă, cele-lalte s& resolvă de sine. Su- netele. derivate, trebe să aibă primitive. Lasă _litte- rele suneteloriă primitive nesemnifâcute s6u curate, a- sia cum le scricu primitivii romani, şi fă semne câtă se pote mai simple la liiterele cele primitive cu carii scrii sunetele cele derivate. Asti-feliu scrie limba cum 0 vorbesci, și cu mirare vei alla, câtă de usioră esle ortografia propriă română. 
Aceste reguli pote vori revolla pe unii din teo- reticii nosirii, — fiă înse în pace D-lorii, că pentru aceia că vomă serie „„celă ce“ în loci de „quellu-que“, scu „Schimbare“ în locă de „Schaimbare“ a D-loră, nu va dice nimenea că aceste cuvinte sunt înprumutate de la nemtiesculă „„Detjenigec“ sâu de la slovenesculă „„prsen'z.ai“; şi nici străbunulă Cicero nu Sl va sparge cosciugulă de mâniă, s6u va mişca pe Jove prin puterea elocu- entiei suale, ca st-i înprumute  trăsnetuliă spre a ne frânge capetele pentru această crimă. . 
Scopulă nostru esto a' scrie cu littere.  Elă nu este numai o utilitate, ci chiară necessitate pentru ro- mâni:  Reoulele archeologiloră fațiă cu realitatea lim= bei presentului, sunt accidentarii, şi silintiă D-loră de a le susțânea fără causă categorică-imperativă,, este arbitriu; €r' combinarea din accidente și arbitriu, nu va fi în stare dea înpăca cerintiele necesitătiei, s6u chiară a să gera ca necessitate.
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Lăsati dar ca însemnândă sunetele derivate ,,: se 
scriemă în uniformitate, spre usiurarea scriitoriloră și 
a cetitoriloră, şi spre mântuire” a-celoră şuflete nume- 
rose, carii neavendi voiă, talentă, S6u tempă, de a se 
occupa cu estravaganta mistilicare -a artei de a scrie, ne 
închină. .... lui cu orthografiă și sciintiă cu totă, și 
ne închidă porțile înaintea a nasului, declarândă a nu ne 
precepe. 

Trebuinţia intro ducerei littereloriă, 

Dacă nu ami avea trehuintiă de a fi consecuenti cu 
faptele ndstre istorice , cu sânțimentele actuale, şi 
cu nisuintiele națiunalitătiei nâstre; dacă nu ne amă 
fi esprimată noi, și chiară și străinii ce se interess6- 
diă de noi, părerea de râu: asupra fatalei perderi a 

" caractereloră visibile a limbei nâstre;. cu ună cuvântă, 
de amiă ignora tristele antecedenții a națiunalitâtiei n6- 
stre, neînvătindă din atâtea pățiri; astâdi,. în diua re- 
învierei ei, amă trebui -să reînbrăcămiă dulcea nosiră 
limbă, în nobilulă ei costumă strămosiescii. 
| La vederea lui, pâp6rele cele mai civilisate a le 
lumei ne voră r&cunâsce originea, fără istoriă; ne voriă 
întielege limba, chiară şi neaudînd'-o, şi în tote cinci 
părti a le pământului va întempina frati, carii cu bu- 
curiă voră chiama: 6lă o limbă sorore ! 

În primă-vara anului trecută jurnalulă Spaniolii, 
„sEsperanza““ cu ce siylă superbi, și coldre poetică, 
în ce tonă de doră, annontiă milli6neloră sei compa-
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trioti, descoperirea unei națiuni -sordre, perdute în ori- 
entă de marea familiă latină. Ce a fostă causa, ca du- 
pă 0 luptă atâtă de îndelungată, după atâtea sufterin- 
lie, despre” essistentia ndstră se nu străbată scirea nici 
până preste Pyrenei? 

- Inimieii naţionalitătiei - nostre , vădândă că nu ne 
luptâmă '„satâtă pentru viatiă câtă pentru limbă,* du-— 
pă ce feliuritele încercări de a ne răpi pe aceasta 
nu le a successă., ne a înbrecat-o în difformtliă 
costumă actuală, ca fâcându-ne sclavi, se stergă din 
vederea depârtateloră neamuri, idea despre nobila n6- 
siră origine.  Amate cetitoriule! Recetesce această as- 
serțiune „ căci în ea se cuprinde - essenlia faimoselorii 
nostre lupte. 

Secoluli luminiloră ne născu pe Maior, Şincai, 
Claină , şi Lazară ca se .reînvie 'estinsa consciintiă a 
originei şi a missiunei nostre. Ati trăită ca să fiti 
martori celoră ce au urmată îri acestă: secol, Sciti 
ce de pedeci, câtă sânge, essilă, persecuţiuni, câtă os— 

“tenciă pe câmpulă litteraturei nostre și aceloră ospi- 
tale, ne a constată -a' ne dovedi falsificarea originei 
ndsire , și' a consecuentielori ei. 

Eată pe ce pietiu scumpă: amă sasounpărată- nti 
numele și limba nostră, şi amă pregătită dreptulă de 
a ne învesimiînta limba ' cu litterele străbuine. Se p6- 
te dar, ca astâdi acestă dreptă sâ-nu lă' recun6scemă; 
şi recunoscândulii: se nu ne lă 0 sânctă datoriă de ală. 
pune în lucrare? ” 

Asiu conjura România pe păraele de lacremi, de: 
sânge, “și” pe mărimea rușinei naţiunale, ce ne a'constată 
indolentia te a nu ne putea: încă 'decide la deprinde- 

* Cuvintele unui istorică al Ungariei din ali 13-lea secolă,
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rea cu ver 8-10 semne de scrisă, ca să ne curățimă 
litteratura de marcele blăstmului ce au asupril-o. 
Nu este poporă care st învetie atâtea limbi și-prin 
urmare atâtea ortografii , ca românulă, nici intelligen- 
tiă carea atâtă de puținii se sântiască datoria de a si-o 
regula s6u a studia pe a sua, ca a nostră. Desola- 
toriă attestată este acestă adeverii, despre -necdpta 
consciintiă a națiunalitătiei nostre! 

Unii poporă devenind a fi subjugată materialice- 
ste „ prin trei revoluțiuni trebe se se lămurescă spre 
a se regenera pentru libertate: prin a cugetărei, scri- 
erei, şi a faptelori. Pân' atunci elă nu sânte origi- 
nalmente „ ci servindu-i de modeli dîvecțiunea s6u in- 
pulsul învingătoriului, si târce însuşi legătura ce ”lă 
țene în dependintiă. Dependintia nbstră nu e pretu- 
tindinea urmarea unei subjugări fisice, ci mai multă 
morale.  Slova și autorii dinpreună cu patronii ei, nu 
ne au subjugatiă, ei ne-au înpilată, ne-au sedusi, ce e 
cu atâtă mai ră. 

Dacăesteiertată a concheia de la spiritulă tenerei 
n6sire litterature, și de la consciintia desceptată a 
missiunei Românului în orientii, manifestată prin fap- 
tele cele recente, în fine de la caracterulă individua- 
litătăei nostre sociale, ce se esprimă prin manierele , 
-aplecările, asemenările între-naţiunali , şi prin attrage- 
rea și respingerea ce urmâdiă din acesti factori: este 
incontestabilă, că în noi s'a emancipată cugetarea, şi 
0 mare parle din revoluțiunea fapteloră spre o direc- 
țiune națiunală s'a completati. O anomaliă flagranlă 
este încă a se delătura,. ca să putemă cu drepti cu- 
ventă affirma completarea direcţiunei națiunale și în 
literatură.  Întârdierea este cu atâtă mai mare pecatiă,
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cu câtii întreprinderea nu ne constă durere scu daună, 
nici este ver o greutate, ci din contră, ar completa . 
triumfală, gloria națiunei, şi bucuria civilisaţiloră no- 
stirii confrați. 

Fată scurta indigitare a causeloră, ce mi escită 
rușine, disgustă, indignațiune , și grâtiă, de câle- 
ori vedu slavonâsca slovă usurpândă domenulă strâ- 
mosiescii a caracteloră române. De cândă purlămă 
resboiă. asupra sloveniturei pentru liiteratură, de toti 
înpilătorii și inportunii românitătiei n6stre amă scăpatii, 
numai această rugină ne mai detrage întregitătiei na- 
țiunale. Cu fortia, și de-odată ni sa inpusă; cu o 
deliberare spontaneâ şi constantă s€ o eliminămi! 

Spre acestă Scopă, cugetii că esprimii o dorintiă 
a tuturori filoromâniloră, provocându pe toti amicii lit 
teralurei nostre la o adunare, în carea se ne soâbiuimi 
asupra modului de “a scrie cu liiterele străbune. Mi 
voră dice pote cei ce mai multă au în vedere posihi- 

„lele pedeci, de câtă simplicitatea logică a întreprinde 
rei: că cu greă vomă putea aduna toti corifeii filo- 
logiei. Eu le respundă cu adevărulă istorică: că lip= sindă multi din D-lori, voră lipsi cu atâtă mai multe 
capriții, opiniatrităti, şi pedanteriă. Între cei ce să voră aduna, sum sigură că va prepondera numârulă 6-— 
meniloră practici, şi bunult sensi, carii sunt recuisi- 
tele principale spre a essamina măterialulii cercetări 
loră filologice, ce este destulă de mare.  Scopulă ei 
dar ar fi: a concerta asupra unei base ortografice, 
simple, a face o convențiune-fiă chiară şi provisoriă — 
pentru uniformitatea în modulă scrierei; a avisa pu- 
bliculă în modă practicii despre resultatulă acestoră 
conferintie, ca la diua bună-vestirei naţiunale, să rum=
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pemă de odată cu o venitură periculosă, ingrată, și dif- 

formă de adi-buchievechie. 

'Trebuintia presscdiă, și noi nu o mai putemiă a- 

mâna. - Nu voimă a delibera pe secoli înainte, ci ane 

întielege la o uniformitate în presentă. Nici vremi a 

închide -câmpulă . cercetăriloră ţintitore la emendarea 

modului: ce să va ficsa prin convenţiunea acestei adu- 

nări, s6ă congressi ortogralică, ci a essecuta cu con- 

secuintiă îndegetaţiunea ce ne-o dădu usulă, și să cur- 

mâmă odată chaosulă ortografică, ca s& nu mai încapă 

_ridicul6za escusare: că din lipsa de o ortografiă po- 

„sitivă, nu avemi ortografiă. - Perfecţiunea nu e pos- 

sibilă în acțiunile omeneşci. Summa nisuintielorii n6- 

stre e: a face ună ce bună, rațiunală, și aceasta a 0 

convenționa: cu cei ce să occupă mai multă cu scrierea. 

În acestă congressii, vomă aduce fie-care păreri 

pote diflerite, dar conlucrândă pe baza ce să va afla 

mai correspundiătore scopului, sum siguri că: ne vomă 

reîntârce cu ună și aceiasi părere și resoluțiune; cu 

unirea orlografică. Ea va pregăti pe toti Românii Ja 

urmările jurământului, de a ne lapăda în scurtă de fa- 

talele ingredienții străine. 

„_ Predecessorii nostrii în Jitteratură, ne au arătatii ce 

ară fi- de făcută; dar noi următorii loră, cu ce ne vomă 

acuitta datoria câtră: mai fericita epocă ce ne fu re= 

servată? Formosă este a li — dar mai formosă a se 

"face— liberă. $8 emancipămă spiritulă în essentiă şi în 

formă, de totă ce ne ară aduce aminte de o condiţiă 

rușin6să, .căci aceasta faptă, e însaşi eliberarea! 

D. p. MAAȚIARU.
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PRECUVÂNTARE. 

Totă Europa, şi mai cu semă cea mai populată 
parle a ei, să a ţihtită. ochii asupra României; tote co- 
municările din viatia socială a territoriului ei, sunt cău= 
ate. Călători de tote naţiunile a venită să ne studi- 
edie isvârele averei nostre, și lăcomia la ele sunt 
causa feliuriteloră îngrijiri de _viitoriulă acestei ţări. 
De vomă privi la Frantia, vedemă. o parte a jurnali- 
sticei, în mânile millionariloră, ce conducă societâti 
speculative în-şi afară de frontierele pairiei loră. Bel- 
giulă este. ună tată industrială. Organele ambeloră 
țeri, afară de cause politice, au şi calcule materiale 
în Sympatia loră spre noi. Nu mai puțină Germania 
ne privesce de o grădină frupțiferă ce 'şi asceplă es-
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ploatătoriulă. . Ce să dică de Austria, carea de multă 
a monopoiisatiă comerciulă nostru, şi unde astădi s'au 
formată feliurite societăti, ca nu numai statulu, ci și 
puteri individuale se allronte concurrintia ce li s€ a- 
menintiă din celeialtă parte a Europei. 

Eată o cheiă la secretele interesseloră ce se con- 
batii pentru noi „și, asupra nosiră. ,. Nici pote fi al- 
traminte,, căci astădi ne mai putându-se practica cu- 
cerirea ţeriloră prin assaltulă armelorii, statele înflu- 
tiătore trâmittă înainte industria şi commerciulă, ca st 
le pregătâscă calea peniru :0 occasiune mai favori- 
bre — Deci de vomi scăpa de dependentiă politică, 
ni s& gătesce alta — - 6conomică. “ 

“Toti într'ună. tonă "și esprimă " nerăbdarea pân” la 
organisarea României. De unde aceasta uniformitate 
a dorintiei sirăinilori ? Causa. nu e numai politică, ci 

„şi economică. O mulţime de interesse. de întreprin- 
deri şi capitaluri, stau la pândă pân la regularea stâ- 
rei politice a României, ca să măvâlâscă asupra. tere- 
nului ei;> și noi încă nu amii reflectată asupra origi- 

„nei, manț6nerei, şi conducerei facultățilorii. nostre pro- 
ductive, communicative, şi consummătre. În tote sta- 
tele este cea mai mare îngrijire de crearea , nutrirea 
și lăţirea cunoscintieloră economiei naţiunale ; la noi 
şi numele sciintiei este mai necunoscuti, cu atâtii mai 
puțină representată prin cathedre, associaţiuni scien- 
tifice, su cărti instructive. Ne înundediă tendintia in- 
teresselorii materiale — bo! a secolului, — şi noi de- 
parte de a ne sci apară. n'amiă cugetată nici baremă 
asupra essistentiei mijlâceloră palliative. 

"Dacă a scăpată țera pân” acum—de şi nu neata- 
cată—de gangrena âcestei influintie „ causa . este, că a-
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cesiii spirită, aceasta direcţiune a activilătiei popâre=: 
loră fiindă noua, precum şi sciintia ce o provocă,- de 
abea s'a născută, și a și crescuti gigante , pe carele 
numai nesigurantia essistentiei: nostre politice, — con- 
turbată în feliprite moduri — Pa retânută. Nu pretindă a 
avea spiritulă profeției; dar ar trebui .s& fiă ori ce pa-. 
iriotă mai puţină de câtă scurti la vedere, neprevă-. 
dendă, că din lipsa totală a reflessiuniloră asupra 
economiei naţiunale, coniinuândă ea,' va proveni rui- 
narea essistentiei acestei națiuni. — | | | 

Uni Adam Smith, este mai bine meritată pentru. 
înflorirea Angliei; ună Sully, ună Colbert: și Quesnay, 
sunt mai nemuritori pentru Frantia, “și pentru întrega 
lume civilisată, de câtă gloria miiloră de “alti hărbati: 
de stati, ce au servită numitelor popdre. Şi pentru 
ce altii—ceva, de câtă că ei au fostă carii prin cu- 
venti, scrisori, și fapie, ne au învetiată a medita asu- 
pra resultatelorii esperienltiei poporeloră, ce le au pe- 
trecută în processuliă silintiei de a 'si mări averea. De 
atuncă pân”. acum, ce deosebire între agricultură, manu-. 
faclure și industriă, ce între sysiema administrativă , și tă viatia socială a natiunilori ce au profitată de” 
aceasta sciintiă! e | 

În Englitera ea are cathedre până și în școlile popu- 
lare... În. asia-numitele „tmechanic institutions“ dotate 
forte liberală, se propună elementele economiei națiu- 
nale nu numai eleviloră meniti: studiiloră mechanice , 
dar și. sessului femeiescă. - Numersele scoli, de prunci 
cunoscute sub numirea  ;„Birbeck schools peniru a că- 
roră sustânere s'a adunată ună capitală, a căruia 
venită anuală este de 20.000 pundi sterl.: (la 100,000 
galbeni), propagă aceasta sciintiă înțre băiaţii din șco-
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ile populare. — Am adusă numai 2 essemple din mul- 
tele instituțiuni ce facă pe Englesă a fi celă mai lu- 
minată poporă în cuestiunile attingătore de comerciulă 
socială. Asemenea, silintie spre popularisare” acestei 
sciinție se faci în tâmpulă presentă în Germania, de 
şi nu prin scoli populare pân” acum, dar prin o mul- 
țime de jurnale populare; er sciintia Systematică se 
propune prin câte 3—A4 catedre în academiile juri- 
dice, a câroră missiune este a cresce Gmeni de stată. 

Sciintiele juridice ast-feliă. cum sunt representate 
pe catedra academiei române de aici, sunt numai 
o parte a sciintieloră sociale. Ele suntii aplica- 
bile numai la assigurarea pers6nei, și a averei a- 
tacate prin faptele nelegitime a Gmeniloră. Însă carii 
sunt legile după carii cresce, să miesiorediă popula- 
țiunea, causele, institutele şi eifectele loră, precum și 
elementele din carii s& nasce averea, prin ce fase 
irece, carii sunt legile producțiunei, înpărțirei și con- 
sumţiunei loră? — cu uni cuvântă, doctrinele economiei 
politice, sunt ună studiu nu numai nu mai puțină în- 
porlantă dar nedispensabilă. Aceasta sciintă reîntre- 
gesce pe ceia-laltă, și numai prin ea o pâte întielege 
deplină. Din desvoltarea ei să sente armonia inte- 
resselorii, și din cunosciniia acesteia s€ pâte apreţia 
trebuintia și valdrea instituteloră statului. 

În această țcră s'a făcută în tempurile mai none 
multe pentru rădicarea economiei private; dar pentru 
îeconomia naţiunală, cerea arată cum trebe se prive-— 
scă omulă de stată la cele private, nisuindă a le a- 
duce la armoniă, şi cum se constituă averea națiunei 
ntregi, — până astădi mai nici menţiune, cu tâte că“
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statulă nu este ehiămată spre conducerea economiei privaţiloră , câtă pentru a naţiunei întregi. 

„ Este tâmpulă ca se încetâmă a fi passivi cătră js- v6rele acestei țeră abondante, ce si au propusă tote statele a le esploata. Noi nu ne pulemi eschide de commerciulă altoră popdre; și dacă nu, — trebe se ne rădicâmă pe nivoulă cunoscintieloră economiei sociale ală lorii, pentru ca s& nu fimă înșelat. N Spre reînvierea vietiei politice a unuia poporă , înainte de idte e de-lipsă, se aibă cunoscintia condi- țiiloră de la carii depinde sânătatea organismului , ce numimi: viatia socială.  Voimă se ne punemă pe tr6- ptă egală cu alte popore civilisate, voimă ca în noi st se realisedie sentinella culturei europene în orientă, trebe să scimă Și să aplicămă resultatele ei; voindă să întrâmi în familia stateloră înaintate, trebe se în- troducemă disciplina familiară pe principiile adoptate de ele, aplicându-le la înprejarările locale. 
„Aceste sunt motivele ce mă facă a întreprinde o cercetare sistematică asupra tuturoră cuestiuniloră prin- cipale a economiei politice. 
„C'est le premier devoir des bons citoşens de „propager les sages docirines de Peconomie politique: 

a disii Imperătoriulă Napoleon III în orațiunea sua pen- iru deschiderea şedintieloră corpului legislativă în pri- mavara anului trecută. În adeveri, arenda-mi dorire de a aduce tributulă datorii cătră societate, folosindu-o 
după putere-mi, — după o matură meditațiune, n'a aflată 
ună câmpă mai lipsită de activitate, și may pressante de a lă remedia, de câtă întroducerea sciintieloră e- conomico-politice, în patria națiunei mele. Ele arată omului de stată cărările și mijlocele carii conducă la ECONOMIA SOCIALA. 3
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avere și putere națiunală. Oficialul statului din ele 
si va cundsce inissiunea, desfășurânduse înaintea ochi- - 

loră toti terenulă vietiai interesseloră materiale a unu-— 

ia poporă.  Finanţiariulă, juristulă, advocatulă, chiară 

„şi. economulă privată , numai prin ele pote deveni la 

cunoscintia elemenleloră cu carii este chiâmată a să 

occupa. Aceste sciintie, ca nici una aita, respândescă 

lumină destulă, asupra construcțiunei membreloră şi :re- 
lațiuniloră fundamentale a societătiei, a motive'oră și 

" ellecteloră activitătiei ei. | 

De şi tânere încă, pe lungă aite sorori, —studiulă 

loră au și trecuti preste fasele generalisărei, cu o 

vepedime mai.mare de câti alte sciintie mai bătrâne. 

Acestă anomaliă esplică natura şi inportantia lori. 

Mai pân” acum, ele au fostă occupaţiunea privilegiată 

a principilori şi a nobletiei de nascere. , Asifeliă era 

tempulă! — Acumiă sunt favoritele plutocraţiloră şi a 

aristocrației de spirită. Ei dispună preste presentă. Sta- 

tele civilisate sunt în diorile dilei în carea aceasta sciintiă 

Ya pătrunde în coliba muncitoriului. Viitoriulă e sub văi! 

Dacă trebuintiele materiale sunt condițiuni nedis- 

pensabile a essistentiei omenesci, ce însemnătate pote 

avea sciintfa despre aceste cuesțiuni de viatiă, — mai 
cu semă în acesti secolă, în care de la individă până 
la cea mai mare din tote societăţile omenesci — con- 
federaţia popbreloră —e basată pe ea? 

Ce, — materialismulă se fiă basa societățilori ? 
“Nu vorbescă numai 6meniloră de stati, carii sciu 

ce suni movenții sociali; răspundă moralisatoriloră , 

carii ară înputa materialismulă acestei sciintie: Au 
- nu este în economiă morală; — moralulă. lucrărei ? — 
Dacă e ver o sciintiă carea se ne assiguredie domnia
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asupra propriului nostru, carea se ne învetie a sacri- 
fica din presentă peniru viitoriu, şi se stăruescă pen- 
tru pacea și concordia între cetătieni, este ea. Toti 
ea “i arată mijlocele, și prăpastiile nestempărărei, a- 
viditătiei,. lenei, şi ce produce nejustiția, disordinea ce secă puterea publică. i 

Ce ne folosesce această țâră proverbialâ pentru averile ei, dacă nu ne dâmă silintia de a o sci apre- 
ţia? Aici zace rădăcina indolentiei câtră cele mai im-= portante, mai sublime, şi mai eterne legi a missiunei popâreloră. — Viatiă națiunei e o vegetare, societatea 
e monotonă; amorulă de pairiă, e asemenea cu a asi- nului, pe care lă altrage grajdulă, numai pentru câ în el află nutretiu. ie | 

Celă ce vre” a să folosi cu conscienți6să esti- mare — de averea sa, trebe să sciă legile după “carii 
se produce, să manţâne, şi se consummă. Cu atâtă mai multă & datoria celoiii ce desbată asupra interes-— 
seloră publice, conduci, dispună preste s6rtea uneia societăți; Acestora le: mai trebe afară de teoriă, stu- diarea' critică a datelor statistice, despre 'casurile re- Tevante, spre a putea demustra cu evidentiă: unde, în ce modii și mesură trebe sc se întroducă cutare âme- liorare ? Argumenteloră ast-felită sprijinite (proptite), nu va putea resista sofisma reutăcioşiloră. 
"Unde essistă direcțiunea. unitătiei rațiunale, acolo propășirea naţiunei s& face cu puterea lumei : întregi , căreia nimenea nu pote - resista.  Nisuintia tuturoră fiindă unirea în acele-si interesse, - națiunea ce nu ur- m6diă acestei “direcțiuni, viitoriulă acelei este câăire târdiă, jugă, servitute. “Suveranitatea este puterea po- porului ce a devenită la consciintia interesseloră suale.
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Ve studiămă realitatea ce avemă în mâni, și se nu ne radiă- 

mămiă pe cele nevădute, căci efemeră este proptirea loră. 

Preşentulă e ună momentă dulce, pentru că ne a- 

rată o perspectivă de a face comparare cu unii tristă 
trecutii; elă îns& nu este o fericire, până cândă acelă 
viitorii e obscură.  Garanţia bunului viitoriu este voia 

constantă, de a servi numai lui. 

În silintia de a regenera patria, sunt două mo-— 

mente bine distinse: una politică, alta socială-econo- 
mică. În politică, voimii conservarea relaţiilori es-: 
terne ce avemi „de jure antiquo.** În a doua, necon- 

sistă mărimea missiunei , căci evidentă e trebuintia de: 

a reforma. Aici să lraciediă de a crea institule, ca- 

rii se prefacă individele (ce să află în stare dishar- 

monică) în cetătieni, a cărora sferă, fără de a vătâma 

pe a altuia sferă, se fiă destulă de mare pentru a şi 

putea câstiga interessele materiale şi morale, în mâsura de 

lipsă spre a se întări, ca din puterea tutuloră individeloră s& 

purcedă puterea statului — singura garantiă sigură. — Dar 

mai "nainte de a organisa aceste institute, este de lipsă a es- 

sămina: carii sunt legile vietiei interesseloră sociale, și mai 

cu semă materiale? pentru ca siguri de a nu greși în contra 

loră, se procedemă cu deplină cunoșcintiă a objectului, la 
mijlâcele essecutive. Dar nici atita încă nu e destulă. 

Rămaşi în derebă cum suntemă, trebe: st suplinimă în 

scuriă tâmpă, ce a făcută alţii în secoli. Celi ce nu 
concurge. scu nu rivalisdiă, căde. Acesta e şibole-. 
tulă secolului presentă. Trâimă în mijloculă essem- 

pleloră. După ce a ti possibilitată puterea, delătu-— 

rândi obstaclele ei, trebe se-i dati şi svaturile lu- 
minei, pentru a o putea păstra și înmulți. De ati 

înpărți în România averea lui Cresus, tesaurulă de la
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Ecbatana, banii lui Ptolemeu II, averea Romei pe cândă 
era dâmna lumei, s6u a Spaniei, pe cândă era domna 
unei împerății în carea nici odată nu apunea s6rele — 
nu ati fericit-o; din contră, precumă ne arată deca- 
dentia poporeloră citate, a ti fi autorii ruinei ei.—În- 
vătiati poporulă a să îngriji pe sine! | 

Acesta este scopulă finală a întreprinderei presente, dedicată mai ânteiă principiloriă şi întieleginliei națiunai române, pentru a urma ordinei resăritului lumine!oră întie- lesuale.  Intenţiunea mi este a da şi celui ce nu avu 
occasiune de a se informa de pe catedră și din bi- blioteci.—ce ambe ne lipsesci — o idea pe câtă voiu 
putea de chiară, despre principiile şi doctrinele inte- resseloră materiale a societătiei.  Vedi bine câ mate- ria loră fiindă atâtă de vastă, de elastică, şi încă ne- deplinită, ca în puține alte sciintie, sum necessitață a 0 perlracta pe scurtă, și a recomenda mai înainte de tote, de a medita asupra cetitelorăi mai multă, de cum 
este scrisă. 

Câtă pentru metodulă pertractaţiunei: amă prelu- 
cral-o întrună modă mai nedependente de metodele ușitate, nu din originalo-maniă, ci din causă că mi amă 
propusă a încerca: dacă se pâte reduce tâtă materia 
economiei publice la o sistemă. analogă: altoră doctrine 
filosofice, asia qa fie care cuestiune se purcdă ca o 
consecuintiă din precedente? Sciu câ este mai icrită- toriu a nu procede sistematicesce, pentru că: în acestă 
casă pertractedi objectulă care "i place, întri din sfe- ra unuia în a altuia object. nu esti legată de con- venientia locului, esti mnerestrînsă în alegerea argu- 
rienteloră militante, cu ună cuvântă, ai o mulţime de înlesiiiri, și în totă minutulă câte ună mijlocă de a sur- 

«
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prinde pe cetitoriă. Aceştei metode înse ei lipsesce pe 
de altă parte legătura, șirulă, „esplicația prin necessitatea 
logică, și possibilitatea de a ordină chaosuliă elementeloră, 
din carii constă cadruli acestori doctrine. În livteratura 
nostră puțină şi superlicială ar fi folosul, unoră monogra- 
fii asupra unoră cuestiună numai „ înainte de a avea o 
ideă despre totulă „. şi despre _relaţiunea „părțiloră. între 
sine ; va st dică:. înăinte de a avea o sistemă a prin- 
cipiiloră economiei politice. Nu amă pretensiunea de 
a da cel mai perfecti ideală de sistemă „ căci acesta 
S'ară putea numai allăturândă în totă estensiunea, atâ- 
tea idealuri diferite, câte proprietăti caracteristice au 
difleriiele popâre, și fiind-că şi aceste scimbându-si 
trebuintiele continuu ,„ ară trebui se schimbe și sistema 
conformă continuului pulsă a tempului. Cei mai geniali 
încărunţiti în teoria Și esperimentarea Statului, încă 
numai înstinetualmente sântă acestă pulsă, fără de ală 
putea communica verbală. Dar nici să pote condem- 
na 0 sistemă pentru aceia, câ doră să mai potă în- 
irepune unele cercetări, — ba aceste să potă reînnoi de 
mai multe ori; căci economia politică nu este uni ter- 
renă încheiată, ci o sciinliă ce cresce în tâte dimen- 
siunile, fiindă-că trebuinţiele poporului prefâcându-să pe di 
ce merge, dau .scrutătoriului. noue inplicări Și resultate. 
Totul ee st cere de la o sistemă bună este: ca ori. 
ce cuestiune -nouă, st si potă afla -loculă în ordinea si- 
siemisată,, fără de a'i întrerumpe. lântiuirea. 

În mișcata n6stră viatiă socială, la care a lua par- 
te e chiămarea liă-cărui Românii; în. fluctuaţiunile (ta- 
lazurile) păreriloră de di, este o_hine facere a afla o 
insulă solidă de adevăriă scientifică „ carele st justifica 
însusi, prin legătura cea strinsă a consecuentieloră din
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principii necontestabile. Pressantia acestei trebuintie, nu 
mi a dată lempă destulă, de a considera în aceasta 
perlractare tdte cerințele mai secondarii a formei ; 
credendă că îndoită dă,. celă ce iute dă. Va veni 
pote lempulă, cândii voiă amplifica-o în essentiă și for- 
mă. Cum este ea acum, pote servi ca manuali pentru 
prelegeri verbale; dar și autodidactului ca surrogată 
de esplicațiuni metodice. Am citaţă essemple de a po- 
poreloră străine, şi din literatura. loră. nu din luesă 
scientilică, ci din trebuintia de a arăta isvâreie de 
unde se polă trage informațiuni mai ample în privintia 
cuesționatului objectă; mai incolo, pentru a arăta mo-— 
dulă -lucrărei altoră popore, spre a înpintina la imita-— 
rea loră, cercetândă câmpulă desolată a patriei nostre. 
Nam completată cu de amânuntulă citarea opurilorălit- 
teraturei străine, de frica de a nu ve părea prea minuţiosă; 
dar am enumerată destule pentru a convinge, câtă de în- 
deretă stâmă noi. altoră popore! Mărturisesci, că de 
slială de a nu fi prea molestătoriiă pentru _celitorii pu- 
țină dedali cu cercetări detaiate, m'am restrinsă' ade-— 
sea în citate, până la o altă occasiune. Puţine po- 
pore sunt — ce e dreptă — carii ne au premersă în a— 
ceslă feliu de lucrare, dar chiară aceasta înprejurare 
ne înpune datoria mai cu deadinsulă, de a lua în con- 
siderare tote faptele loră. 

Pertraclaţiile aceste nu sunt receple de a le tra- 
vesti la viată, în aceasta formă. Menirea loră e: a 
forma 6meni practici, prin inpulsulă ce dau de a cu- 
gela asupra legiloră naturei, pe carii omulă nu le pote 
domni, dar s€ pote folosi de ele prin combinaţiune. 
Nu înpună; arare ori "mi iau libertatea de a propune 
ceva, fiindu-mi scopulă de a: espune numai. Mai re- 

1
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petă: că puncturile de vedere a macsimeloră econo- mice sunt multe, și după differintiele tâmpului şi locu- lui. — ME silescă a me conforma înprejurăriloră nostre, dar asiu voi ca cetitoriuli se st dedeie la tâte asser- țiunile acestoră pertractaţiuni, a considera nu numai urmările economice, ci și sociale; şi pentru ca' să să potă întări în convingerea sua, se să întrebe la inde- gelațiunile istorice: carii au fostii causele ? ce au ne- cessitală cutare idea, instituțiune s6u părere. Celă ce ast- feliă 'și pote esplica ună fenomenă cu deplină eon- vingere : nu j6re în cuvintele unuia itinerariă, câci ten- dintia lui este de a conduce la formularea unei idei — „câtii se pâte de chiare, asupra vietiei și metamorfoseloră averei sociale, — nedependenle de ori ce autoritate alta, de câtă a raţiunei. - a 
Mai sum datoriă a da esplicațiuni asupra formei aceslei scrieri. 
Multi voră afla pote că stilulă este greu.  Ade- veratii că sunt numerosi, cei ce prelindă., ca despre 

ori ce objectă să sg vorbescă în stilu femeiesci.  Stilulă 
încă are două secsuri.  S& pâte cu dreptă pretinde ca 
vomantiele se se scrie în stilulă secsului delicată. dar 
sciintieloră și mai cu sema filosofiei şi legislațiunei, nu se cade st 'şi castredie bărbăția. “De altr'aminte, celă ce întielege allegoricele frase a allusiiloră ce se află 
adesea prin romantie, acela va întielege ca aceiasi for- liare a nerviloră cerebrali, și limba maicei suale, vor- bilă în manieră mai puțină cuinară. Apoi, adressândă 
acestă opă întielegintei părti a națiunai, mam pretenția de a fi întielesă și de cei ce pentru a precepe o etri-— 
ere, Du si-a dată mai multă silintiă de câtă ce pu- 
tneă profita de la nutricea lori. Am disă, că cercetă- 

*
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rile econoniiei sociale, sunt cercetări filosofice-politice, 
asupra elementeloră interessului materiali a societătiei. 
Fiindă dar ele o abstracțiune filosofică, numai acela le 
va înlielege, care are capă destulă de tare spre a da 
frunte cu temeiuri logice.  Multiămită lui D-deu! acea- 
sta cualitate e înnăscută Românului; dar providentia 
carea a mesurali fie-cârui dară, toti de odată și ună 

_antidotă, ca se eontraballantie estremitatea; ne a dată 
şi oreş-care aplecare la neperseverantiă. În aceasta 
stare, ceremă ca idle și dute se le întielegemiă. 
Ea ne duce la superficialitatea: din tote câte-ceva, 
nimică întregi. Nu e data omului de a pătrunde și 
a 'şi apropria tote ca prin sboră. „În sudorea fetiei 
tale vei câstiga“ nu este ună hlâstâmi, ci uni adeveră, 
o morală adânci înrădăcinată în natura omului.  Aceia 
ne este mai scumpă şi mai dulce, ce ne a constată 
legitime sudori. Anume m'am esprimată pe alocuri în 
frase mai abstrasă, pentru ca întielegerea loră să con- 
sie ceva meditare. — Esplicatu-vaţi prin acelă modă 
concretulă întielesii, — sum sigură că vi aţi și apro- 
priată! Mai repetă: că se cetimă mai puțină, dar cu 
deplină pătrundere; căci celi ce st silesce a ceti muliă, 
acela va fi 6spe, (musafir) la multi, dar amică nu 
va avea. Aceste cercetări dar resionediă de a servi 
peirecerei su distracțiunei celoră ce au anlipatiă cătră 
morala: lucrărei; să îndestulesce cu simpalia celoră ee 
caută trebuintiele seridse. | 

Câtă pentru rezista encyclopedică , cu carea începe 
întroducerea. — va părea ceva straniu, nevedendu-o ast- 
feliu tractată, neeum în câte. economii politice s'a pu- 
Dlicată în litteraturele străine, dar nici în opurile loră 
eucyelopedice. — 'Trii motive mi'a făcută a urma în ino-
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dulă ce am adoptată. î-iii Lipsa de o encyclopedia în românesce. 2-a 'Trebuintia de a face visibilă strinsa și” 
înplicata legătură a materielori pertraclande în sciin-= ele de stală, de drepti, și de economia. Ca ori care 
viată, şi viatiă: socială este ună ce întregă, a căreia 
diferite manifestaţiuni sunt intimă legate de olaltă. Celă 
ce vrea se aibă parte în a o conduce, trebe se cun6-— 
scă întregulă, şi connecsiunea oră. — Limbă, religiune, 
arte, sciinlie, stată, dreptă şi economiă, sunt, părti în- 
pletite a. aceiasi unitătă = a vietiei poporului. — Tote 
relaţiile omenesci, până şi cele mai sublime şi mai dulci, 
si. au interessele loră economice. O -parte din ele pre- 
supune și intemeiadiă pe ceialaliă.  Într& ele este evi- 
dentă că: dreptă, stată, economiă (socială), constituă 
0 familiă mai de-aprope. Eată causa principală a re- 
vistei encyc'opedice. Mai în tote casurile, sciintia de- 
spre dreptă ne spune cum ?,—dar sciintia economiei 
sociale ne arată pentru ce? cutare instituțiă. '3-a Pentru 
că trebuinlia unei reviste suecinte și sistemisate , am 
sențit-o eu însu-mi, pe cândă învătiamă encyclopedia 
în patria sistemeloră; și fiindcă misticismul metode- 
loră usitate, nu mi a putută îndestula dorulă de a a- 
vea din ea o ideă chiară şi repede despre legătura 
doctrinaloră concernente, mă văduiă necessitatii a le 
ordina însu-mi, delăturândă totă mistilicarea pedantă a 
dogmatismului, spre-a Je privi în golătatea fiintiei lori. 
Se întielege câ:-m'am voit mai multă de câtă a da 
0 contură a complecsului encyclopediei concernente , 
pentru a îndegeta Joculă, Jântiuirea, și inportantia spe- 
cialului objeclă a themei. nâstre. Attenta ei studiare, 
va pulea servi de itinerariu întroducătoriă în aceste. 
doctrine, sâu celă puțină va da ceva mai chiară Și nai
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positivă, decâtă impressia ce produce ună numeră mare 
din certe opuri encyclopedice. 

Primiti dar cu indulgentiă aceasta încercare de a 
întroduce o sciintiă carea înainte de tote, ne este de 
trebuintiă pentru noua regenerare. Ea nu e de câtă 
numai începutulă unei activitătă mai estinse,, țântildre 
la o seriă de întreprinderi, cu scopii de a generalisa 
principiile raţiunale în viatia economico-polilică a na- 
țiunei n6stre. Dacă voiă li norocită de a comunica 
ună fruplă desvoltată a silintigloră mele, m& îndestu- 
lescii a avea consciintia, de a [i pusă o semântiă spre 
o rodire mai abondantă pe viiloriă. În cele bune şi 
mari „ a fi vrut încă mi este destulă. 

Ajutaţi dar a semâna această sementiă, fără de a 
îngrigi: de nu va duce-o vântulă? A ndstră se fiă 
bunăvointia. Despre răsăritul ci, dispune o mână ne- 
vedută — carea ne a condusă în miraculdsa scâpare de 
pân'acum. 

Bucuresti în 3 Martie 1858. 

AUTORUL.



   



17 

REVISTA ENCYCLOPEDICĂ 
a sciintielorii de stată spre indigitarea locului ce 

cuprinde intre ele economia politică, 

Omuli este fiintiă socială, va se dică: este năs- 
cutii spre associare. Acestă acsiomă este resultatulă 
istoriei omenesci; căci destinaţia lui: de a'si desvolta 
tote puterile suale, nu o pote realisa fară mutua spri- 
jinire a conâmenilorii.  Desvoltarea puteriloră — fiindă 
destinaţia lui, — este ună dreptă; care formediă o sfe- 
ră, în carea activitatea lui este liberă. Essistintia con- 
6meniloră presupune alâlea sfere asemenea ,„ câte in- 
divide. Celă ce nu ivece preste sfera deaprâpelui seu, 
libertatea activitătiei lui este ună dreptă, dincolo de 

„acestă sferă e nedreptă, Dreptulă dar nu consistă nu- 
ai în nevătămarea sferei altuia, ci şi în competentia 

AR de a pretinde acele condiţii de la carii depinde des- 
N Voltarea personalitâtiei suale individuale.  Fiindă drepti 

-cătră alții, suntemă asia, din amoră propriu, căci „pre- 
cum voili s& vă facă vouă 6menii, asia trebe se faceti 
voi loră“*  Acestii adeveră este principiulă fundamen- 
tală a sociabilitătiei. , 

“Dar cine st decidă între dreptă și nedreptă; cine 
st-i mijlocescă drepta lui pretensiune, cândă socie- 
tatea omenâscă are mai multe ramuri „ societatea 
de familiă, commună, associații spre feliurite in- 
teresse, ecclesiă, stati , confederaţia poporelori , carii 
avândă interessele loră particulari, au și propriele loră 
sfere, și constituândă individualităti ideale, sunt aple- 
cale de a câlca preste cerculă sferei altoră individue ide- 

ae as pe-a 
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ale.  -Cine va manțenea armonia sfereloră? Societatea 
fiindiă o unitate ideală, societăţile individue scu uni tăț: ide- 
ale: mancă o totalitate a tuturoră unitățiloră ce se 
află întruni - poporă; o instilițiă -ce coprinde în sine 
tote societăţile collaterale, a căreia atributii ar fi pute- 
rea coercitivă, spre a putea vighia asupra pădirei har- 
moniei tuturoră sfereloră. Acesta instiluțiă este: 

STATULY. 

Elă' este organismulă membreloră sociale. Oroa- 
nismulă este connecsiunea elementeloră ce constituă o 
viatiă , la carea tote părțile constitutive contribuă, şi 
din tesultatulă cărei tote se înpărtasiescă. Statul dar 
esie regulătoriulă societăţiloră particulare a POpOre-an 
loră.  Elă este unitatea vietiei sociale. 

Sciintia despre statii cuprinde tote direcţiile func-, 
ției lui. ce este: e, 

1. Conducătore, vealisândii normele și institutele m, 
spre a conduce la barmohniă interesele sînguraticului cu --- 
a le tuturoră; 

3. Judecătore, manțân6ndă sferele libertăliei sin- 
guraticiloră și restaurândă dreptul vătămată prin ne- 
considerarea prescriseloră margini. ÎN 

3. Essecutore. | 
| Aceste sunt cele 3 puteri prin carii administră 
Slatulă dreptul individului, pe câtă iartă interessulă 
publicii adeca: bunăstarea tuturor. Are dar indivi- 

„dulă, are și statulă — ca representantă ală har- 
moniei tuturoră — drepturile suale; de aci şi sci- 
intia deosebesce între dreptuli privată şi publică. 
Dreptul privati se rapportediă la a) relaţiunea per- 

(
4
0
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sonei câtră persone, b) la relațiunea personei cătră ob= jecte, c) la relaţiuni provenite din obligaţii. 

Dreptulă publică webe se fie amesurată principe- loră fundamen!ale a statului, carii ficsate, se numesci constiluliă. Ea este spinalulă, scheletul corpului sta- tului. “ Funcţiile statului sunt tâte dreptă publici. Pro- cedura civilă., dreptul criminali si procedura lui, se raportediă la funcțiunea judecătâre; (ce astădi dinpreu- nă cu dreptulă privată se numesce, jurisprudentiă); cele ce privescii la siguranlia polițienescă, a personei, averei, și culturei tuluroră prin toti, sunt partea ad- ministrativă su politică. În tote aceste, funcțiunea es- secutivă “si are partea ei, ce o pune în lucrare prin organele şi mâsurile coercitive. Cunoscintia tuturoră „drepturiloră: şi funcţiuniloră acestora, este missiunea omului de stată. 
Specificarea tuturoră doctrineloriă ce tractedia as- tădi despre aceste materii, ordinată în ună tab!'oă sistematică , este cu neputinţă din 2 cause: pentru că ele sunt nu numai prea numerdse dar și prea arbilra- rii; 6r pe de altă parle, precum în viatiă practică fe- nomenele vietiei sociale nu ne appară dissolvate în elementele ei primitive, asia Şi sciintia încă este de- parte de perfecţia de a le ordina astfeliu. 'Tempulă present în astă privintiă mai multă de câtă în multe altele, este o epocă transitoriă la o altă formă a sci- intieloră de stată. Cu tste aceste, ar. fi de doriti ca şi legislaţia se nu confunde cele ce pân! acum . sciin= tiei a reesită a distinge, ca acesta se potă procede în niissiunea sua mai departe, fără de a'si vedea înze- | dărnicite resultatele de pân acum. Sciintia astâdi distinge: 

”
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1). Sciintia socială 2). Sciintia de stată; și 3). Ju- 
risprudențiă; de și încă nu i-a reeșită a o essecula cu 
strictă consecuintiă în tote ramurile ei. 

Fiindu-ne scopulă de a trata numai o parte din a- 
ceste ramuri: a desvolta modulă după carii s'ar putea 
essecuta acestă consecuintiă în ordinarea doctrinelor, 
nu pote avea aici locă, fiindi-că ară trebui să per- 
tractămă pragmatica analisă a fie-căreia de a rândul, — 
lucru, ce este misşiunea unei encyclopedii. a tuturoră 
sciintieloră sociale. Ca să putemă dar reveni câtă mai 
currândiă la objectulă nostru specială, mă restrengiă la 
scurta îndigitare a modului putinciosă. 

Sciintiele sociale. 

Fiindă-că societatea constă: din familiă, commu- 
nă, associații particulare pentru certe scopuri, ecclesiă, 
stată; sciintia socială le pertractă tdte aceste, prin ur- 
mare și pe sciintia de stată, pentru că statulă de şi e mai 
mare, și menită spre ocrotirea celoralalte societăți în 
casuri de collisiune, totusi e societate numai colla- 
terală. 

Dăci voindă a sistemisa părțile. sciintiei sociale, 
naturalmente ne întrebimă: ce voimiă a resci prin ele? 
— Mai "nainte de dle debe să ne arate: 

a) Cum s'a desvoltati socielatea spre a fi cea ce e- 
sie acum ? — si ce este acum? — La prima întrebare ne 
respunde: istoria; la a doua: statistica. Aceste două 
doctrine constituă partea istorică a sciintiei sociale și 
de stati. căci de și numirea le este deosebită din causa 
manierei cum se pertractă, essentiă loră e una și ace-— 
iasi, pentru-că istoria nu e de câtă o statistică con=
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tinuă, și statistica nu e. de câtă istoriă stațiunariă, Ambele occupându-se esclusivă cu societatea, nu sunţ. sciintie ausiliare (cum le privesce usulă),, precum p. e. istoria naturală, antropologia, limbistica etc. cariă număi indirectă scu fragmentariu să rapportă la cunos- cintia socială,—ci arătândune fapta fundamentală a so- cietătiei, ne dau substratulă pe care construimă idea ei. b) Carii sunt elementele motivâtăre a procesului des= vollătorii de societăli, şi carii sunt legile naturale a acelori elemente? — Interesele suni acele elemente ce pună în mișcare societatea. Ele sunt osia în jurulă căreia s& întârce t6tă activitatea ei. Interessele' 6meniloră sunt tripărțite,, privindă: le. fisiculă (pers6na), la materia- lulă (averea) și spiritualulă (cultura) loră. Aceste sunt motivele magice a inertei masse din carea suntemu creati; și precum nimică în lume nu e fără causă și efieclă, au și ele pe a le loră, pe carii observândă şi discutândule , dau materială la trei doctrine, numite: „ populaliunistică , economiă socială, și eulturalistică. 
Câtă de aprope altingătâre sunt ele de: essis= tentiă omului, şi totusi — lucru curiosă și forte instruc- tivă! — pe cândă omul de multă a aflată ordinea pla- netariă cercetândă firmamentulă, pe cândă de multă s'a coboriti în cele mai secrete a le internului seu, spre a afla legile nefallibile a le spiritului, și le-a ficsată în psyelologiă, antropologia ,„ ba în filosofiă legile univer- sului de multă și nu foră successii încârcă a le. în- digita: legile acestorii interesse neaparabile, de abea: în secolulă treculă i-au attrasă attențivnea mai seridsă: 

spre a le construi în doctrine. Tote-trele sunt sciintie 
noue. — Populaţionistica e putină lucrată; economia s0- 
cială de și mai multă de câtă precedenta ei sorre, ECONOMIA SOCIALĂ, „A
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încă până astădi nu e. sistemisată. Culturalistica încă 
nici botediu legalisatii nu are. i 

0) Cum să constiluă deosebitele membre sociale , 
adeca: familia, communa, associaţiile, ecclesia, statul, 
și cum "Si aplică fiescare. principiile espuse în doc- 
trinele precedente stărei lori particulare? la aceste 
re&spundiândă genesa familiei communei, șcl. resultă ur- 
mătdrea: | 

Tabela sciintielori sociale, 

  

  

A, 
Generale. 

Genesa. 
Trecutulii prin doctrina: , Presentuliă prin doctrina: istoriei filosofice Statisticei sociale. a societâjiloră. B 

Speciale. 
Analisa. 

Î. Interesseloră sociale. 
a) persânei prin b) averei prin -a culturei prin Populajionistică Economia socială. Culturalistică 

- 2. Genesele speciale - 
  

Pui 
Familia a e 

Statuli | Communa Asso ciaţiilG Ecclesia 

În sciintiele sociale tote societăţile s& pertrac- 
diă neatârnată una de alta în modă atomistică, fiind- 
că fiecare din ele au motive intrinsece proprii. Spre 
a preveni conflictului: între motivele egoislice a deo- 
sebiteloră unități sociale, ele invest6diă statulă ,— ca 
pe. cea. mai mare din ele—cu puterea trebuinciosă spre 
-a întreveni ca păditoriă a, harmoniei. intereseloră tutu- 
Toră.. :
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| Sciintiele de statii, | 
“Privindă cele premisse din punct de vedere a 

statului, se nasce o seriă nouă de doctrine, carii anali- 
sândă premissele sociale dinpreună cu aplicarea influintie= 
loriice statulă conformă missiunei suale esserce asupra loră, 
şi: carii influintie să esprimă prin numirea „politică ; în 

Tabela Sciintielorii de statii, 

au locă urmâătdrele doctrine: 
Politica generală 
  

  

  

  

Istoria statului (trecu- Statistica (presentulă 
tă lu) statului). 

Â 

Analise ideale. 

1. 
Politica interesseloră 

(personale) (avereale) (spirituale) 
Politica popula- Politica econo- Politica  cultu- 

lianistică . mică rală 
2. 

Politica societăţiloră 
Politica Familiară LL „Politica întrenajiunală. 

Politica comunală | Politica ecclesiastică. e eee 
Polit-asociaţiiloră. 

Pânăci aceste doctrine constituă numai teoria 
societățiloră şi a stateloră, — urmediă prâcsa lori, în 

-B. | | 
Normativele (Statului) reale. 

Missiunea loră este possibilitarea bună=stărei tuturoră 
membriloră statului. 

*
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1.  Statuindă harmonia .interesseloră. 
  

  

“Îndividului. ij Confederaţiei popâreloră 
Familiei. Ecclesiei, 

ap arie 

Comunei. Associaţiiloră. 

carii normediă sfera acestoră mem= 
bre a totului, suntă drepturile loră, carii de şi nu sunt 
tractate încă preste toti loculii deosebi cum s'ar cu- 
veni, mai în tote statele se sânte trebuintia de a face destulă 
acestei cerintie raţiunale. Deci cu speranta în viitoriă, noi 
împărțimă amesurată distincţiunilorii supra-numerate : 

Legile positive 

  

Dreptulii  Dreptulă Dreptul Dreptuli  Dreptulă Dreptulă 
- privată familiei Communei associaţiilorii eclesiasticii întrenaţiunală, 

i (bisericescă) (pop6reloră) 
2.  Manţânândă harmonia interesseloriă 

prin 

Judecata Guvernarea essecutivă. 
vătâmateloră interesse din 
causa faptelori ce atacă 

sfera altora, reparândi va- 
tâmarea. prin 

judecată judecată 
restitulivă pedepsitâre 
după după 
Dreptul civilă şi Dreptulă criminală 
Procedara civili şi Proc. criminală 

ad 1-a) Ceia 

(administraţia în înţelesulă 
strinsă). 

1. Spre a delătura dis- 
harmonia interesseloră ce 

colidediă fâră de a vătăma 

directă sfera altuia (jus- 
tiția preventivă). 

2. Aprovisionarea : sta- 
tului cu mijlâce trebuinci6- 
se missiunei suale. | 

3. Conducerea puterei 
essecutive: 

ce priveste la prosperarea. 
A). Persdnei: Poliţia po- 

pulationistică. | 

B). Averei: Politia eco- 
 NOTRĂCĂ,
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„C). Culturei: Poliţia cul- 
turală. 

ad 2-a) Politica finantială, 
Politica militară. 

ad 3-a). Organisarea şi discipli- 
narea pulerilori  essecu- 
live. - 

Basele a tote-trele instituții şi funcțiuni principa- 
le a statului, a relațiunei, şi a competinței loră , sunt: 
ficsate în 

Constituţiune. 
carea fiiindă cristal- 
lisarea objecteloriă şi 
a modului. îngrijirei 
statului, ar trebui se 
fi sistematică or 
dinată. 

Aceste sunt principalele doctrine a sciintiei so- 
ciale de stată și de drepturi, la carii se poli reduce 
tote acele carii astădi de şi constituă numai o parte 
a unei din' aceste categorii, voră a să emancipa dă de-— pendențiă dictată de ordinulă logică, şi sub feliurite numiri, pretindă o essistintiă nedependinte. 

Este învederati că sciintiele sociale sunt abstrase 
din cele- de stată, și aceste din cole de dreptă, fin= ind-că abstracțiunea târdiu urmediă pracsei. „Deose= birile dar între sciintiă socială, de statii şi de dreptă, nu sunt de- a s& confunda, pentru ca se nu ne perde în marea doctrineloră feliurite, dintre carii pe multe chiară şi din cele mai binisioră desvoltate, ne sciindă pedagogii în care parte a systemei scientifice să le. plasedie, le 
lasă vagabunde fără relaţiune cu totulă scientifică,
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Istoria numirei seiintiei, Definirea şi complec- 
Sul ei, 

Dacă privimă societatea, prin urmare și sta- 
tulă din- punctă de vedere a celoră trii interesse: per- 
sonale, materiale, și spirituale, —este evidentă, câ sci- 
intia economică să rapportă la interessele materiale; 
6r pe cele personale și spirituale le ia în considerare 
numai într'atâta, în câtă ele sunt elemente directă pro- 
ducătâre scu consumâtore de averi materiale. 

Ami vădută înpărțirea în: economiă socială, eco- 
nomiă politică, “și poliţiă economică. Această înpăr- 
țire nefiind usitată, e datoria de a o justifica. 

De unde provine că toţi sciiitorii asupra acestei the- 
me, neunit în numirea acestei sciintie, unii o numesciă 
economiă politică, altii economiă socială, altii „theo- 
ie de la richesse* s. a. m; —chiariişi Adam Smiih o 
numi în faimosulă seu opă: „„Wealih of nationse?- 
și totusi toti avură dreptă de a face asia? Negreşitii 
de acolo, că sciintia fiindă nouă, materiile ei neor- 
dinate în sistemă conseciientă, ea pertraciediă atâtea 
objecte' diferite, câtă nefiindiă o liniă de demareare în- 
tre cele ce sunt sociale abstracte, politice în raporiă 
cu statulă, națiunale în raport cu națiunea, — ori carea: 
din aceste numiri ei este convenientă. 

“Istoria desvoltărei idei ce pertractă acestă sci- 
intă, ne va esplica causa, și aceasta jne va justifica 
procedura ndstră. 'Necessitatea de â premitte o re- -
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vistă istorică, este cu atâtă mai mare, cu câtii pre- 
sentulă nu e nedependente de trecută. Omuli şi sci-— 
intia este uni productă a trecutului, şi resultatele a- 
cestuia se raportă câtră sciintia n6stră, ca materialuliă 
câtră zidire: i 

Am disă că sciintia e nouă, căci de și popbrele 
antice încă au reflectatii asupra unoră materii de a le e- 
conomiei „ ;aceste numai în secolulă a 18-lea seu or- 
dinată spre a constitua o sciintiă sistematică.  Asu- 
pra unoră mesuri a poliţiei, si-au manifestată mai t6- 
te poporele civilisate păreri prin “renumiţi loră scri- 
itori, fiindcă guvernele loră încă de pe atunci nu.s& pu- 
teau dispensa de considerarea metamorfoseloră ave- 
rei societătiei „— dar nepătrundiândă la principiile es- 
sențiale a vieţiei interesseloriă materiale, cele mai nu- 
merdse objecte a acestei vieti nici nu le-au altinsă, 
Totă ce amă eredită de la ei, se mârginesce la dis= 
cussiuni asupra unoră măsuri simple, a căroriă înpor- 
taniiă nu o puteau irece cu vederea. Finantia statului 
nu să administra după certe principii, ci numai cu ni- 
suintia de a câstiga ună venită câtă se pote mai ma- 
re pentru vistieria” publică, fără de a prevedea urmă-. 
rile ce provinii din asemenea neconsiderare. Ţânerea 
sclaviloră lucrători ei dispensa de trebuintia de a. 
reflecta asupra modului de traiă; occuparea capacităţi- 
loră cu întrebările publice, luptele de partide, și pen-- 
tru tariă esternă, le preoccupa spiritele.  Pressândă 
trebuintiele materiale, nu s& serveau de speculațiune ,. 
ci de sabia cuceritore, s6u essilarea celoră mai avuli,, 

“şi confiscarea averei loră.  Astfeliă au fostă Grecii,, 
astieliă Romanii, a cărora scriitori — precum vomă ve-. 
dea in istoria economiei naţiunale — și în această pri--
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vină, ne a ereditii cele mai -multe documente, despre -omnilateralitatea sublimului spirită a classicitătiei. 
Cu atâtă mai puțină obscurantismulă evului me- din ne a putută da uni substratii istorică spre consiru- irea idei economiei sociale. T6te cercetările de acestii felii, se mârgineau în discuții asupra influintiei ce e- „»serliă comerciulă și banii pe de o parte, şi mesurile administraţiei pe de altă partie asupra averei poporu- lui. Tote opurile aceste aveau de scopă a demustra: 

că abondantia averei materiale a poporului, este con- dițiunea Dunăstărei statului. Ele dar s'au silită a face responsabile guverneie pentru desvoltarea averei nați- unale, şi pe aceasta'a op întrebuintia ca mijlocă spre în- pulerirea statului. Aceasta fu causa contopirei econo- miei naţiunale cu sciintia finanţială și poliţia (administra- ţia) economică. Materiile ast-feliă perlractate nu pu- icu correspunde cerintieloră unei sciintie, ci numaf că pregătiri pentru ea. Epoca mercantilistilorii — pe cândă Englesii se ocupau cu teoria - negotiului și a circulă- rei banilorii, 6r' scriitorii. francesci cu îndatoririle stalu- lui în privintia înaintărei comerciului — era o epocă ante- scientilică.  Adeverata sciintiă a economiei sociale sg. datediă de la tempuli în care representații sciintici au conceputii idea: că metamorfâsele averei sociale au cau- sele. și legile loră proprii „ nedependente de mesuri!e Suvernameniale, și că prin urmare, trebe s& să con- solidedie o sciintiă a acestori cause și legi, cărora au de a st conforma mâsurile administrative a guverneloră. Începutulii acestei epoce Pa provocată PF. Quesnay (nă- scută în 1694 -. 1774) prin tabloulă scu economică, câ- 
ruia au adausă' o încercare de a întemeia o sciintiă ne- 
«dependentă. a vietiei bunurilor, o teoriă a administră=
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rei loră în .opulă întitulată: „„Maximes generales du. Gouvernement . 6conomique d'un royaume agricole. 
Aceasta despărțire între teoria economiei sociale şi ad- 
ministrare, nu au Susțânut-o următorii scriitori, — ba A, 
Smith însusi, le a cotopită amândouă, adăugându-le și sciintia finanţială în faimosul seu opă. Jalthus în fine 
prin „Essays on population“ a revindicatiă pentru po- 
pulaționistică ună locă în sciintiă, de care aceasta nu s'a mai putută dispensa. Spre a esprima acestă com- plecsii a materiiloră, s'a dată sciintiei numirea „Econo- miă politică“ pe carea îns6 din causa multiplicitătiei 
objecteloră nu o puleau defini cu essactitate. Deci dar în locă de definirea sciintiei prin o numire caracteristică; o botezară după o parte a scopului ei: de a câstiga poporului uni venită abondantă, aratândă modul cum s'ar putea realisa ună asemenea câstigă , pentru ca şi statulu. se profite de aceea abondantiă.  Ast-feliă se născură titulature, ca: „Traits d'Economie politique, ou simple esposition de la manidre dont se forment, se distribuent. et se consomment les richesses par J. B. Say. — „Le bien-ctre physique de Phomme, autant qu'il peut 6tre louvrage de son gouvernement par Sis-. mondi (in nouv. Prince. Economie polit.) — Droz Eco-= nomia sua politică o definiadiă: „sciintiă a căreia scopi este de a generalisa bunăstarea câtă se pâte mai multă. Asemenea Storch o numeste „Sciintia legiloră naturale, carii determinediă prosperitatea naţiuniloră, va să di- că averea. si civilisaţia lori. — Faţiă cu această ne- certitudine a contenutului sciintiei, multi nu au cercată a o delini nici de cum. Rossi în cursulă seu de E- con. poiit. din 1538/.. lecţiunăa 2, declară că: es= 

te cu neputintiă a-i da o definițiă. De aci a provenită,
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că fieşcare petracta materiile, în ordină arbitrariă , 
și sciintia lipsită de compasulă systemei și metodei, 
a degenerată în sofisme- și a asservilat-o- tendintie 
utopistice ca cele a socialistiloră. Până  într'atâta 
a devenită de dâundsă această necertitudine a definirei 
complecsului ei, câtă Cogudlin în dicționariulă seu de 
economia politică, pune întrebarea: .de este economia 
politică, sciintiă s6u artă? Negreşită că— de tâmpă ce 
din causa amestecărei, legiloră abstracte cu practica 
administrativă semănând artei în anu avea definițiă — 
întrebarea si are loculă.— Până în diua de astâdi nu 
ai încetată din astă causă, a se înputa „economiei 
pelitice“* a Francesilorii nesoliditatea metodei ce-i 
contestediă dreptulă de a se numi sciintiă essactă (vedi 
journalulă „La presse“ din 29 Noembre 1857). 

De și au urmată pe această cale râtăcită multi. 
din scriitorii Germani; cei mai de frunte. însă, încă -de 
la finea' secolului trecută. au sânţită trebuintia de a dis- 
tinge cercetările isvoreloră averei naţiunale, de m&su- 
rile economice a statului. Asia Soden în economia 
sua națiunală (Tomi-1, $ 12) a esprimată acestă 
principiu, pe care Mufeland (Neue Grundlegung der 
Staatswirthschafts- Runsi. Edit. Viennensă 1815) au es- 
seculal-o în detaiăi. Jacobs a distinsii în „Grundsâtze' 
der Nationaleconomie oder 'Theorie des Nationalreich- 
thums Edit. 3-a 1925) între teoria averei națiunale 
definiăndu-o: „sciintia despre nalura și causele averei 
națiunale sub influintia instituțiiloră sociale și a legi- 
loră positive, şi între administrarea aceloră institutii. 
Aceasta distingere salutariă au essecutat-o într'ună 
modă și mai completă K. H. Rau, punândă temeliă sta- 
tornică, și mai sistematică urmâătoreloră 3 sciintie:
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economiei naţiunale, finanțiale, și politicei economiei 
națiunale (Volkswirtschafispolitik), numindă tote trele 
cu collectiva numire de „economia politică:t. Acestă 
Opă “a produsă ună periodă nou în istoria desvoltărei 
sciintiei, atâtă pentru înpărțire câtă şi pentru mulțimea 
noteloră în carii teoremele să illustrediă cu essemple 
concrete. În acestă modă au prelucrată Malchus Fi- 
nantia; R. Mohl Poliţia (administraţia) economiei na— 
țiunale, I. Kudler Economia și administraţia ei, L. Stein 
*Systema socială“, carea însă prin rig6rea distincțiu- 
niloră forsate și în noulă său opă: „„Lehrbuch der 
Volkswirthschaft (Viena 1858) a deveniti transceden- 
tal, prin amânuntarea cea pre mare, dissolvândă a 
nalisa objecteloră în atome, ce îngreunediă conceperea 
totutui. Totă de odată cu ultimulă opi citată, eşi la 
lumină a 2-a edițiune a econdmiei națiunale de Ro- 
scher (Leipzig 1858) carea pe lângă instructiva abon-— 
dantiă de ameliorații particulare, daună că a recădiută 
în greștla scdlei franco-engleze, pertractândă măsuri 
administrative în teoria averei națiunale. 

Cum-că acestă sciintiă va avea ună mare viitorii, 
garantediă însemnătatea objecteloră de carii tractediă; 
€r' la întrebarea: carea va fi viitoriulă ei? respunde 
destulă de apriată, indigitatele tendintie a celoră mai 
Penumiti scriitori ce i-am citată. ” 

Acestui viitoriă a premerge, noi vomi înpârți sci— 
intia Economiei politice în următorele 4 pârti: 

1. Economia socială, carea va cuprinde, ultimele 
analise s€u elemente a formărei şi a metamorphoseloră 
averei materiale în societate. | 

2. Economia națiunală va twacta despre modurile
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cum trebe -se reflectedie, și cum au reflectată: națiunile: 
asupra interesseloră materiale. e 

3. Poliţia economică va arăta modulă și institu- 
tele prin carii statul trebe să îngrigescă de “prospe- 
rarea acestoră interesse a ocrotiţiloră sti. 

Sciintia economiei finanţiale, ca una ce precum vă- 
diurămiă din revista encyelopedică, —'și are deosebi- 
tulă stu scopi, urmediă a constitui o sciintiă deose- 
bită, carea avândă propria sua teorie. şi modă ali ad- 
ministratiei, este cu neputintiă a s€ lua în cadrulă ci- 
tatelorii părti. Dar fiind-că ea trebe se bazedie și să: 
să conforme după ele, este învederată, că loculă ei nu 
este alt-unde,, de câtă în economia politică — Spre a 
0 distinge: înse, de cele 3 pârti intimă legate de- 
o-laltă; economia financială va. constitui partea suple- . 
mentarid a economiei. politice, și va tracta: 

a) Theoria, seu analisele econamiei finanțiate a 
ștatului și 

b) Administraţia (poliţia) finanţială. 
Aceste doctrine voriă constitui cyelulă studieloriă 

nostre economico-politice. 
Sistema economiei politice va avea dar trei părti: 

socială: carea tractâdiă despre diagnosa elementeloriă a= 
Verei în genere; națiunală : despre diagnosa elemente= 
loră averei uneia națiuni în specie; administraţia (seu: 
poliția): despre therapia interesselorii materiale. De 
aceasia st țâne și finantia. 

——ra19199 toare —
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7 

Istoria sciintieloră economice, 

De la consolidarea macsimeloră de reflessiuni a- 
supra averei sociale, această sciintiă a trecută prin fase mari, causate de felurite principii fundamen- 
tale, dina cărora punctă de vedere a plecată în- temeiătorii și essecutorii acestei sciintie sociale, a- lâlă de inportante. Nu este loculă aici a le des- baie cu amânuntulă, dar şi până a face aceasta în istoria economiei naţiunale şi critica litteratu- rei. ei, din causă că noi adesea vomă cita princi- palele sisteme a acestei sciintie, trebe se anticipâmiă cunoscinlia acestori sisteme, ȘI abătândune de la pro- grammă, luâmii notiţiă succintă despre desvoltarea is- torică a ei. — Ideile ce avea fieșcare poporă despre e- conomia publică, le putemă întielege numai din scriso- rile ce ne au eredită.' De şi 'silintia spre bună-stare ' 

este. născută în omiă, de şi producțiunea, consumțiunea, și celelalte momente a vietiei bunurilori, au fostă în- temeiate pe acelesi legi a naturei; a face o reflessiu- 
ne sistematică asupra tuturor fenomenelorii vietiei ma- 
teriale „-adecă a întemeia sciintia loră, a fostă reser- vati secoliloră moderni. 

Pop6rele necivilisate nu poti avea economiă so- cială. Ba din lipsa de principii basate pe natura feno- menelori, neavend-o nici cele mai ingenidse popore a anticuitătiei, a cărora cultură în multe privintie ne servesce și astădi de modeli, aprobă, câtă de greu es- te de ja idea economiei private a să rădica la idea
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economiei: unuia poporă: Ce e mai aprâpe, aceia e 
mai greu; și pare că omulă e mai aplecată a să oc- 
cupa de cele ce sunt mai departe de fiintia lui. În 
ad&vări, ce putea fi mai aprâpe, de câtă cuestiunea 
despre assigurarea abondantiei mijlâceloră de essis- 
tentiă? — Au essistată și în vechime averi colossale , 
înse ele nu; au fostă urmarea unei reflessiuni specula- 
tive, ci a fortiei, — er bunăstarea publică. era avisată 
la aceia ce pulea să câstige violentia ,. jsfulă seu 
arma. - : IN . 

Este adevără în mytha despre tempulă de aură, în 
care Gmenii nu aveau de a se lupta cu atâtea trebu- 
intie, pentru că natura primitivă era destulă de pro- 
ducătdre spre a îndestula putinulă loră numără.  As= 
tădi însă — suntemă multi, &r natura primitivă nu si a 
mărită liberalitatea sua. Toti ce dă ea, este occupati, 
esie propriă ală unora, și nici loră nu le ajunge. 'Tre- 
buintia de a medita asupra afaceriloră, este. ună im- 
perativi a essistentiei nâstre. 

A fostă negreșită şi în anticuitate pOpore> a că- 
Tora devisă era munca, industria, — căci altraminte nu 

„Sar putea esplica: de unde au pulută stârce sila, averi 
atâti de manine, ca cele de carii ne mărturisesce is- 
toria.  Asuprirea și j6fuli potă aduna mulțime de a- 
veri, dar nu sunt în stare de a produce ună bună. 
Două popsre avemă aici în vedere, pentru că ele sunt 
singure din a le anticuitătiei, carii prin testarea idei- 
loră loră, avură 0 înriurintiă nemijlocită asupra civi- 
jisațiunei n6stre. . Instituţiile și părerile loră erau con- 
trarii activitătiei productive, pentru că aceasta sarcină 
0 reservară sclavilor, și legislatorii erau uniti cu fi-
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losofii*. loră în părerea: că grijea materială derdgă o- 
mului liberă. Grecii subjugau pe connațiunalii loră, 
Romanii pe alte popâre.  Câstigulii le era arma; a 
medita asupra altoră moduri de acuisițiune nu le era 
direcțiunea spiritului, şi mai târdiu le lipsea şi repau- 
sulă. 

Grecii diceau: că înpârțirea averilor. este ba- 
za înpărțirei puterei sociale; deci dar, ca să aibă totă 
0 putere egală, trebe să fiă şi averea egală. (Sparta) 
Fatiă cu acestă prejudetiu nu s& putea desvolta sciin-— 
tia economiei sociale, a câreia bază este averea indi-— 
viduală. Asemenea se temeau celelalte republici Ele- 
ne, de preponderantia politică, ce pote produce marea 
avere a unora. Preoccuparea cetătieniloră cu grigi e- 
conomice, 0 priveau ca o subtragere a attențiunei, cu 
carea erau datori spre controlarea şi pertractarea tre- 
biloră publice. În fine, frica de corupțiunea morală 
ce va produce în poporă patima câstigului, sunt atâtea 
cause, pentru carii afară de agricultură, tote celelalte 
întreprinderi economice să considerau de nedemne pen- 

"tru omulă liberă şi civilisatii, 
Romanii au mersă mai departe în appretiurea in- 

portantiei vietiei economice, formându-si idei sânătose 
despre unele momente principale a .interesseloră mate= 
riale. Au recunoscută. folosulă statului ce provine din 
mărimea averei privaţilori, recommandau crutiarea seu 
păstrarea ei prin essemple laudate, dar de prejudetiele în contra industriei manufacturale, eredite de la Greci, numai într'atâta să emancipară, în câtă au proclamată sânctienia lucrului, și onestatea câstigului prin com- 

  

* Xenophon Dialog. O'evovonexis Joyos. — Aristotelis Politica. — Platon (statulă ideală).
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merciulă cu rădicata „(en gros). Ei au fostă omeni 
severi, și practici. ca toti concăerrantii, făcură cele mai 
mari canaluri, apăducte, și drumuri; cu tote aceste 
aveau o jovialitate în purtare, amori pentru scenele și 
plăcerile țerânesci, ună humoră înnăscută, ce să arata 

în salyrele loră, respectul cătră relaţiile casnice, în câtă 
femeia Română. era mai bine tractată de câtă cea Gre- 

Din -caracterulă loră economicii, celă mai plăcuti 
este amorulă spre agricultură.  Onorea romană pentru 
aceasta occupațiune au elernisat-o prin opuri, carii nu 
numai că au trăită mai multă de câtă cei ce sentiau 
asia, dar au învinsă și cele mai mari vijelii a le tem- 
pului. Lucrețiu, Cicero, Tibuli, Horatiu, Virgiliu, şi 
Ovidiu au eternisată cultulă vietiei câmpene prin limba 
măesiriei ; lucenali prin vehementia urei de viatiă o- 
orăsiană, și Pliniu cu soliditatea. argumenteloră. Ei 
au fostă mai realisti, de câtă ca. civilisaţiunea să le 
strice nervii. și aţitiându-le puterea imaginațiunei, s& 
le mistifice formsetia naturei. — Ertare pentru aceasta 
escursiune, la umbrele strămoșiescă, căci ne inportă!— 
Ce deosebire a descrierei naturei de atuncea şi între 
a celoră moderni! Ei se încântau de viatia și mișca-— 
rea în natură, noi adorămă pare-că tăcerea locuriloră 
singuralice. Colo vietate, aici ineriiă.... Câte familii 
însemnate au câstigată numele -de familiă de la câte. 
ună -objectă scu instrument economică. Senatori, Bel- 
liduci şi Dictatori s'au alesă de la plugă; depunând 
commanda, să întorceu cr la eli. În nică unii din a- 
„cesti bărbati asceptările patrie? nu s'a înselatii, căci ei 
s€u a scăpaiu-o de perirea amenintiâtâre, seu a con- 
tribuită la gloria, înmărirea şi bună-slarea ei. . A- 
cesti cultă a creată agriculturei o mulţime de patroni
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speciali, a cărora sărbători să petreceau cu hymne , versuri, cântece, jocuri, și alte desfătărj. 

Dar vechia virtute romană — pe cândă sclavulă mânca cu domnulă său — a trecuti; mulțimea sclaviloră a crescută, și din săteni s'au făcută orăsieni. 
Sub Împerati grădinele erau pline de: flori şi bas- sene faimose; viatia câmpenă deveni lucsă, er nu plă- cere, adesea şi necessitate spre a st restaura la țeră de €rna sybaritană la care s'au dedată degenerații palricii. De aci lacremile lui Pliniu, luvenali,, și Co- lumella, ce prevesteau apropierea decadentiei. 

„Ună monumentă mai eternă de câti tâte monu- mentele au lăsată ei lumei , despre matura loră jude= cată în unele cuestiuni economice. Mai tote princi— piile privitore la interesele averei, să află în jurispru= dentia loră depuse. Va veni tempulă în care dreptulă romană s€ va apreția din âstiă punctă de vedere, și e mirare că nu s'a aprețiată pân'acum. Priviti la acele capuri de subinpărțiri a Pandecteloră seu Digestelorii ce tractediă despre poprietate, possesiune, arendă, ză-— logire, cumpărare, vendiare , înprumutare , eredire şcl. Dacă Romanii ară. fe vrută st înpună cu sila legile loră pop6reloră barbare ce le a subjugată, împerăția Roma- 
nă s'ar fi fărîmată sub pondulă resistentiei elementeloră 
străine. Cum putea totusi Pretorulă romană, care să 
alegea numai pe câte unăană — a judeca în drepti prin 
provinții:e străine ? Dreptuli particulară a fie-cărui po- 
poră nulă putea învătia în acestă tempă scurtă, ci tre- 
buia să decidă, se judece după uni dreptă absolută, 
ce are val6re pretutindenea unde essistă judecata mintiei 
omeneşci. Asia p. e. vândiarea fiindă uni obiectă generală, 
0 relațiune s€u elementă economică în Hote societăţile:
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elă studiă ce este natura vendiărei, și resultatulă ace- 
stei rellessiuni, ei servea ca cinosură (modellă), după 
carea .. pronontia ' sentintia dreptului în cause de a 
le. vândiărei , astădi în Mesia „mâne în Dacia, şi poi- 
mâne în Spania. “Urmarea - Îu; că. dreptulă romani a 
a fostă primiți în tote. părțile „ unde: essistau relaţiuni 
economice , şi unde comerciulă s'a desvoltată în .6r6 
care mesură mai considerabilă. . De-aci să esplică, că 
codicele dreptului. romană a străbătută. şi în staturi, un= 
de guvernele "lă eliminast, precum în Spania și în unele 
părti a Germaniei. Nici astădi. nu să potă dispensa. de 
elă ca de o autoritate :ausiliară, de- la care a împru= - 
mutată. legislațiunile moderne. principiile. fundamentale. 
Litteratura. . Cicero republ;:—— de officiis În Hermann Dissertatio exhi- 

bens sententias. Romanorum ad „Deconomiam universam. seu nati- 
__ onalem perţinentes. (Tipâr. in Erlanga 1823) se află mai tote sen- 

tenjiile scriitoriloră tomani; a farâ de cele a Juristiloră carii sunt 
în Corpus juris civilis.“. "O mulţime din aceste din urmă sunt es- 
trase de Weinling: Industria Romanorum digestorum et codicum 
locis nonnullis esplanata. Erlangae 1846., Despre administraţia e- 
conomică a statului vedi Dureau de lu Malle Economie Polit. des 
Romains. Paris 1840 2 Vol. _ 

__ În evulă mediu stagnară cercetările sciintifice. Totă 
ce st cultiva pe atunci, să mârginea la studiulă tra 
dițiuniloră anticuitătiei classice; şi fiindcă şi aceasta , 
puțină inițiativă le-a dată spre a reflecta asupra eco- 
nomiei sociale, singură sciintiele estetico-philosofice a 
occupatiă spiritele puţiniloră diletanti. Cine câuta a- 
tunci câstigă, afla îndestulă; statulă nu avea dar motivă 
-a se interessa de bunăstarea. membrilori sei, fiind-că 
şi trebuintiele guverneloră erau neînsemnate,. din causa 
că armată regulară nu ţeneau, și. administrarea să fâ- 
cea prin domnii feudali.. Acestia doi consumenti mai 
esclusivi a venituriloră stateloră de astădi lipsindă , tote 

7
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fondurile publice se apravisionau prin dări: (dajdii) în naturale, Nunai după ce cu încetulă s'a întărită. pu- 
terea-guverneloră, concentrândă în mânile lori administra- 
țiunea, și după ce spre essecutarea ei organisară armate- 
le stătătore, s'a inimatii activitatea în tote ramurile gu- 
vernărei. Noua sistemă produsă trebuintia de 'spese 
mai mari, şi aceste, provocară necessitatea de a de- 
lătura greutăţile ce întempina rădicarea noueloră îm- 
posiții pe poporă.  Ordinarea - trebilori finanţiale: nu 
era de ajunsi, ci trebuia ca altenția să iee direcțiunea 
căiră isvorulă averei statului, adecă: cătră- modurile 
de câstigă a cetătieniloră. În aceasta silintiă le lip- 
sea principiile conducâtâre, conecsiunea. momenteloră 
vietiei economice, — cu ună cuvântă, sciintia despre 
natura interesseloră materidle. Ici-colo să delăturau 

„„neconvenientiele su relele cele mai evidente, să or- 
dinau măsuri învederată trebuinciâse, și să încurăgiau 
unele ramuri de industria. În câte-va cetăți commer- 
tiante ale Italiei, precum Veneţia, Genua s. a. precum 
şi în republicele hanseatice Hamburgă, Brema, Liubeca 
şi Francfurt de la Menă, bună starea celătieniloră să 
generalisa, activitatea și influintia loră se mărea, și o 
mulțime de institute înaintătâre de commerciu să for 
maseră. Multe staturi au urmată principiiloră practi- cate de aceste : republici, fără de a considera, că ce 
este priinciosii pentru societatea acestoră staturi estra- ordinarii și mici, nu putea fi priinciosă și pentru sta- uri continentale mai estinse. Primele încercări de re- flecsiuni economice, le aflămă pe acesti tempă la Ita- liani.  Objectulă cercelărei loră, au fostii mai cu sema natura baniloră şi-a comerciului, Situaţia geografică a porturiloră Italiei, le-a făcută puncturi de concen- 

*
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trarea resboiniciloră . cruciați, transportarea și provi- 
antarea loră, "i-a familiarisată și mai multă cu orien- 
tulă, cu care stăteau și pân'âtunci în relații commer- 
ciale. În porturile loră să crucişau mărfile ce să es- 
portau din Europa pentru orientii, și ce trămitea Le- 
vantulă în occidentă.  Giurgiulă era o coloniă mercan= 
tilă întemeiată de Genovesi. În Europa primeau bani 
europenesci, în Asia monete asiatice; necessitatea de 
a regula relaţiile difteritelorii monete “i-a avisatii la 
speculațiuni de bani, și asupra naturei loră. - Instituţiile 
de assigurări commerciale, precum cambiele, poli- 

„tiele, girarea s.a. le-a adoptată mai ântâiăi cetăţile li- 
bere a confederației hanseatice, şi de aici st lăţirăcu 
încetulii în t6te statele commertiante. 

Întacestii tempii îndelungată a 'orbecărei în re= | 
solvarea cuestiuniloră economico-sociale, a crescută 
polomida abusuriloră în gradulă de a înneca şi ele- 
mentele folositore.  Apăsarea greutățiloră feudale, ne- 
dreptețitârele moduri de repârțirea dăriloriă, privilegiu-— 
rile unoră corporațiuni, lipsa de mijlâce pentru com- 
municațiune, mulțimea duaneloriă, spoliaţiunile? arbitra- 
rii a classei productive, râsipirea venituriloră, şi lipsa 
de controllarea tesaureloră publice, au fostă objectele 
meditațiunei multoriă celebrităti. “În Frantia Ministrulă 
de Sully (1641) s'a rădicată spre delăturarea loră. şi 
lupta în contra atâtoriă interesse numai de aceia nua- 
vu deplinulă resultată, fiindi-că attențiunea 6meniloră 
luminati precum și a guverneloră, fu attrasă de eve- 
nimente estra-ordinarii, carii le-a datii o altă direcțiune. 
Portugesii aflară drumul de mare cătră Indiile-orientale 
și monopolisau negotiulă cu productele tropice.  Spa- 
niolii prin descoperirea Americei a deveniti domnii
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aură-și argintului aflată în Mexico, Peru şi Chili. Ho- landezii rivalidiândi cu Portugesii "i-au întrecută, și eschi- 
diândui de la commerciuliă colonialii, si-au câstigată o avere şi putere colossală. Engliterra să silea a-si des= volta puterea marină, ca st se potă înpărtăşi din fo- 
l6sele noueloră isvore de averi. Metalele nobile s& concentrau în Europa şi urcau pretiulă tuturor bunu- 
riloră. Industria se încurăgia prin aceste evenimente, 
şi attențiunea guverneloră era attrasă prin scriitori și Gmenii de statii asupra commerciului. Era forte natu- rală ca începutul cercetâriloră economice, să fiă mo- tivată de evenimente esteridre, căci rațiunea "si pri- mesce materialulă producţiunei suale. din faptele posi- tive, și conclusiunea ce o deduce din ele, o privesce ca macsimă a esperientiei. Astfeliă Frantia ce nu a- vu parte de a afla ună isvorii nou de avere națiunală, era avisală de-a reflecta asupra mijloceloră spre a nu remânea înderâtrulă popdreloră favorite de înprejurări- le sus-amintite. 

Din reflecsiunile ei, să născu prima sistemă a e- conomiei de stată, carea produsă. altele, şi din tote a- cesie — suntemii astădi în stare de a ne posta pe înâl- 
țimea trebuinci6să, spre a putea judeca râtăcirile unora şi altora, şi a pune temeliă mai constantă: sciintiei e- | conomico-politice. 
Litteratura. £. Cibrario: Della economia politica del medio evo. Torino 1839. , 

Custodi: Scriitori clasici Italiani di Economia politica-Parte antica VII volume: moderna XXXXII, . 
Ioannes Bodinus: De republica Paris 4586 folio. Nu sciu câte e-. dijiuni are, eu vâguiiă edit. 3-a. i Esprit de Sully: Dresde 1763, espune principalele tendintie politice a acestui omă de stată, estrase precum se vede din Memorialele proprii Parrot: Versuch einer allg. Etwickelung der staatswirthschafilichen Grundsitze und Verordnunzen Suliys, Stutigard 1779. in 4-6.—
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Dintre scriitorii. Haliant asupra naturei monetelvrii,. mai de frunte sunt.. * . Searujfi.  Davanzati, şi Turbolo. — Broggia:. dei tribuţi et delle m9= 
nete, Napol. 1743. — Paruta: Della perfectione, della vita poli- 

tica. Venetia 1579— | o - 
„Depping: Histoire du commerce entre le Levant et Europ. Paris 1830. 
Melon: Essai polit. sur le- commerce; Amsterdam 1735, * 
Lam: Considârations sur le commerce et sur Vargent. â la Haye 4720. - Daire: Economistes financiers du XVIII sicele.. Paris 1843, 
C. Klock: De aerario. Norimbergae 1651, | 
I. Becher: Politischer Discurs von den eigentlichen Ursachen des 

Auf-und Abnehmens der Stâdte, Lânder und Republiken, fFrank- 
furt 1672 (edit. cea mai nouă e a 7-ea.—). 

Lueder: Geschichte des hollândischen Handels (este”o prelucrare a 0- 
riginalului hollandezii, intitulată: „Hollands Rykdom“ (avuţia hol- 
landiei,) de Luzacs. Ea 

Diego Saaverda Fazardo (Spaniolă) : Idea principis Christiano-Politici 
101 symbolis expressa. Amstellodami 1661 — (este o traducere 
după originalală spaniolă: Idea d'ua principe Christiano, repre- 
sendada in cien empressas,) — 

Collections des principauz îconomistes Paris 1843 XI volum. 
Aceste au fostă antecedentiele economico-sociale, 

înainte de a st închiega (consolida). principii stabile ; 
de la carii plecândă guvernele, le essecutară cu strînsă: 
consecuentiă, făcându-si sisteme. 

Sistema mercantilă, și protectiunală, 

Vădiândă din essemplulă republiceleră italiane şi 
hanseatice, precum și din colossala avere ce si-a câ 
stigată neguțiătoriuli poporă Hollandesă, — câstigulă de: 
bani să privea ca semnulă celă mai visibilă a avuţiei 
individelorii și a poporeloră. Deci s& concheia: 

Că spre a fi avută, trebe se câstige bani multi, 
și spre a câstiga bani mulii, trebe se prte negotiu e- 
stern, pentru ca să înporte de la popâre câtă sg pâte 
mai multă metală robilă., 

S& favoridiă car indusiria manufacturală, carea 
produce objecie de esporită; 6r' “agricultura și alte în- 
ireprinderi spre a produce materii crude, se considera.
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de o însemnătate secondariă, fiind-că productele loră 
suni prea grele, și prea voluminâse pentru transpor-: 
tare în departe. Dar era și intenţiunea sistemei „ca 
esportațiunea de cereale (grâne) st nu se facă, pentru 
ca țera se fiă provedută cu alimente (ale mâncărei) 
destule și eftine, ca putândă manufactura lucra eflină 
se potă vinde în străinătate mai sigură productele sale- 

Scopulă acestui principiu fiindă esportarea şi ven- 
darea mârfuriloră spre a câstiga bani; aceasta sistemă. 
se numesce mercantilă. 

Intenţiunea ei însă nu era destulă, spre a âpăra. 
jera de invasiunea producteloră din alte ţări, carii pote. 
produceau și mai eftină, seu produceau objecte de carii 
manufaciura indigenă nu. să occupa; deci să reîntregi 
prin ală doilea principiu: | 

Bunuri seu objecte ce se potă produce în țeră, 
se nu se înporte din altă j6ră, va se dică: a face po-. 
pulațiunea în ceia ce privesce trebuintiele ei — nede-. 
pendeniă de producțiunea poporeloră străine. 
"Spre acestă scopă, oprindu-se inportulă manufac-- 

tureloră străine prin tacse mari; pentru manţânerea a- 
cestei opreli s'a creată institutele de duane. — Proce=. 
dura acestui principiu este: sistema prohibitivă stu pro- 
tectiunală. | 

Differentia între mărimea valoriloră esportate şi 
înporlate, . este cea ce să numesce: billantia com=. 
mercială... iu 

Cercetările scientifice asupra averei sociale, erau: 
fragmentarii, şi mai tote solicitau asemenea 'măsuri. 
Jean Bodin: „de Republica“ dice: Reipublicae nervos in. 
pecuniis consistere. (nervele statului consistă în bani)., 
Asemenea și citații scriitori italiani. Engleşulă Char-
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les Davenant în faimosulă seu opă: „the political and commercial Works“ pressediă a provoca guvernulă , de a lua măsuri: ca valdrea producteloră esportate să co- versiască pe a celoră înportate.. Precum sentintia ce- lui din tâiu esprimă principiulă mercantilismului, asia a acestui din urmă involvă Pprotecțiunea și idea billan- tiei. Aceste macsime erau devisa politicei commer- ciale a guverneloră. Republicele italiane și hanseatice, Engliterra și Hollanda cu aceasta intenţiune făceau trac-= tatele commerciale. Frantia nu putea să nu le urmedie. Ea dădu acestei sisteme sub Ministrul Colbert o viatiă, conformândiă administraţia spre a o essecula. 
Mercantilismulă ba sustenulă : prin oprirea espor- iărei aurului” și argintului sub pedepse aspre; prin trac- tate de commerciu cu alte Staturi, spre a înlesni es- portulă productelorii industriei manufacturale ; prin pri- vilegii date companiiloră conimerciale, spre a între- prinde noue manufacturi pentru 'esportă; prin înteme- ierea coloniiloriă prin tâte părțile pâmentului, spre a avea locuri de desfacere, şi puncturi înlesnitore de commerciu cu mărfuri coloniale; în fine prin premia- rea esportărei, și înportare de materii crude, carii s& le prefacă industria manufacturală, dându-le o valsre mai mare. 

“Protecțiunea 0 manțenea prin: rădicarea duaneloră Spre a opri prin tacse: inportarea fabricateloră strâi- ie ; esportarea producteloră crude, pentru ca strâinii se fiă necessitati în locă de materii crude să cumpere marfă fabricată din ele, 'și pentru ca industria internă, se aibă aceste materii și alimente (nutrimente) pe ună pretiu câtă se pote mai eftină; în fine spre încurăgia—
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„mii, recompense, înprumuturi, anticipațiuni s. a. 
Billantia în fine — se făcea: din listele duaneloră, carii însemnau pretiulă și cualitatea înportateloră și esportateloră,. 
Dacă ună stată vedea întrodusă mercantilismuliă în altă stată, st silea a lua m&suri asemenea, — adeca repressalii; mai cu sema daci sentia că supușii săi pătimesciă de mâsurile statului străină. 
Nu era intențiunea programmului meu. de a face aici critica sistemeloră, înainte de a essamina legile vieliei economice; dar. fiind-că- cetis&mă în dilele a- ceste în jurnalistica patriei, condemnarea mâsureloriă ce stau în legătură cu aceste sisteme, me servesc de aceasta occasiune spre a face urmâtorele observaţiuni. > În câtă mercantilismulă nisuesce numai la câsti- garea baniloră, elă este ună principiu greșită ; pen- tru că: banii în sine nu potă îndestula nemijlocită nică o trebuintiă a omului. Dâunosi era pentru aceasta si- lintiă falsă, a înstrăina poporele de câtră o laltă, fiind- că ea involvă tendintia: câ ce căstigă ună stată trebe se perdiă celalalt, şi câ prin urmare, ună popori se pote înavuți numai prin sărăcirea altuia. De-aci' pro- veni ura și invidia (pisma) cu care ună stati privea ori ce înaintare în prosperitatea altui stată, ca la o detragere :din prosperitatea sua. 

- Nici sistema protecțiunală nu este de totă amica- lă, dar cu multă mai puțină inimică de câtă cea mer- cantilă. — Şi ea produce repressalii,. fiind-că nu suffe— re înportulă manufactureloră Străine, ca să nu suprime pe cele interne. Pâm aci prineipiulă ei este justă şi rațiunală, căci—care economă va suferi ca se cumpere 

rea noueloră întreprinderi industriale s6 dădeau pre-
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pentru trebuintiele casei, până: cândă: âceste le pâte:: 
îndestula cu productele membriloră familiei? Mai bucu- 
rosă va plăti pretiulă lucrului la ai-sti, de câtă s& 
cheltuiască afară din familiă , pe cândă aceasta w'are- 
altă occupaţiune. Ba va jerifi ceva și mai multă la. 
începută, pentru că-i inportă, nu numai de-a avea din 
casă totă ce irehe casei, dar şi din causă ca să des- 
chidă casniciloră 0 occupaţiune producătâre.  Înse-. 
dacă protecţiunalismulă merge mai departe, şi se 
silesce prin mesurile mercantilismului a şi esporia: in- 
dustria sua, atunci a trecută dincolo de a să Justi-— 
fica „ pretindiândă să -i facă altii, ceia ce nu va s& 
facă pentru ei. Să condamnâmă dar principulă funda-— 
mentală a mercantismului, și se învătiămă din mesuri-— 

“le lui; dar pentru elă să nu frângemă bastonulă asupra 
protecțiunei interneloră, -ce este justă și rațiunală în 
certe înprejurări, a 

“În câtă duanele au de scopă numai manţ&nerea. 
protecției industriei interne , au .fostă și Sunt încă in- 
stitute folositdre; pentru că ele au rădicată multe oc-. 
cupațiuni noue, și -nu să pote contesta, că cele mai. 
multe din aceste occupaţiuni, fără protecțiune nu să 
puteau desvolta; ele dar au dată multora pâne, a aju—. 
tată înmulțirea populaţiunei, şi. a șcăpată ţeri multe de 
urmările criseloră străine. 

Sistema protecţiunală are multi inimici neînpăcati, 
între cei mai illustrii economisti moderni precum Adam 
Smith, Say, Blanqui s. a. Domnialoră au cause pro- 
prii» dar istoria şi argumentele doctrinei le sunt:în 
contra. -Guvernele reflectediă neîncetată asupra re- 
sultateloră ce produci -— sumptudsele institute. duana- | 
rii, și dacă nu ară pipăi. folosele loră, (ce nu le pote -
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necundsce ori cine a lrâitiă- întro societate industri6să 
protegeată), de multă le ară fi subtrasă sacrificiile ce 
le facă pentru manțenerea: loră. Elg micăsiorediă 
asprimea duaneloră din di în di—e drepti; dar nu din 
convingerea că nu. sunt fo'osit6re, ci din causă că este 
în natura protecţiunei industriale, ea ea să ţână numai 
până cândă industria a prinsă bine rădăcină, cândă a- 
poi cu încetulă s& o espună necessitătiei de a țenea 
proba concurrentiei străine. Mărimea iacseloră dua- 
narii,- în statele industriale, este barometrulă ce arată: 
cu câtă este producțiunea esternă mai desvoltată de 
câtă cea internă? Mai încolo, inimicii protecțiunei com- 
mitii o greşelă doctrinariă, carea este a tuturoră eco- 
nomistiloriă ; câci D-loră indentifică mercantilismulă și 
proiecțiunalismulă,. sub collectiva numire de sistemă a 
ballantiei commerciale. Noi amă făcută espressă dis-— 
tinoțiunea între aceste irii forme.  Amă vediută că 
fieșcare din ea are ideea și scopulă su fundamentalii, 
și dacă în idea şi scopă, trii sisteme sunt distinse, nu 
este -rațiunală a le indentisa, de și pâte că cea ce 
privesce essecutarea loră, s€ servescă de unele mij- 
l6ce commune, precum în acestă casă — cu duanele. Deo- 

„sebindă mercantilismulă de protecționalismă, amă în- 
digitată în scurtă ce e râu şi Dună în ele. Asemenea 
ar fi de osebită billantia de amândouă, spre a o putea 
sentențiuna. . Ce € mai simplu şi mai nevinovată de- 
câtii a face o billantiă! Au nu o face și trebe se o fa- 
că fiecare individ economă? E dreptă că să escamo= 
tă billantia commercială prin arbitrarele fassiuni și con- 
trolle despre valdrea producteloră ce treceau prin acele 
vămi, precum şi prin negotiulă secretă (contrabande- 
riă), dar principulă billantiei în sine e chiară atâtă de
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rațiunală precâtă e incontestabilă folosul de a puria catastichă.  Mercantilismulă pentru înportarea de bani 
este o rătăcire delăturată în pracsă.  Protecţiunea în- 
să, este o necessitate peniru tote statele unde pres- 

„s6diă a s& îngriji de înflorirea manufacturei și fabri- 
cateloră interne.  Englesului A. Smir ei era usioră de-a 
declama în contra sistemei protecţiunale, pentru că in- dustria conpatrioțiloră săi nu avea frică pe atunci de concurrintia altora, ci astepta numai ca să pice bar- rierele duanarii pentru ca sg inundedie conţinentulii. Eli scuipi în farfuria altora, ca acestia st nu mânce, ci s&-i remână lui, Dar dre Engliterra este mai ne- jalusă în privintia aceloră productie cu carii Englesii „hu poti concurge cu alții ? — E cunoscută faimâsa lup- tă parlamentară pentru legea de liberă inportă a ce- realeloră (Korn-bill). Nouă ne ar sta reu, fără cuno- 
scintiă fundamentală a principieloră şi a istoriei eco- nomiei politice, a condemna unele instituții momentâse peniru pădirea interesselorii economiei națiunale, nu- “mai din causă că le a condamnati cutare autoritâtă străine. Este. deosebire între cosmopoliticele principii a le economiei sociale » Şi între principiile economiei națiunale. Cele, au valdre pretutindenea unde esistă 0 societate economisătore; aceste, trebe să reflectedie la împrejurările speciale a naţiunei. 

Scriitorii francesi moderni, combată Systema asia numită a „.billantiei commerciale““, . și în ea și intenția duaneloră ce protecționâdiă industria indigenă, pentru eă acum S'a desvoliată industria loră națiunală, în câtă „se pâtă concurra cu cea englesă, — ei dar potă imita maniera sus-arâtată a englesului A. Smith; înse D-loră 
,
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nu ne spună: devenit'ar fi re industria loră, la starea 
în care să află, fără protecţiune? 

Etă pentru ce— din punctă de vedere a economiei 
națiunale, D-loră sunt în drepti de a propaga liber- 
tatea necondiţiunată de commerciu; precum și causele 
nostre, de a nu jura atătă de pripiţi, pe totă ce st 
colportediă sub eticheta libertătiei. 

Cândă să va stipula prin îractate întrenaţiunale 
aboliţia (stergerea) protecţiunei, — atunci, dar numai a— 
tunci, amă renuntia și noi de-a cugeta asupra fol6seloră ei. 
Însă“mai 'nainte să voră râsturna principiile actualei 
stări sociale, de cât să va putea dispune despre a- 
cestă dreptă de disciplină domestică a statelor.  Pân? 
atunci amorulă de-aprâpelui va începe dela eu. Cos- 
mopolitismulă sânătosă are locii numai după ce patrio—: 
tismulă si-a înplinită missiunea sua. 
Litteratura Necker Eloge de Colbert Paris 1780. 

Clement: Histoire de la vie et de Padministration de Colbert. Paris 1846. 
„ De Monthion: Particularites et observations sur les Ministres de fi-. 

nances de la France les plus celebres. Paris 1812 pag. 42. 
Fr. de Forbonnais: Elements 'du commerce.- Amsterdam 1736.— 
dem : Principes et observations economiques. Amsterd. 1767. 
F. L. A. Ferrer: Du guvernement considârg dans ses rapporis a- 

vec le commerce, ou de administration commereiale, opposce aux 
economistes du 19-âme sitele. Paris 1808. - 

Du Bois-Aime: Examen de quelques questions d'sconomie politique 
ei notamment de louvrage de M. Ferrier (este o refatare a pre- 

„_ cedentului opă). | 
De Cazauz: Bases fondamentales de l'economie politique d'apres la 

nature des choses, Paris 1826. 
Charles Dacenant: the political and commercial Works. London 

1711. David Hohne: Essays moral and political. Edinbourg 1742, 
Idem: political discourses Edinb. James Steward: an inquiry into 
the principles of political'economy. London 1767. 74. Mortimer: 
elemente of commerce and finances. London 1723. , 

Bianchini: Scienza del bene vivere sociale, Napoli 1752. Gerolamo 
Belloni: Dissortazione sopra il commercio Romă 1750. Ant. Geno-
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vest: Lezioni di commercio, osia d'economia civile. Milano 1769 
2 volume. ! 

W. Freiherr von Schrăder: Fârstiche Schatz und Rentkammer. Leip- 
zig. 1686. J. H. G. von Justi Staatswirthsehafi. Leipzig 1755. 
2 volume, 2-a edit. 1758, Fr. Freiherr von Bielfeld: Lehrbegriff 
der Staatskunst. Breslau 1761. G. von Sonnenfels. Grundsâtze der 
Polizei-Handlungs und Finanz Wisseaschaft. Wien 1765. Jo. Georg. 
Biisch: Schritien iiber Staatswirihschafi. und Handlung. Hamburg 
1780—11799 VII vol. Frans List: das nationale System der poli- 
tischen economie. Siutigard 1841 Idem: Gesanimelte Schriften II 
volume Stuitg.. 1852 nouă ediţiune. 

Sistema fisiocratică, 

- Deabea. să sânţiră urmările repressalieloră ce 'a 
provocată mercantilismulă; și serăcia agricultoriloră ce 

- proveni din neconsiderarea. acestui ramă ali produc- 
țiunei, necessită pe Frangois Quesnay (Mediculă lui Lu- 
dovică XV regele Frantiei carele fiindă fiulă unuia 
proprietarii de moşii, cunoscea idie pedecile desvoltă- 
rei agriculturei) a. medita asupra delăturărei loră. 

Decadentia culturei pământului în contrastă cu în- 
florirea commerciului, produsă întrebarea: de unde 'si 

"câstigă populaţiunea mijlocele spre a-si acoperi trebu- 
intiele de tote dilele? Din Australia, India seu alte 
colonii? Nici de cumi. De-acolo -să aprovisionau nu- 
mai cu rădăcini”, aromate și alte frupte tropice; dar 
pânea le provine din agricultură. Basa tendintiei dar 
era aflată în principiulă ; productulă pămentului este a- 
devărata avere a populațiunei. Din acesti punct de 
Vedere publică Quesnay articolii intitulată „„orains“ şi 
„fermiers* în faimâsa Encyelopediă a lui d' Alambert şi 
Diderot, și în 1758 prin opulă: „„Tableau €conomi- 
que,“ desvoltă o nouă sistemă, carea pentru tendintia



SCIINTĂEI 5i 

sei se numi: Physiocratică „ adeca a ordinului naturali. 
“Sub stegulă lui cu devisa: „pâuvres paysans , pauvre 
Toyaume; păuvre royaume, pauvre souverain“ să con- 
„centrară 0 mulțime de. capacităti, spre a combate râ- 
tăcirile mercantilismului. . Astfeliu s& născu „aceasta 

“sc6lă economică, spre a surupa pe cea precedentă, re- 
„docândă în locui principiile următore: 

Singurulă isvoră a tuturoră producteloră materi- 
-ale este pămeântulă, — prin urmare singura occupațiune 
spre înmulțirea massei bunuriloră, este cultura pâmen- 
tului prin lucru. Numai ea dă ună escedentii (surplus) 

:preste chieltuelile făcute spre a produce, și acestă escedent 
este —venitulă curat (produit net). 'Tote celelalte industrii, 
se occupă numai cu prefacerea scu prelucrarea mate- 

„iilor produse prin agricultură, ele dar precum şi negotiulă; 
nu producă bunuri noue, ci mărescă valdrea materii- 
loră prelucrate numai întru atâta, în câtă s'a cheltuită 
„pe consumulă lucrătoriloră , -și pe recuisitele lucrului. 
Drept- aceia societatea se compune din ăouă classe: 

- productivă carea se occupă cu: producțiunea agricul- 
turală, şi classa sterilă, de carii se țână toti manu- 
facturierii carii dau producteloră primitive numai o 
formă nouă, şi negutiătorii, carii numai mijlocescă com= 
merciulă, dar nu creadiă valori. Cu tote că classa 

“sterilă. nu contribuă spre înmulțirea averei poporului 
„ci numai prin păstrare; uu să contestâdiă folosul es- sisstentiei ei, „căci pentru bunurile materiale ce le pri- 
mesce de la classa produciivă, ea face acesteia ser- 
vitii folositâre, fiindcă agricola are trebuintie şi de materii prefăcute. Ca să le prefacă însusi, nu numai că nu are îndemânarea, dar ar perde tâmpii, ce ar fi 
o subiragere dăunâsă occupaţiunei principale. Apoi,
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Suhi- o mulțime. de "producte nâturale, ce nu se potă 
păstra îndelungă, nu să poti esporia, sâu numai în 
cuantitate mai neînsemnată ; prelucrate însă, să potă 
esporia pentru vendiare.  Escedentulă acestoră pro- 
ducte primindu-le „de la producenti, şi prefăcându-le 
industria manufacturală şi fabricantă, le ficsediă val6=— 
rea, ca st să potă esporta într'o formă mai practicabilă. 

Aceste sunt doctrinele fisiocraţiloră , pentru ca 
rii au reclamată a s&- pune în lucrare următârele prin— 
cipie administralive: | 

a). Îndatorirea guvernului de a favori principal- 
mente agricultura, și cooperarea lui spre a delătura 
causele care “ar putea urca pretiulă commestibileloră . 

„căci în acesă casă s'-ar urca spre dauna producenţiloră 
preţulă lucrului. b) A depârta tote sarcinile înpede- 
cătâre de industria agriculturală. c) A înnainta vân- 
diarea producteloriă înlâuntrulă țerei și în străinătate, 

„pentru ca -se s& marâscă 'venitulă agricultoriloră. 
d) Liberrarea commerciului şi a industriei manu- 
facturale, pentru-că — fiindă neproductive,  concur-— 
rentia liberă să nu să mărginescă prin cheltueli pentru 
apărarea aceloră ramuri neproductive. — (Laissez faire 
laissez passer)! — În fine e) fiind-că tote dările (dăj- 
diile) irebe să să deie numai din escedentulii venitului 
preste cheltueli, şi fiind-că numai agricultura este pro- 
ductivă. prin urmare numai ea pote avea acestiă es- 
cedentă, ar fi mai rațiunală, și mai commodi, în locă 
de feliurile dări usitate, a să inpune numai una, adeca:. 
darea pe proprietate de pămentă. . . | 

Resipirile notorii a guvernului de sub Ludovică XIV 
şi următorii lui, au gagiată (zălogită) averea poporului 
în măsură cu multă mai: mare, de câtă să st pâtă în-
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destula statulă cu venitulă ce ei apromitea darea de. 
pâmcntă, . Vedendă dar Quesnay :și următorii lui, că 
trebuintiele vistieriei publice suni neinpăcabilele . con- 
trariante - a : sistemei fisiocralice, prin cercetări sci- 
enlifice incereară a propune “o ameliorare radicală a 
tuturoră relațiunilori sociale. Conturară dar ună ideali 
de instituţii sociale „in carii dreptă, virtute, și adeveră 
se domnescă, străcia și arbitriulă. se peară,*  Com- 
bătură abusurile, pretinseră o libertate mai mare in re- 
laţiunile sociale, și declarară că în instituțiile publice, 
suprema lege se fiă ceia a rațiunei absolute. 5 

Amă vediută retele provenite din egoisticeie ten- 
dintie a sistemelor precedente, pe carii fisiocraţii 
vrendă a le delătura, au cădiută în altă estremă. 

Dacă ar fi dreptă asserțiunca acestora: că mâri— 
mea averei consistă numai în cuantitatea materialeloră 
crude, ar urma: că pămentulă este singurulă isvoră a 
bunuriloră. Dar fiindă acesti premissă falsă, cadă 
cu elă tote consecuenliele.  Ceia ce este în elă ade- 
veri, a remasă ca acuisițiune eternă, și instituțiile ce 
au provocată aceste adeveruri, au deveniti indispen- 
Sabile. — Este o deosâbire între materia și valdre 
(vedi sub capulii concernentă)). Înmulțirea materiei nu 
este identică cu inmultirea valdrei. precum nu e a 
caantitătiei totă una. cu înmulţirea cualitătiei. Neob- 
Servarea acestei deosebiri fu presșcla principală a ace- 
stei sisteme. Cu totă unilateralitaiea ei. desvoltarea 
interesseloră sociale are multe a-i multimi.“ Ea dilu- 
cidă idea despre „„venitulă curată” ce este 0 cuestiune 
eapitală a vietiei economice. - Chiară și înprejararea 
(ce din punciulă de vedere a sciintiei de astidi o nu- 
mimă gresclă), că fisiocraţii mai multă: considerară 

ECONOMIA SOCIALA, 9
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contrastilă socială a „classelorii, de câtă “elementele 
objective a economiei sociale, — au produsă mari f0l6se; 
peniru tempulă ce se pregătea.! Are=si dioua' sarcina 
sua. De nu amă considera de câtă principiile mai u- 
manitari ce au invocată fisiocrătia în politică econâmică a 
poporeloriă. încă meritulă ei. este incontestabilă.  Mi- 
nistrulă Turgot cu consciintiă s'a' siliti a le da viatiă, 
declarândă că nuniai” prin rădicarea agriculturei . prin 
usiurarea industriei manufacturale și fabricătore, și a- 
cesie prin cassarea roboteloriă (domnescului). a cor- 
porațiuniloră manutfacturale etc. să pole regenera ț6ra 
sua. Să întielege câ multele interesse ce se sânțiră 
vătămate, lau surupată. - dar căderea lui a isbândit-o 
marea revoluțiune din 1789. | „de gis 

litieratura Prangais Quiesnay : Tableau | economigue avec son explication Versailles 1758. 
dem: Maximes gentrales du gouvernemeut &conomiqne ei d'ua ro- Yaume agricole. Versailles 4755. 
P $. Dupont de Nemour: La phisiocratie, ou cotatitutioa naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain. Paris 1768 V volum. 

” Ă a Marguis de Pirabeau : L'ami des. homes ou tezite de Ia population Pariz 1756. Sa . 
1dem. Theorie 'de limpât, ou Moyens surs. et facilea de diminuer les impâts, Paris 4760, : ia : dem. Philosophie rurale ou Economie generale ei panticulitre de Va- griculture. Paris 4753, .. 
Vincent de Gournay: - Essai. sur Vespiit de la legislation favorable 4 Vagriculture.. Paris 1766 2 Vol, 
Alercier de la Rivizre: Lorăre naturel et essentiel des socitts politi- ques. Paris 1767. 

. E. Băudeau: De Vorigine et des progres dune stience nouvelle. London et Paris 1768. 
Gui. Frangois-Le Trosne: de Lordie social. Paris 117 3 volum. A. R. Jagues Turgot: Recherches sur la nature et Lorigine dea ri- chosses. Paris 1724. , A E „Fem. Reflexions sup la Eormatioa et la distribution des richeasea. “Paris 1184... NE
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Contrarii sistemer. 

E. A. de Forboundis', Principes &t obsecyations economiques. Amsterd, 1767, . ” 
G. B. de Malby: Doutes proposes aux philolophes econormistes. Pa- vis 1768, îi - AD | | 
Î. Pinto : Traite de, la circulațion et du credit, Amsterd. 1774. Ferd, Galliani: Dialogues sur le commerce dea bles. Lond. 1776, ! - Fistocratii germani, 
Joh. Aug. Schletucein: Mittel das Allgemeine Elend autzubaltea (ori- ”.. _. ginalulă în francesce) ambe în Qarlsruhe 1772. Idem. Die wich- " tigste Angelegenheit fir das ganze Publicum, oder die natie. Ord- nung in der Politik. Carlsruhe (772 :2 volume. Idem. Schriften fâr alle Staaten zur Aufklârung der Ordnung der Natur im Staats-Re- gierugs-und Finanzwesen. Carisruhe 1775. Isaac Iselin * Versuch dber die geselischafiliche Ordnung Basel 1772. Idem Trăume eines Menschen freundes. Basel 1776 2 volume. Car? Friedrich Mark- graf von Baden: Abrâg6 des principes de l'&conomie politique. 

Carlsruhe et Paris 1772. Iacob Mauvillon: Samlung von Aufsâtzen aus der Staatswirihschaft und neuesten Staatengeschichte. Leip- zig tii? 2 volume. Idem: Physiocratische Briefe an Herra Pro- fessor Dohm etr. Braunschweig 1780, 7h, A. H. Schmalzs Encyclo- pedie der Kameralwissenschaften, linigsberg 1797. Idem: Hand- 
buch der Staatswirthschafi. "Berlin 1808. Idem. Staatswirthschafts lehre in Briofen an einen deutschen Erbprinzen. Berlin 1818 2 
volume. . o] 

SR ”  Antifisiocrati:; _ o Chr. W. V. Dohm. ilber das physiocraţische . System. Leipzig 1778. oh. lac. Moser. Anti-Mirabeau, oder unpartheiische Anmerkun- gen iber Mirabeau's natiirl. Regieruiigsform. Frankfurt und Leipzig 1728. £. G. ScMosier: Xenocrates. oder iiber die Abgaben. “Basel 
1784. Joă. Friedr. von Pfeiffer: Natiirliche aus dem Endzwecka der Gesolisshaft entstehende allgem. Polizeiwissenschaft, Fraukfurt am Hain 1779. Idem. Anti Physiocrat etc. Frankfurt a. m. 1780, Hahanti: puţină s'au occupatii esclusivă cu aceasta sistemă. A fâeă de G. Fiangieri Della legislazione. Napoli 14780—1785 VII volu- me, ce a conmilitată pentru: emanciparea agriculturei şi pentru întroducerea unei dări anice, —Physiocraţia a combătut-o Pietro Conte Verri: Meditazioni sulla economia politica. Milano 1771. Ceialaltă câti am scrisă pe acestă -tâmpă, nu-'si însusla principiile _fisiocrajiei de cât numai în unele puncte , nocunoscute de conpatrioţii loră scriitori de mai 'nainte de F. Quesnay. 

Fnglesti: înainte de a păşi pe arena publicitătlei ca părerile loră de- "- “spre ordinea naturală“ i-a suprinsă conpatriotulă Adam Smi4j, 
- ce Întemeiă - - 

«
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 Sistema indnstriei libere, 

În preoecupărea  spiriteloră causală de repedile 
plăsmuiri a sistemeloră ce să conbăteau militândă pen- 
ia nouele loră adeveruri economice, ună opă st ivi 
la lumină, carele domnindă tote părerile de pân” a- 
cum, lămuri totă materialul loră, le subordină unuia 
principiu supremă, absolută, mai eternă, şi prin urma- 
ve mai dreplă; acestă principiu este: 

Nu banii. nici industriile manufacturale, scu fa- 
bricâtre, nici agricultura, ci lucrul —este elementul 
producliunei şi a înmulțivei acerei. 

De la promulgarea acestui adevâră să datediă noua 
eră a sciintiei., autorulă căreia fa Adam Smith , prin 
nemuritoriulii  scu op: +, An Înquiry into the Nature 
and. Causes of the Wealth of Nations: 1776. (adecă: 
Cercetare asupra nalurei și causeloră averei najiuni- 
loră). Uni fatală ageveră istorică a trebuită st se în- 
plinâscă în înprejurarea că acestă opă, ce fu produc- 
tulă unui studiu adâncă, călătorii, și relaţii personale cu 
primele capacităti economice a le Frantiei „ se nu al- 
itagă attențiunea publicului înainte de a se recomânda 
de pe tribuna Parlamentului de o autoritate positivă , 
ca ceia a faimosului Ministru Pit, Însemnâtatea tu- 
crului a fostă recunoscută și înaintea lui A. Smith, de 
câtră economistii Conte Verri, Galliani » și. de filosofii Hobbes , și Locke, dar le-a trebuită ună recomendată ca A. Smith spre a străbate la recunâscerea popâre- 
loră. Se pa 
-.. Tendinttele tâmpului nască pe purtătoriulă loră, și n- 

prejurulă acestuia se cristalisedă desvoltarea loră. Lui
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A. Smith pe dreplă i se euvine acestă “merită căci 
elă a desvoltată :și.  famurită ideile aaestori tendin- 
tie, deducândă din ele nrmătârele conctusiuni inpor- 
tante: ae 

” Averea. unui poporă nu consistă în bani seu me- 
taile (mercantilismă), — nici în occupația industriei în- 
digene (protecţiune), — nici în escedentuli producleloră 
agriculturei (fisiocrațiă). — ci în lnermă ce să aplică în 
tote ramurile producțiunei mijloceloră spre au îndestula 
necessitățile și - trebuintiele vietiei. . Banii sunt. o ave- 
vc mai subordinată de câtă alte mijloee ce servescă 
mai nemijlocită îndestulirei traiului. 'Tote părțile a- 
Verei ce au 0_valâre de schimbă. sunt cesultatulii lu- 
cerului, prin urmare: totă lucrulă ce produce o valore. 
este productivi. Celă. mai bună mijlocii spre înain- 
intarea producțiunei este înpărțieea ratiunală a lucru- 
lui. întrebuintiarea. capitalului, şi sprijinirea. egală a 
trimbelori (tustrele). ramuri: a le industriei: — de aci și 
sistema s6 numi: „„a liberei industiii:: — Lăsati indi- 
vidului libertatea sua .. ca se 'şi urmedie. interessele pe 
calea industriei , și resultatuli mâi sigură de câtă sub 
epitropia guverneloră. vaii ună -vesultală îumulțitoriiă 
a averei naţiunale.  Întrevenirea statului are locu, nu- 
mai unde puterile. individului nu sunt: de ajunsă. 

În “aceste: macsime. se potă resumma acuisiţiunile 
necontestabile .a menţiunatului upă; Cele contestate le 
vomă afla la loculă loră. a 

Era naturală, ca toli. cugetătorii să-si apropriedie 
aceste. adevăruri abstrase atâtă de evidentă din natu- 
sa vieliei economice . Și ca premiulă problemei pusă 
de Înstitutulă  Freantiei: - «dacă este adeveră:ca într'o 
țeră agricolă,. tote imposițiunile (dajdiile) re-câdi pe
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proprietarii de pămenti? (va se dică: dacă este drep- tă sistema fisiocratică)? să și 1 dispute Canard și Say, amândoi espunândă 'sistema lui A. Smith. 
Dreptă că multe asserțiuni a acestui măestru au trebuilă mai accomodate, multe mai ordinate, și cu tote că sub. economia politică noi întielegemă ună ca- dru mai mare de doctrine, elă și sistema lui, este fun= damentulă tuturoriă opuriloră moderne. - 
Aici dar ami încheia revista istorică a acestei sciintie „dacă - presentulă atâtă de abondantă în cer- celări sociale , nu ară fi adusă pe tapetulă littera- lurei economice ia poporeloră „ unele cuestiuni , carii “nu le putemă ignora. Se urmărimă dar în “sboriă a străbate prin evenimentele cuestiuniloră e- conomice până la diua de astădi. 

- Până cândă Frantia. se îngriji despre agricultura recomendată “de fisiocrati, Engliterra inpulsată și mai multă de doctrina lui A. Smith, s'a pusă pe industria şi commerciulă cu cele trebuincidse Inmei. Prin priu- cipiulă libertătiei pronuntiată de sistema - industrială, individulă “și vegăștigă nedependentia sua. Națiunea ce pâte produce ună articol mai eflină, vinde Ia toti. Cuantitatea producțiunei . deveni momentulă. înavu-— țirei. Se inventară mașine „cu carii nu puteau con- curra cei ce lucrau numai cu mânile.  Cârbunii și fer-— rul, aă fosti. descoperiri binevenite Engliterrei în a— ceste înprejurări. Bumbacul este principala materia CU carea se pote destulă occupa (sătura) mașinăria. Engliterra dar litera mai eftină cârbuni,, ferră și ma-— nufacture de bumbacă, prin urmare . inundă cu ele . lumea. Din oră ce nu s6 mai căuta în lucru dacă pro- duce materii de a le trebuintieloră nemijlocile, (fisio-
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craţia) . ci recunoscându-s€ ori ce lucru producă- 
toriu de valori, ca isvoră de averi: Englezii numai 
căutau. a produce bumbaculă crudă , lăssândă aceasta 
occupațiune Indianiloră , ci se sileau la prelucrarea 
lui, ce dă o valore mai potențiată. “ Aceste sunt. ideile 
fundamentale a sistemei industriale. Ele inaintediă în 
lume cu asemenea pasi, în care să desvoltediă indu- 
stria uneia ţeri. a 

Dacă privimă la enorma. eonsecuenlia a prinei- 
piului pronontiată de prolessovulă sciintiei morale la 
Universiiatea din Glassgow (A Smith), nu ne. pulemiă 
rețenea dea nu afirma cu o certitudine dreșcare, că acelui 
principiu: este abstracțiunea ultimă din adânca contem- 
plațiune a lumei, carea trebe st o aibă toli renumiţii 
economisti „ dar carea născându-să de ustădată în ca- 
pulă acestui moralistă, a vruto se o demustre prin trac= 
larea intereseloră materiale. Va veni pote tempulă în 
care opulă lui se va privi. ca ună opă filosofiică de- 
spre indinidualitate şi caldrea ei— mai multă, de câtii 
ca opă curată economică. | | 

„Littevatura Adam Sith: An Inquiry into the Xature and Causes of the 
Wealih of Nations 2 volum. in 4-10. London 1776.  Ediţiunea cea 
măi nouă de Mac-Culloch cu note în IV volume, Lordon. 1828. 

NB. Acestă opi s'a tradusă în germanesce, de 2 ori; frâncesce de 
3 ori; Spaniolesce, Danicesce, Rusesce. — Cea mai bună traducere 
frâncească e de Garnier în Paris; cea mai bună nemţiască: de 
Christ, Garce si A. Dâirien în Breslau (au mai multe ediliuni). — 

Dasid Ricardo: on the principles of political economy and taxation. 
London 1817.! (şi ediţiani iai noui tradusă frâncesce de L. B: 
Say, nemtiesce de C.A. Schmidt) 1. fi. Mahhus Principles of po- 
litical economy. London 1820, 

L. 5. Say: scrisă despre acestă opă: Letwes ă M. Malhus sur dif- 
fereps sujeis d'6conomie politique, notamment sur les causes dela 
stagnation generale du commerce, Paris 1820 (nemtie:ce de Rau). — 

lames Al: Elemenis ot political economy. London 1821. (neintiesce 
de A.-L. de Jacob în Halle). |
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R. Torvena: An e&say on the production of wealth. Londou (821. i 8. Hazc-Culloch : A discourse ou the rise progrese, peculiar objects and importance of political-econamy. London 1821. Tdem i The principles of political economy. Edinbourgh 4525 (nem- tiesce de G..M. de Weber). 
. A Whatety: Iotzodiictory lectures on political economy. London 1324 G. Clatmers: d political economy, Glasgow 1332. Madame. Harriet Martintau : Ilusteatioas of political econeiny. Lon- don 1832 6 volume. o a n. A. Sentor: Gutlines of political ecoaomy. London 1536. 

„» Coatrarii sistemei. 
Th. Porenad]; A letter from to Adam Smith. London 1775; G. Craufurd: The doctrine of €Equivalânte etc. — Rotterdam iî9). The essential principles of the Wealth of. Nations illustrated in op- "posiiion to some false doctzines of A. Smith and others. (Se gice că autorali ar fi Sie Gran.) — „ Earl of Laudardale: An inquiry into the năture and origine of pu- Blic Wealth and into the causes ofita, increase. Rdinbourg 1804. 

Frâncii. 

„A..E. Canasd: Principes 'd'&conomie politique. Ouvrage conronni par îinstitut national, Paris 1804 Grad. nenitiesce de L Vă. în Augsburg)... . , Ma i. B. Say: Toate d'Econoinie politique, on simple exposition de ja manitre dont se forment, se disiribneat, et se Consomment les ri- chessea. Paris 1802 (5 ediţiuni) tradusă în nemtiesce de L. H. Ja cob, şi de €. E. Morstade | a Idem :' Cathechisme d'conomie politigie. Paris 1545. dem: Cours complet d'Economie politique pratique Paris 1928 —1 329 6 volune, 
LC. Simonde de Ssmondi De la richesse conumerciale, ou prin- cipes d'Econoinie politique, appliquts ă la legislatia du commerce 2 Tom. Geneva 1903. Idem : Nouveau principes d'Econowmie po- litique ou de la hirhesses dans ses tapporis avec la population, Paris 2 Tom, 1819. 1dem: Etudes sur I'cconâmie politique. Pa- ris 1937. 

Le Corate D. de Traci: Trait6 d'6conomie politique. Paris 1823, “A Biouqiei: Presis €!Crentaire d'teonomie politique Paris 1326— ra dusă în rominesce de Domaulă Profesaori publică T. Sergiescu. „L. Dros: Economie politique. 1829 Paris. Ă R. Rossi: Cours d'Economie politique. Paris a doua ediţiune din 1843.
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Coutearia sistemci. 
i. Duteus: Analyse raisounte de principes (ondamentaur "de l'âco- 

nomie politique. Paris 1904. 

Italiauii 

Aleleh. Gioia: Nuovo prospetio delle scieaze ecouomiche etc. Milano 
18t3--1$29 în 18 volume: este unulii din cele mai bune opuri a 
le litteraturei economite. Carlo Bosellini: Nouvo esame delli sor- 
genti delta” privata e publica richezza. Modena 1316 —18172 volume. 

Î. Agaszini: La scienza dell'economia politica. etc. Milano 192%. 

Cierinanii. 

"Cei mai priucipali sunt: 
(î. Sarflorius Freiherr con MVafttershausen : Handbuch dez slăatewirth- 

schaft zum Gebrauche der. acadein. Vorlesung nach Adam Suiths 
Grundsiitzen. Berlin 1796. (dem: Von den Elemeuten des National- 
Heichthauus und von der Staatswirthschaft nach A, Smith. Gâtuiu- 
sen 1506. Iden: Abhandlungen die Elemente dea National-keich- 
thums und Staatswirihschaft betre!fenă. Goitingen 1806. 

A. £ Taider: Uber National-Indusirie und Staatswivthachaft. Berlin 
1800—1804 3'volume. dem: Die National! weconomie oder Volks- 
wirthshaft. lena 1820. ! 

ÎL. ÎI. ton Iacob. Grundsălze der National-wconomie. Halle 1805. 
" Ediţiunea mai bună sub titula: Grundsiize der Nat. con. oder 
"iheorie des National-Reickihunis. Halle 4825. 2 volume. | 

Christ. von Schloze: Anlangsgriiu de der Staatswirthschatt. „Higa 1805 
— 1807 2 volume. ia 

Graf ron Soden: Die Nationa!-aerononie. Leipzig 1803 —18083 vol. 
Idem: Lehrbuch der National-cecouomie Leipzig 1810. /dem. Die 
Staatsuational-Wirthschalt Aarau 1819. 

fioul. Mlufeland. Neue Gruniilegung der Staatswirihschaftohunat, (ies= 
sen 1807—1813 2. vol. 

IF. E. Lot:: Bevision der Grundhegrilfe der National- wirthschafis= 
lehre. Cobarg und Leipzig 1811—(814. [dem: Handbuch dei Staats- 
wirthschafislehre. Erlangen 1837—33 3 vol. 

A. W. von Leipiiger: Geist der Natioual-arcagomie und Staatswirth- 
schaft. Berlin, 1843—14. 

G. ivaf. ron Buguoy: Die Theorie der Nationalwirsihschaft, Leipzig 
1813—1817, p 

Henry Storch: (Consiliaria de Statii în Russia) | sezisi : Cours d'eco- 
nomi> politique, ou etposilions de principes qui delerminent la 
prosperită -des nations, St. Petersboure 181; 6 Xol. Tradus în
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Nemtiesce de Consiliariată de Statii din Baden. E. ÎI. Rau. cu note, -ddem: IL. Storchs Beirachtuugen iber die Natur des National Ein= kommens, Halle 1825, | , i. F. G, Eiselen: tirundziige der Staatswirihshaft ete, Berlin 1818. dem. Die Lehre von der Volkswirthschaft ete, Halle 1843. Anonimu : Weltreichthum, Nationalreichihum und Staatswirthschafi, Miinchen 1821. (se dice că autorulă ară fi Ministeulă russescii Cancrin). 
IN : Dr. E. H. Rau: Prime lineae polilices seu civilis doctrine, Erlangae 1816. Jdem: Ansichten der Volkswirthschaft miţ besonderer Bezie- bung auf Deutschland. Leipzig 182: Jdem: Uber dis Hameralwis- senschali. Entwickelung ihres Wesens und ihrer 'Theile. Heidelberg 1825. Jdem Lehrbuch der politischen Economie. Mai multe ed;- fiani. Cea mai nouă din 1853. Heidelberg. - Dr. Friedr. Schmartheuner-: Grundlinien der Geschichte der Staat- swissenschaften elc. 2-a edit. Giessen 1839. G, F.:Krause: Versuch eines Systems der National-ceconomie, Leipzig „1830 2 vol. „- | Fe B. W: Hermann: Staatswirthschafiliche Untersuchungen ete. MViiu- chen 1832. | | 

Dr. 1. Sehin: Neue Untersuchungen der National-Oeconomie ete. Stnttgard 1933. . Ia . “Fried. Bălau: Handbuch der Staalswirthschalislehre. Leipzig 1835. Idem: Der Staat und der Landbau. Leipzig 1834, dem: Der Siaat und die Industrie. Leipa 1834. 
Dr A. F. Riedel: National-economie oder Volkswirthschafi. Benin 1838 — 1842 1 volume, - | 
„Br. C. W. Cu. Schăz: Grundsălze der National. economie. Tiibin- gen 1843. : 

. “Contrariu sistemej, 

Fried. Lisi: Das nationale Systen: der politischen Economie, Ftmet gard 1841. 
Ş Pe Lists: Sămiliche Werke. Sintigard 1833 UL volume. 

Resumiă și continuare, 

După ce A. Smith nimici sistemele precedente prin șiboletulă vlucrolui *: ne invătiă inportantia înpărțirei Hui, ea-0 condiţiune spre mai marea . desvoltare a cua-
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lilătiei productive, carea cu atătă mai abondantă :re- 
sullată “va avea, cu câtii va fi mai. specilicată,- — şi 
că -lucrulă - trebe să liă liberi, ca se p6lă vinde 
şi cumpără unde. ei vine mai -eflină (principiu mai 
multă combătută); — precum vădiurămiă din Litteratură— 
seiintia Sa generalisatii cu vepediune admirabilă. . Cer- 
cetările de atunci in cocă să: înpartă în doue: specii: 

[, Între cei ce voiau a aplica vesultatele scientifice 
la starea acluală a socielătilori. | 

Alară -de unii opposițiunali, loti: scriitorii Englesi 
au commentată su sujjlinită numai'sistema industrială. Ri- 
cardo p. e. u scrisă despre relațiunea noteloră de banci 

„călră metallii, — objectii despre care A: Smith nimică 
na scrisă. James Jill a înavuţită sciintia cu o mul 
țime de observaţiuni fine. | | 

Frâueii au lucrată -în rii categorii: a) imitândă 
pe A “Smith sub conducerea lui LB. Say care Ta 
prelucrată, precum se prelueră melallulă imprimându-— 
se din elu banii, “și-s'a oppusă blocadei continentale 
essecutate de Napoleon în contra Angliei. — ) Cer- 
ândă a consolida principiile acestei sisteme prin. cer= 
cetări istorico-economice precum, Sismondi (istoricul 
Haliei), și A. Blanqui, carele prin opulu: „Ilistoire de 
de economie politique“: a întemeiatii istoria acestei 
seiintie. E opulă seu: „„Precis 6t&mentaire d'economie 
politique“: (vedi litteratura precedentă) este numai uni 
estractă a opului 1. B. Say amestecală cu essemple 
istorice. c). Alţii în fine să silescă a contopi, a fusi— 
ona difleritele sisteme. Acesti feliu de opuri syncre-— 
lice sunt: a | . o 

Le dlarquis G. Garnier: Recherches sur la nature 
et les causes de la rishesse de nations. Paris edit. nouă
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1822. (Aceasta. este traducerea opului A. Smith. înse cu hote originale. şi tendentie de a uni sistema li- siocratică cn cea industrială. dem: Abrege 6lâmen- taire des principes de economie politique. Paris. 1796. Charles Ganilh Des systemes : d'âconomie politique, de leurs inconveniens. de leurs avanlages etc. — edit. corresă. Paris 1921, Intenţiunea e de a uni sistema mercantilă cu cea industrială. — Idem: La teorie de i'eco- noimie politique. fondce sur les faits resultans des sia-— tistiques - de la Peance et de l'Angleterre etc. Paris. edit. nouă 1822 2 Tom. £. Fi G, de Cazauz Elements d'&conomie privâe eţ publique etc. Paris 1825. Idem: Bases fondamenitales de economie. politique d'apres la nature des choses. Paris 1926. Louis. Say (fratele lui I. B. Say) consideralions sur Vindustrie et la legisla- tions.. ete. Paris 1922... Idem: Traite 6lementaire de la richesse individuelle, et de la richesse publique etc. Pa- vis 1927... Vicomte de St. Chamans Nouvel essai sur la richesse des nations. Paris. 1524. . - "ȘI în Germania s'a lucrată economia politică în două moduri: 
Sti a) dogmatică. spre a. ticsa principiile. sciintiei. Spre: acestă scopă sunt două lucruri trebuinciose: dis- tincțiunea, și definiţiunea essactă. — Rau este modelulă. „Aceste cualităti le. atlâmă numai la Germani mai curate.  Francesulă este mai practică, opurile loră sunt mai irritătâre, căci ele ne situâdiă în mijloculă tutu- roră iucideuțiiloră. ce samă voi â resci despre ună ob- jeclă, dar le: lipsescă firulă: prin: carii ie amă putea gaverna după ună: principiu.  Conbinaţiunea tractărei amândorora, este idealulă. nisuintieloră nostre. - - -:b) systenulii. națiunaliă., modellulă. căruia: este Py. x
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List, — Scopulă opuriloră Englese şi Francese, Iu pân” 
acum: eruirea: causeloră și a effecteloră vietici bunu-— 
riloră în genere. - Aceasta seolă 'si propusese: a cer- 
cela ce este specială a unuia poporii între acele cause 
și ellecte? Căci în: ori care națiune: se formediă și fără 
reflecsiune o particularitate concretă , ce provine: din 
inprejurărite-?i individuale. — Carii sunt dar principiile ce 
st deosebescă în economia unuia poporă, de a economiei 
generale a luturoră popâreloră? Este negreșilu viatia 
unuia poporiă; — dar ce este essentia acestei vieli? — 
Individulă. e dependinte de socielale,  singuraticuli 
de toti; cu câtă este singuraticulă uneia societăți mai 
avuli , cu atâlă este mai puțină serimană consotiulă: 
lui... Prin urmare individulii trebe se jertfescă pentru 
binele tuturoră. Aceasta jertiire se esprimă prin dua- 
hele prolectrice. Fără ele, eu asiu putea cumpăra p. e. 
luminările de stearină de la Englezi cu 20 parale mai 
eftină, dar aceste 20 parale le dau mai bucurosi: pro- 
ducătoriului de luminări indigenă. pentru ca s€ nu 6să 
banii din ţâră precum, și din alte cause. — Opposiţiă 
sistemei industriale. — 

În acestă spirită a blocadati Napoleon 1 conti- 
nentulă, ca s& eschidă commerciulă Englesă. După 
rădicarea blocadei inundarea fabricateloră Englese a: culropită tencrele plante a indusiriiloră continentale. Ce era mai naturală de câtă a recurge la protecțiunea in- 
dustriei. “Dar mulțimea duaneloră germane, era atâtă 
de vătâmătre commerciului, în câtă absorbeau val6— 
rea productelori; După o luptă de. 20 ani, st învoiră 
Germanii a. frânge acele barriere numerâse și a să uni 
în o confederațiă duanariă, unică pentru totă Ger-. 
mania, dar destulă de aspră spre. a. apăra . apârândele.
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Opulă lui Fe. List nu este uni: opă nedependinte, căci. se pote. înlielege uuimai - după cunosciintia. teoriei -eco- nomiei națiunale..: Şi în Germania ca în Anglia și Fran- tia de Ja începutulă secolului se popularisediă. sciintia. pe di'ce merge.  lDe-aci multimea opuriloră. din carii de și multe nu sunt'de o însemnătate mai mare, însem-— nătatea oră coftistă în nisuintia: de a se lăți... 
II. Între scriitorii economici sunt uniii, carii coiau a esploala resultatele sciinliei. spre a schimba totă sta- rea societăliei actuale. a | 

= Sborală industriei au produsi și părti umbrose. În- treprinderi nereuşite, neaverea capitalulai productivă, con- currintia nelimitată, și crise commereiale, au-inmulțită nu- merulă nenorociți loră proletari. Nisuintia de a ameliora sta- rea acestei clăsse, a devenită ună imperativă tuluroră cu- geiătoriloră. Ea provocă unele încercări „ carii de și. unilaterale. și rătăcite, suni ună semnăi caracteristică a tempului. și urmarea unoră inconvenientie ; pe carii sciintia — a căreia oficiu este de a distinge adevărulă de escentricitațe -— nu le pâie ignora. Guvernulii terroris- tică din 1792 a căutată sa delătura deosebirea classeloră sociale, nimicindă forma dar nu și essentia acestei deose- biră, căci “aceasta ar fi abâtut-o de pe calea tuturoră tradiţiuniloră . ordinei sociale. Dar  orbia patimi- loră escitate de celă mai netesistibilă boldă a omuliui, încercă a âtaca și aceasta essentiă — proprietatea. — Communismulă se ivi pe scena luptei, în anii. 1795, 1830, 1849, și amenintiarea lui coce Şi astâdi sub pâcinica: supră-fatiă a societățiloră industriose.. A se ignora nu se maăi-pote, dar e sperare de ali linisci, studiându-i păsulă, și prevenindă cu palliativele cau- sei furiOseloră irruperi..
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„Saint Simonismuli (asia numită de la autorulă 
iui-Claude Henri Comte de St. Simon) pretinde ca so- 
cieiatea omenâscă se se prelacă în o associaţiune de 
lucrători, şi fieşcare membru s€ se înpărtăsiască din 
productele commune „după capacitatea sua, și ori ce 
capacitate după lucrarea sua. 

"Spre realisarea acestei stări şi” spre a desvolta 
aplecarea și simpatia pentru difteritele râmuri a lucrâ- 
rei, trebe se vină în ajutorii crescerea , și amâ&suratiă 
aplecăriloră ce sc voră ivi în decursulă ei, se se dis- 
tingă trei classe: una carea st să cuprindă cu pro- ducțiunea bunurilor materiale (industriașii), —alta cu ac- 
tivitatea spirituală spre a cerceta connecsiunea cau- 
seloră și effecteloră (învetiaţii), — şi a treia, care sân- 
tiurile, simpatia și antipatia, st le personilice prin sim- 
bole plastice, dessemnativee retorice, poetice, musicale 
(artistii). Totă ce essistă, este proprietatea societătiei, 
alară de a căreia, nu are nimenea proprietate.. Pro- duciele eis&reinpartii din banculă centrală și din cele fliale la fie-care membru, după devisa citată. Ad- ministrarea irebiloră publice să să facă prin o classă propriă de preoti, carii se voră alege din ceii mai dlantropi a societătiei. Acesti preoti înpartă lucrul și productulă, reconpensarea și pedepsa, şi sunt legea 

s Viă carea e întrupată în „părintele supremă.“ 

Literatura. Doctrine de Saint-Simon. Paris 1380. Religion Saint-Simo- nienne, asotiation universelle, ou organisation definitive "de Yhuma- aanite pour l'amelioration progressive. Paris 1834. Veit: Saint-Simon und der Saint-Simonismus, Leipzig 1834, 

Nu prejudetiulă religiunariă atacată -prin octroi- 
rea unei noue credintie, este ce condemnase această utopiă. Ultimulă decenniu a secolului trecută, a cu-
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lrierală totă ce fu de multi sântă „ infailibilă, și ne- violabilii.- . Dar idea de a face din 'stată o familia, va se dică: a nimicii nedependentia individuală, — acestă mai mare de câtă tote. tesaurele lumei!— este principalulă argumentă rațiunală , ce reprobă cugetătoriulă în St. Simonismă. A doilea: nu gemu destulă omenimea es- - perimentândă natara despotismului ; — acum cândă acesta incepu a st iopi de para luminei, se se deie destinulă omenimei în mânile unei hierarehii onnipulinie, mai periculose de căt tote despoțiile ? E 
„Nu mai puţină vătămătoriă acestoră interesse, este planulă lui Robert Oren care e numai o modificiţiune a precedentului projecti. Asemenea estravaganiă e organisațiunea phanlangeloră lui Charles Fourier, pen- iru toti câti se îngrozescă pentru ună resultată deprac- tisali și prin-urmare neceriă, — a jertii nu numai certulă actuală, dar a se și espune unoră forme sociale: dia- metrali oppuse cu cele ce sa învechită s'a naturali— 

sată în noi. | - 
Litteratura hey: Letires sur le systeme de la cooperation mutuele ct de ja communaut€ de tous les bicns dapres le plan de 31. Owau Paris 1828, ” 

Ch. Fourier: Prospectus de „la incori6 des quatre  monve- mens. 1908, - | 
Ice: Trah6 de association domestique-agricole. Paris et London 1822 II volume. i | 
Idem : Sommaire du trait de lassocialion, Paris 1823. - Idein: Le nouveau monde industrie! ev socictaire, Paris 1829. Virtomnius: -Nouvelles transaclions sutiales, religieuses, et scientifi= ques, - Paris 1832, , a Lemoyne: Association par pbalange agricole-industrielie sur la thcorie socitiaire. Metz et Paris 1834. , 

E. Blane: Organisation du travail, Edit. 4. 1845, "A. Weil: Der Staat und die Industrie, Stnitgard 1843: „.„ Cabet; Voyage:en Icarie 1 $42. ; NA Pa P. 1. Prouchon + Philosophie de leconotnie des Etats, — tradusă nem tiesce d& Griin. Darmsiaci 1547... i a
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- Aceste 'nisuintie sunt vechi, şi feliurimea loră:esie 
mai numerosă de câtă st le putemă perlracta aici; dae 
vomă reveni la essaminarea loră „ după ce amă con- 
statată principiile normale de economia societăliei ac- 
tuale. | 

Acesti economisti, plecă a concheia din esperien- 
li: că deosebirea classelori şi contrastulă lori, este 
pedeca principală a economiei sociale. Dar este re 
aceasta deosebire și contrastă, absoluti trebuinciosii de 
a se delătura? Ce sunt în sine classele? și nu este cu 
pulintiă essistenlia loră, în câtă sunt justificabile şi să potă 
împăca spre a le aduce la o harmoniă cu cerintiele 
economiei sociale ? Aceste sunt cuestiunile escitate 
prin tendintiele acestori utopii, şi a câroră resolvare 
este problema economiei politice. 

Communismuliă este negațiunea absoluță a pro- 
prietătiei individuale. 

Socialismulă este înpărțirea averei amăsurată ac- 
tivitătiei fie-cârui, pentru ca lucrulii se aibă proprie- 
tale. Încă nu este decisii dreptulă: dacă lucrulă pote 
aduna şi dispune preste escedentulă trebuintieloră sua- 
le? Fourier dă disponibilitate preste averile mobile. 
De-aci 6râsi se va nasce o neegalitate în avere, ce 
e recunosculă şi de socialisti. Disponibilitatea este 
momentulă ce a făcutii. că averea de astădi nu este 
espressiunea muncei celui ce o are. 

Socialismulă şi communismulă purcedi din idea 
că ori ce propâșire a omenimei, este o consecuintiă a 
associațiunei; şi câ prin urmare, associațiunea este 
celă mai bună. mijlocă spre a înbunătăți nesuferibila 
stare a classei misere. Acesti principiu este unii ma- 
re adeveră, dar numai până a nu cassa individualita- 

ECONOIIA SOCIALA. dj
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tea. Noi ne vomă folosi de elă, arătând: câtă este de a- plicabilă la economia stărei actuale. 
Ei afirmă: câ basa prosperitătiei este averea de capitală. (nu numai în bani ). Asserţiunea - lori este verifăcută (demustrată) prin statistică, căci contrarii "loră "i-au provocată a demustra această asserțiune, Dea-ci se născu statistica lucrului fără capitală, adecă: a classei misere,— o întreprindere fârte instructivă pen- iru guverne. Aceasta dădu inpulsă unei economii pro- prie numită : „la bienfaisance publique“ de Villaume—a căreia scopii este a cerceta modulă —cum să ajute classa a- vută pe cea neavută. Ea este 0 iransițiune a statis- ticei la economia politică. 

Toti acesti uiopisti au irritată întrebări a căroriă însemnătate numai acela o întielege, ce a vădiută — seu 'și pote iniagina degradarea, degenerarea — (a totă ce este nobilă în omă) — în carea se allă crescândulă or- câni a societătiei, ce lă numimă' proletariată. În ze- iulă pentru convingerea loră, ei a mersi prea departe cu pretensiunea; îns€ sciintia și guvernele a profitată din multele adeveruri a. cercetărei lori. Nu ne sfiimă a mărturisi acestă inpulsă, nu numai din causă câ noi Suntemă departe de pericolă, dar mai cu s&ma de sfi- iala, de a nu fi demințiti de presenti, și și mai multă de viitoriă, 
Ei a cercată a Supune momentele sociale celoră economice; noi ne vomi sili a le uni prin harmoniă, căci b6la' ni s'a dată, pentru ca să ne facă. a întielege harmonia -sănătătiei, 

-  Încercâmiă dar a resolva problema : 
Conservândă starea elhică a socielătiei actuale, a ameliora bunăstarea luluroră.
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i i Contâne: 

Ultimele analise i clemeneloră torni — i a: “matanortisalbră averei, 
materiale în sociataţe.: îi : ! ; : 
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DESPRE PRINCIPIILE FUNDAMENTALE A 
VIETIEI MATERIALE, 

+ ta 

Natura, Omului, Viatia. , , 

De cum e omulă în natură, nu 0 lasă asia cum 
este, ci o constringe a-i servi scopuriloră lui. Opo- 
siția omului cu natura, produce o lume nouă. Natura 
în sine este desăvirșită. În comparațiune cu omulă 
înse-— ea este mărginită. 

Omeniă pe di ce merge, nu mai sunt aceia ce 
au fostă odinicră. Ei desvoltediă puteri şi activităti, 
carii nu sunt scopuri, ci numai condițiuni spre ună 
viitoriă, care încă e numai o trecere la uni altă vii- 
torii, a căruia finită noi nu'lă cunâscemă. Despre omă 
scimă ună ce negativii: adeca că elă nare margini. 
Cualificarea contrariă dar, ne va da conțenutulă posi- 
tivă a personalitătiei lui. Aceasta cualitate positivă, 
este destinațiunea lui, de a se sili spre a supune totă 
ce-lu mâărginesce. 

Priviti la o casă, ce natura nici cândă nu ar i 
putut-o zidi asia. Ce vedemii în o asemenea arâla-
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re? Vedemă că natură și omă, sunt doi factori deo- 
sebiti de și omuli e coaliată, ba dependinte de la pu- 
terea naturei. În icte objectele irebe să deosebimi: 
de este o activitate a naturei, s6u a omului ? Mai în- 
colo ne întrebămă la o asemenea arătare: pentru ce 
e această activitate a omului? — Pentru trebuintiele 
lui ?— Nu, — aceste sunt numai semne esteridre a unei 
cause mai profunde : a fiintiei, (naturei) intrinsece a 
omului. În fine ne întrebâmiă: care este aceia natură? 
Aici se unesce sciintia nâstră cu filosofia sublimi oră, 
și din filosofia economiei, trecem la metaphisica ei. 

Noi aflâmă în noi o mărginire posilivă,— dar sân- 
țimiă totă-deodată o certă nemărginire,— ceia a destina- 
țiunei n6stre: de a nu afla nicâiră marginea possibi- 
lului. Noi dicemă: pentru essemplu : cutare causă noi nu o 
scimă „— însă totusi voimă a o sei și cercetămă, per- 
scrutămă,  combinămă. Pe noi nu ne îndestulesce 
natura, căci ea ar voi s& ne marginâscă, pentru a face 
din noi— ce suntemă persânâ-—- o simplă natură. Asia 
dar aceia natură a internului nostru ce o câutămă, 
este: lupta pers6nei în contra dejosirei de a nu deveni 
objectă a naturei, | 

Aceasta luptă pentru a Supune natura este— ziatia. 
Activitatea ei are două direcțiuni principale: pentru bu- 
nuri materiale , și spirituale. În aceste două despâr- 
tiăminte vei afla toti terrenulă naturei și a persânei. 

PD =
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ANALISE 

Sesţiuaca 3. 

Ce este mai generală în tită economia? Cure este fuc- 
torului la care tintesce vialia materială ? 

I.. 

Dunuli, 

Nu numai serimana nâstră limbă, dar nici cea en- 
gleză nici cea frânecscă nu are numirea „„bună** ca ob= 
jectă nedependinte de azere. A-lii întroduce dar în ea, e- 
ste cu atâti mai necessariu., cu câtă deosebirea între 
bună și avere (richeses la frânci) este de mare însăm- - 
nătate.  Orologiulă unui omii ce lovită de damla., a 
murită fără erede, nu este mai multă averea lui.. căci 
averea presupune proprietatea, seu dreptulă esclusivă 
a unui vietiuitoriă; dar validitatea, putintiă sâu cua-— 
lificarea de a folosi acelă orologiu, să esprimă.apriată 
dicândă: că este ună Dună. (Din astă causă dar, a 
ficţiunatii dreptulă romană, vietiuirea mortului până la 
înpărţirea între eredi.) — Cât de neessactă este defini- 
țiunea idei bunului; lipsindă terminulă caracteristică în 
limba frâncescă, să vede din cuvintele: „Toute chose 
propre ă satisfaire aux besoins de homme est richessee 
Rossi. (Cours de Veconomie politique 1839.) — Între 
ioti autorii acestori 2 naţiuni, numai S. P. Du Pont. 
(Discussions et developpemenis etc.) sente trehuintia 
de a distinge bunurile (les biens) de averi (richesses) — 
dar și elii deliniadiă falsă, dicândi: că distincțiunea pro- 
vine de acolo, că bunurile au val6re usuală, 6 a a- 
veriloră val6re e venală. Dintre Germani Hufeland
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(Neue Grundlegung) a fosti cel din lâiă, carele a cercetată bunul în mod mai nedependinte, însă atât elă, câtii și: scriitorii Italiani de-din "naintea lui, și cei Germani de după elă, încă nu lau periractată întruni modă potrivită insemnătătiei lui. — Idea bunului este prima temă de la care ar trebui se se procâdă la es- punerea principieloră economico-polilice, și dacă ace- stă trebuinţiă încă nu s€ luă în meritata băgare de 
scmă, este uni documentii recenti, câtă de anevoie se abstrage o ideă fundamentală și organică, din com= plicatele phenomene a vietiei, - 

Mulțimea bunurilori este nemărginită, și nemâr- 
ginită e. diversitatea ioră; dar în tâte aceste, este ună 
ce commună tuturoră. Acea caraclerislică ce e com- mună tuturorii specieloră, este definiția genului. Ce 
e dar commună în feiăurite!e hunuri, este — idea bunului. 

În mimirea bună, sunt înpiicati doi factori, ce 
"lă producii, adeca: natura objeclivă şi persona, carea 
creadiă. din natură o lume nouă. Maleria acestei crea-— 
țiuni, este natura objeclivă., e” motivulă creatorii , e voia și pulerea personală. Natura de sine nu pole produce nici ună bună fără activitatea omului, precum 
omulii nu pote crea materia bunului; Materia bunuri- 
loră tot-dâuna a essistală, dar ea devine a fi ună bună 
numai după ce ne folosimi de ea. Asia tabaculă (tu- 
tună), ca plantă a essistată de la începutulă rodirei 
pământului, dar a fi ună bună (va se dică: object a 
averei) numai de cândă "li întrebuintiâmă, 

În această lume, în care-tâte s& rotesciă în ju 
rulă pers6nei; chiară și nemărginita putere a naturei , 
peniru persnă este materiă numai. Elementele natu- 
rei le supune persona, dându-le o essistentiă nouă,
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conformă scopului seu, nedependentă — ba contrariu na- 

turei objective. Puterea acesteia și a pers6nei, sunt 

În “continuă luptă. Natura objectivă să silesce ca ori 

ce objectii ce a devenită prin activitatea: omului a fi 

ună bună, se "lă despoie de cualităţile ce Ta făcuti a 

fi ună bună, și s€ li reîntârcă la starea naturală; a- 

decă: din buni a face materiă. Persona dar prin es- 

secutarea scopului s6u asupra objecteloră naturale, (prin 

lucru), nu ivebe numai st le râdice din acestă stare 

inertă, dar ca st le facă bunuri mai solide, irebe ca 

prefăcândii materia, se-i deie o putere mai mare spre 

a s€ pulea conserva, de câtă câtă putere are natura 

de a o strica. 

Etă dar că prin bună înțelegemii; transformarea 

objecteloră naturei prin activitatea omului, s6u: înpri- 

marea vietiei personale, în natura objectivă. 

Dacă idea bunului economică cuprinde în sine: as- 

servirea naturei objective peniru scopurile omenesti, ea nu 

este o ideă simplă. Ca se o cunoscemiă dar, trebe se 

o analisămiă descompunând'-o în elementele ei. 

În idea bunului aflămă miniatura vieliei economice, 

căci bunulă presupune mnaferiă,— apoi lucru care să con- 

formedie materia după scopul omenescii,— mai încolo, 

produciuli, care este resultatulă lucrului,—  consumțiunea 

care e scopulă producțiunei,— și in fine: reproducerea, 

care e resultatulă progressivă a tuturoră. Idea bu- 

nului dar este ună process continuă a câruia stadii 

sunt: producțiunea, consumțiunea şi reproducțiunea. Ori 

care buni singulară nu este dă câtă forma esteridră a 

eomplessului acestoră 3 momente reciproce. 

Dacă supunemi prin puterea n6stră ceva din na- 

tură, s& nasce ună productii. Acestui produetii corre-
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spunde o consumțiă, celă asceptă. Asia dar produciia singură nu face ună buni, lipsindă consumția; dar nici Cu consumția dinpreună, fără idea reproducerei. În idea bunului dar, trebe se subintielegemă aceste 3 momente: producţiunea, consumţiunea și reproducerea. Ele essistă în tote pârțile naturei, carea produce pen- tru a consumma, și consumă pentru a reproduce. Ur- mEdiă dar a le tracta pe fie care în parte. 

A. 
Producerea bunuriloră. 

Este processulă prin care ună certă objectă na- iurală, prin lucru se face servitorii scopului omenescă. Acestă processă are două elemente:. a) objectulă scu materia și b). lucrulă omenescă.. Adeca: din.ce? şi prin ce? st îndeplinesce acelă processă. 
a) Materia. | Nu ori ce objectă naturali este materiă, ci numai acela care e: a) mărginită, b) accessibilă, şi c,) să pste lucra. Deci dar e deosebire între objecte naturale, şi materiă. (Este dar ună galbenii, ce e în fundulă mâ- rei, s6u marea, luna, s6rele— materiă ?) 

Objectele naturale carii servesciă vieției omului, p. €. lumina, aerulă, căldura, apa, — nu sunt nici bunuri, nici materiă, ci numai dacă vomă considera o parte mărginită din ele, carea să să p6tă supune activitâtăei personale p. e. o luminare, ună fluviă, uni abure, ună foci. Este facultatea unuia cântăretiu o materiâ? Nu pentru că e nemărginită; dar pote fi materiă, mâărginin- du-o la o cuantitaie certă. 
Și materia ca ori ce objectă supusii Omeniloră ,
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"si are istoria sua; va se dică: cuantitatea și cualita-— 
tea materiiloră s'a schimbată în tempă, țenendă pasă cu 
progresulă civilisațiunei. Din ce propăsieste civilisa- 
rea, cu atâtii mai tare s& departă productulă de ma- 
teria originală. În fiecare di resară nouă materii și 
unele apună; îns& pre puţine apună pe lângă câte în- 
trage omulă în cerculă activitătiei suale. 

Trebuintiele: nostre sunt schimbăci6se după tâmpiă, 
înprejurări, şi. gradulă întielegintiei; “drept aceia şi ob- 
jectele bunului (materia) sunt scimbăcidse , și adesea 
capriciosu relative.  Diamantulă p. e. ce îndestulediă 
numai vanitatea, are cu.câtă mai -mare pretiu de câti 
materialele nutrimentului neapărată de lipsă. Până cândă 
omulă nu va deveni la perfecțiunea aceia ideală, în 
carea se aibă numai trebuintie nefalse, “şi mijl6cele 
spre a le îndestula. pân! atunci cu totâ propășirea în 
cultură, mărinduni-să regiunea  cunoscintieloră și a 
plăceriloră, se voră mări și mulțimea bunuriloră . prin 
urmare și a materiilor ce le 'conpuni. „„lenoti nulla 
cupido“: — 0 femeiă afândă ună coșă plină de cafea, 
cugeta că e fasole, și după ce în două dile înzedari 
a fert-o pentru ca se se moie, a lăpedat-o ca uni ce 
retrebuinciosă. e 

Din ce au. 6menii mai multe și mai felurite ma- 
terii. spre producere, .cu atât mai multă să perfecţiu- 
n&diă producțiunea ; pentru că, cu. atâtă mai variabile 
şi mai diferite sunt conpunerile. ei. Asia dar, pro- 
pâșindi personalitatea, trage în cerculă:activitătiei sale 
totă mai multe objecte; va se dică: estinderea :aces- 
tui cerci, se măresce cu gradulă înaintărei în desvol- 
tarea omului. Eli pâtrunde în natura materiiloră . și 
din sciintiele naturale, face sciintie practice; cr! pe de
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altă parte, omulă lățindu-s& în lumea largă, materiile 
unora le communică tuturoră , și prin acestă modă , conlucră la fundamentulă unirei materiale a tâţă o- 
menimea. 

b) Lucrul. 
Este activitatea pers6nei spre: a supune objectele 

naturale scopuriloră personale. În aceste scopuri deo- 
sebite, este: commună: voia de a produce.  Lucrulă 
dar este ună processi, în care zacii mai multe ele= 
mente de câtă în materia. 

Am trebuintiă de ună metală albă, vengiosii, grei, 
și neruginitorii.  Folosindu-mă în acestă casă de ar- 
girită, eu lucrediu cualităţile întrinsece. a. acestei ma- 

"berii. Acesta e elementul naturală în lucru. 
Cualităţile sus-enumerate a le argintului voiu: se 

le esploatediu pentru ca st-my servescă la ună scopă 
certă, va se dică: asservilediu natura scopului meu. 
Eată elementulă personali în lucru. 

Cândă puiă amândouă elementele în lucrare, adeca, 
cândă elementulă naturală — căre este mijlocă (moyen) 
"lă suppuiă aclivităției elementului personală — carele 
esie scopulă,— atunci este îndeplinirea lucrului. 

Mijlocele lucrului sunt puterile; ce 'să personale s6u 
naturale. Puterile personale sunt seu mecanice, cele se- 
vârşesce corpulă, — s6u spirituale. Din acesti puncti de 
vedere Fisica, Matematica, ba şi Psychologia şi alte sci- 
inte, ce să potă raporta la lucru, să țână de sciintia 
economică. Puterile naturale le putemiă distinge: în 
a le objectului lucrărei, și a le celeia-lalte nature. 
Le folosimă ca să învingemă puterea intrinsecă a o0b= 
jectului lucrărei, și să-i dămiă altă formă. Scopulă 
lucrărei unesce tote puterile şi le conduce. Asia dar
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şi din punctuli de vedere a puteriloră și a scopului, 
putemă defini lucrulă: ca vointiă seu scopu 'ce se 
essecută prin puteri. 

Dacă. puterea mecanică a omului nu e destulă 
spre a puiea sili natura objectului lucrărei, să serve- 
sce de instrumente, spre a suplini puterea mecanică a 
corpului. În adevăriă, ciocanulii nu e alt-ceva de câtii 
ună pumnă mai tare și mai nesânțiciosă decât a mâ- 
nei omului; cleștele sunt două degele mai tari și 
mai nesânţici6se de câtă a le nostre de carne și 

. pele etc. 
Instrumentele dar sunt spre a ne înlesni domni- 

rea asupra materiei, prin urmare, cu câtă correspundă 
mai multă acestui scopă, cu atât sunt mai bune. În- 
se instrumentul este puttată de puterea mecanică a 
corpului omenesci. Unde aceasta putere nu ajunge, acolo 
instrumentulă se pune în mișcare prin puterea natura- 
lă şi să chiamă mașină. În maşină sunt dar două mo- 
mente hine distinse: instrumentulă lucrătoriu, şi miş= 
cătoriulă (motor) instrumentului lucrătorii. Aceasta 
distincțiune nu e numai doctrinariă, ci face două epo- 
ce deosebite în istoria desvoltărei mașineloră . fiindă- 
că ele nu a făcută propâșire egală.  : 

Linia de demarcare după definițiile date, nu se 
pote da la unele casuri, unde nu să pote “decide de 
este instrumentulă condusă de puterea personală me- 
canică; s6u de ună motoriă, fiindi-că în deosebirea 
între instrumentă şi mașină nu este saltii, ci trecerea 
de la unu la altulii se pregătesce prin o contopire a 
ainândora. Ei a 

Dacă silimă natura: prin maşină s& “lucredie, ea 
va lucra aliraminte de câtă omulă.  Totă atomulă lu-
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crului ce îndeplinesce omulă prin-s6u fără-intsru- 
mente, este pătruns de scopulă la care 'nisuesce; nu 
înse și la lucrulă mașinei. Nici este cu putintiă a pro- 
duce acelasi lucru, şi chiară asia cu mână seu instru- 
mentă, ca cu mașina; pentru că puterea prin carea 
lucrâdiă maşina este uniformă, €r a: corpului 'ome- 
nescă t6te miscările sunt variante. Pentru aceia, 
unde s& caută producte a cărora pretiu consistă în uni- 
formitatea lori, acolo maşina trebe. să le producă; un- 
de nu e acestii casă, acolo e bună produicțiunea de 
înstrumente. Asia dar trebuintie carii pentru totăsuntă 
asemenea, st îndestulediă prin productie de a le ma- 
şinei; 6r unde sunt diflerite, acolo trebe să. le înde- 
stuledie manufactura. 'Trebuintie generale. și uniforme 
prin mașine, - speciale și diforme, prin instrumente! se 
acoperi. - o 

Dar are mașina și: o însemnâtate ethică. Puterile 
omului suni prea mărginite, prea mici, fatiă cu. inlini- 
tatea destinaţiunei suale. Acestei infinitătă pâte :cor- 
respunde numai infinita putere a naturei. Instrumen- 
tulă este ună. mijlocii ;artificiosă spre înmulțire, mașina 
nisuesce la infinitătea, cuantitativă -a lucrului. . Între- 
buintiarea maşinei are locă spre a produce objecte sim= 
ple,. &” unde. e trehuintiă de combinare spre a scote 
unii productă, - acolo trebe s& întreviă. puterea perso-. 
nală. Mai încolo, «dacă spre a produce multi, sar în- 
pârți lucrulă unora în câţi să pote mai'-simple .cua- 
lităti, cuprinderea continuă cu acesță unică şi;simplă 
lucrare ară fi omoritore. de spirită.: - Lmândă această 
greutate prin mașină, ea este folositdre și ea '€ru= 
iățore .a vietiei spirituale; ;.. Maşina : day. ește triumful 
pers6nei asupra materiei.. — Revenimiă Ja produeţiune,
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ce ami numit-o ună processă în care. sunt înplicate 
materia și lucrulă. - Resultatulă acestui processă e pro- 
ductulu. 

Productele să potă înpărți din punctă de vedere 
a modului producţiunei loră; p. e. producte spirituale, 
materiale, manufacturale, fabricate etc; — câtă şi a 
scopului cărora au de a servi; p. e. producte crude, 
agronomice, producte commestibile etc.  Servitiele 
personale, dacă încă. nu sunt desvoltate, sunt materiă 
numai;: dar desvoltate,-sunt producte, carii potă de- 
veni bunuri, carii ca ori ce capitală personală, pro- 
ducă venituri. 

Ami vădută elementele producţiunei, să vedemă ce 
conţâne : 

B. 

Consumtiunea. 

Consumțţiunea e acelă metamorfosă a vietiei bu- 
nuriloră, în care productulă 'si înplinesce destinaţia 
pentru carea s'a produsă. 
„Dar ce să consummă? Omulii nu pâte crea dar 
nici nimici materia; nu o pote dar consumma. Nici lu- 
crulă, ci — numai productuli este supusă consumțiu- 
nei. . Această întrebare încă e una din cele multe, ce 
nu s'a lămurită de câtră corifeii sciintiei. Adam Smith 
puțină traci6diă despre consumţiune, deabea o îndigit6- 
diă ca în' trecere. (Intr. IV) 1. B. Say este primulii, ce a 
tractatu-o ca-pe ună factori essențială a vieției bu- 
nuriloră ; dar şi el pretinde: că consumțiunea este o 
nimicire de valori. De aceasta părere erau toti scrii- 

torii carii nu să sfiiau a dedica consumțiunei o pertrac- 
tare propriă. Această hypothesă nu pâte sta, pentru
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că ar urma: că consummarea prin focii a unei case, nu 
ar. fi consummarea productului cum vădiurămi mai de a 
supra, ci consumarea valdrei câsei, — carea ne mai 
essistândă, nu să pote dice. Asemenea tâiândă ună 
arbore, nu este ai nimici valdrea, carea mai adesea 
prin aceasta consummare a producțiunei naturaie, s& 
urcă în valdre. In fine dacă consumţiunea ar fi nimi- 
cire de valore, ar. urma; că nimicirea de valdre este 
consumțiune. Dar cine va numi scăderea acțiiloră, 
(ce sunt o nimicire de valori) o consumţiune ? Nu 
pretiulă dar, nici materia seu lucrulă, ci productulă 
ca producă, se nimicesce prin consumțiune. 

Adoua întrebare inportantă la circumscrierea con- 
sumțiunei, este: cine consummă? 

Afară de persnă, mai este o putere consummâ- 
tore— natura.  Producândă ună certă objectă, puterea 
naturei intrinsece a acestui objectă nu s'a nimicitiă 
prin actulă producțiunei, ci i s'a dată numai o res- 
tringere în formă ceriă. Aceasta natură intrinsecă, de 
la ună tâmpă şi prin ajutoriuli naturei esterne, să 
silesce a să emancipa de acea formă, și productulă e 
pe calea de a se dissolva în părţile suale primitive, 
din carii s'a produsă. 

Aceia ce. noi esprimămii prin „soliditatea“ (tena- 
cilatea, siguritatea, tăria) unuia productă, nu este alt- 
ceva, de câtă cualitatea lui de a s& putea conserva 
în conira acestui felii de consumţiune. Puterea curati 
năturală ce consummă astfeliă, produce daună; care 
în casă cândă o parte a productului "si schimbă cuali- | 
tatea, este stricăciune, €rdacă să subtrage de la con- 
sumțiune, este perdiare. -La aceste categorii se potă
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reduce t6te casurile precum putrădire, ardere, selhăâtă- 
cire s. a. m. a producteloră. 

Consumțiunea personală este consumțiunea propriă, 
ce vomă lracta-o în secţiunea IV mai în detaii. Ea. 
este nimicirea producteloră ca produce, spre linistirea. 
seu săturarea lirebuințieloră.  Consumţiunea spirituală. 
este plăcere. Dacă consumțiunea să face pentru ună 
scopă productivă, este consumi productivi, dacă substanția 
productului se conservă asia, câtii se pote mai de mul- 
'te-ori întrebuintia, este consumi succesivi, Modurile con- 
summărei dar sunt differite după dilferentia trebuintieloră. 

Venimii a cerceta ali trielea metamorfosă prinei- 
pală a vietiei bunuriloră. 

C. 

Reproducerea. 

Dacă prin consumţiune s'a nimicită productuliă ; 
na câstigatii omulă nimică mai multă de câtă înplini- 
vea scopului care a provocatii producţiunea ? 

Fie-care scopă singuratică e numai o părticică a 
scopului universală, care este desvollarea şi rădicarea 
personalitătiei. Acestă, scopă universală e înplicati 
în viatia şi afacerile omului, și se maniiestă şi în în- 
trebuintiarea bunuriloră, căci noi consumămă, câ se pro- 
ducemi producie none. 0 producțiune dar nu să pote 
de totă nimici prin nici ună felii de consumţiune per- 
sonală (ba în multe casuri nici în naturală — essemple)- 
fiind-că în fie-care consumţiune este elementulă re- 
producerei. Puterea reproductivă a consummu.leloră, 
consistă: în a produce o summă mai mare de bunuri, 
de câtă ce s'a consummată;— aceasta summă mai 

ECONOMIA SOCIALĂ. 3
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mare considerându-o. ca bună dependințe, se numesce 
escedenti (surplus). | E 

Reproducerea simplă s& s&virsesce astfeliă: că 
escendentulă devine a fi materiă pentru o nouă pro- 
ducere, și aceasta, pentru o nouă consummare. Va 
se dică: escedentulă percurge din nou cerculă mela- 
morfosărei bunuriloră. 

Dar este și o reproducere elhică. — E în natu- 
ra omului, ca acelesi plăceri de multe-ori repețite, în- 
câtă a mai fi plăceri. Nisuintia la alt-feliă de plăceri: 
masce trebuintia de a se întrebuintia escedentulă spre 
desceptarea și îndestularea noueloră trebuintie prin 
noue producte. Etă dar că materia este o bază a 
annobilărei vietiei. Asta este pentru desvoltarea Ome- 
niloră însemnătatea escedentului! — și câstigarea lui pen- 
iru aceia să privesce ca o condiţiă principală a bună- 
stărei. : Fără acestă escedentiă, nu pote fi înaintare în 
societate, nici în cele materiale, cu atit mai puțină 
în ale spiritului. | 

Recapitulândă cele dise despre bunuri, urmediă: că 
processulă celă vediurămă în principalele lui 3 stadii: 
producțiune, consumţiune, şi veproducțiune , este for- 
marea şi viatia bunuriloră.  Ună bună dar, nu este o 
ideă simplă, ci ună processă viu şi continuu, în care 
tote momentele lui singuratice, să producă una pe alta. 
Mai încolo, ună bună este totii deodată ună elementă 
din care să produce ună altă bună. O mașină p. e. 
esie ună bună în sine: și toti deodată ună elementă cu 
care se producă alte bunuri; asia proprietatea de pă- 
mântă, casă, vestminte 's. a. m. | 

“Feliurimea bunuriloră. Luândă în considerare for-
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ma în carea ni se înfățisiadiă, bunurile sunt de _trii 
feliuri, % 

a) Persone — asiu dice,. dacă societatea nostră nu 
sar fi vădicată din nehumanulă. obiceii?, de a ţenea și 
a iracta Gmeni ca mijloce pentru trebuintie străine, — 
va se dică: dacă ar mai avea robi; dar în societăţi 
ce recunoscii libertatea personală, numai serviciulă vo= 
lontariii se pote evalua ca buni. . Nu învătiatulă, ad-= 
ministratorulă , virtuosulă, ci. prestațiunile ce le poti. 
face altuia seu mai multora, sunt bunuri, pe carii le 
putemă răscumpăra în mai mare s6u mai mică mesu- 
ră, după cum adecă să oblegă pentru unele servițiuri 
anumite, seu la tote ce potă. 

b) Relaţiuni câtră persone stu objecte, carii s6 
poti evalua.  Ună negutiătorii seu întreprindiătoriă p. 
e, jerifesce adesea o summă însemnată de bani pentru 
închiriarea unei localități în mijloculi cumpărătoriloră 
cunoscuti. Încă și pe tempulă lui Demosthene st a- 
rendau lirmele renumite de negutiători, fără ca cei ce 
le vindeau să deie alt-ceva de câtă dreptulă de a le 
purta numele. Cât importă unuia negutiâtoriă astădi 
o firmă renumită.  Celă ce pentru dreptulă de a vin- 
de în Palais Royal plătesce 30,000 de franci arân- 
dă pe ană, nu cumpără ali-ceva, de cât o rela- 
țiune. câlră cei ce trecă prin curtea celui palată. A- 
semenea celi ce vinde ună jurnală , nu dă cumpără- 
toriului alt-ceva, de câtii irausmitte relațiunea sua câ- 
tră collucrătorii: obligati prin contractă, şi cătră abo- 
uații jurnalului. — De acestii feliă de bunuri sunt: drep- 
turile de a monopolisa o întreprindere; cessiunile cre- 
ditoriloră , şi ori ce relațiune a unei persone câtră al- 
tele.  Ună conducătorii de armată p. e. este unii bună 

* ,
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mai considerabilă pentru 'armata ce o cunâsce, o cre- 
Scu, 0 organisă, de câtă pentru o armată necunoscută. 
În fine c) objeclele materiale mobile și nemobile sunt 
bunuri. De aci*să țână nenumerabilele objecte a pro-. 
prietătiei, o 

Precum scopurile ne sunt diverse, ast-feliă și mai 
feliurite sunt bunurile ce le servesc ca mijlce.  În- 
traceia ne putemi adesea folosi de acelasi bună spre: 
mai multe scopuri, precum spre ună scopă de mai multe 
bunuri.  Privindă bunurile din punct de vedere a sco- 
puriloră cărora servesc, se nasce o classificațiune , 
forte momentosă pentru legătura loră cu viatia şi de- 
stinațiunea omului. 

Prima și cea mai de aprâpe. destinare a bunuri- 
loră e: susțânerea omului. Le-amă putea numi bunuri 
conservâtore de persâne bunuri personale. A doua: 
destinare este: susțenerea și desvoltarea tuturoră pu-: 
teriloră, prin carii supunemă personei natura, adeca: 
producemă. Aceste sunt bunuri productive. A treia , 
este: de a servi vietiei spirituale; aceste să numescă:. 
bunuri spirituale. | 

Eată cele 3 categorii, carii sunt tot-deodată și 
baza istorică a formărei averei societățiloră. Produ- 
cerea ei dar tot-deuna a processă și trebe s& pro- 
c€dă în ordinea următâre: întâi st îngrijescă 6menii 
pentru cele ce-ti conservă: adeca ei susțenă viatia 
(bunuri personale); apoi de cele cu cariă poti câstiga 
o abondantiă materială (bunuri productive), în fine de 
cele spirituale. Una nu începe, până cândă precedenta 
ei nu a ajunsă câtă de câtă a prinde putere. Priviti 

„cu attențiune la poporulă ori cărui tempă; mesurându-;
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gradulă desvoltărei după acestă scară, veti putea ca- 
racterisa cu înlesnire stadiului culturei lui. 

WI. 
Despre valâre, 

Cunoscintia val6rei bunuriloră este una din cele 
mai inportante theme a economiei sociale. În reali- 
iate, valOrea e simultană în bună; ea este viă în bu- 
nuri, și nu e despârțită ca în descrierea teoriei ei. 
Doctrina valdrei este cea mai grea, și cea mai nouă 
în cyclulă cercetăriloră economico-politice, — pentr'a- 
ceia şi părerile forte divergente.  Mercantilistii affir- 
mau: că Valdrea o representediă banii; Physiocraţii: 
că se esprimă în venită; Industrialii credă că este 
pretiulă. (Istoria). — | 

Utilitatea este fundamentulă valdrei. „Dar utilita- 
tea se nu se aplice nemijlocită la trebuintiele și folo- 
sintiele omenesci, ci la relația bunuriloră într& sine. 
Nu pociu p. e. dice: apa este folosibilă spre beutură; 
penru că, ea este folosibilă pentru mii de alte lucrări. 
Casa nu să dice că e folositâre — ba e mai multă și de 
câtă trebuincidsă — spre lăcuire, căci ea este anume me- 
nită spre acestă scopi.  Folosintiă e casulă, cândă ună 
bună pâte servi ca materiă altui bunii. Asia dicemă: 
apa e folositâre spre ferbere, colorare, muiare, spâ- 
lare etc. Trebuintiă este casulă, când uni buni este 
producătoriă şi conservătoriă indispensabilă a persânei 
seu a lucrului p. e. pânea, apa ete. 'Trebuintia con- 
țene și folosintia.  Valdrea este măsura cuanlitativă a 
ambeloră cualificațiuni precedente.  Folosulă şi trebu- 
intia sunt dar fundamentulă valcrei.
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Valdrea se manifestă în realitate în 3 forme: va- l6rea în sine a bunuriloră, în banii, și pretiu. Cea din tâiu e valdrea intrisecă, ideală; immanentă în bunuri. Banii sunt esternulă representantă reală a valorei. Pretiuli este măsurarea bunului cu bani. Va se dică: val6rea zace în bunuri, — ea să desparte de ele și se esprimă prin bani — și în fine, s& hotăresce cuantitatea de bani conpetentă pentru. bunuri; sâu ce ar fi și mai potrivită: banii sunt termometrulă — pretiulă sunt gra- durile termometrului Valdrei. Deci dar, doctrina va- l6rei are 3 părti, adeca:. 1. valorea în sine; 2. banii; -8. pretiulă, 

Î. Despre valorea în. sine. 

Valdrea în sine essistă în idea despre uni bună. Tote bunurile, stau în relațiune reciprocă, fiind-că unulă con- diționediă p8 cela-laltă, — unulă este folositoriă altuia (afară de bunurile libere scu a nimăruia , p, e. aerii, apa, focă ete. carii numai între sine s& condiționediă). Pentru a determina relațiunea valdrei bunuriloră între sine, bebe se întrevină ceva mai comprehensibilă de câtă abstracta ideâ a val6rei, şi mai statornicii de câți variabilulă bună; acesti ună ală triielea este: 
Mesura. Ea este aceia mărime s6u mulțime, la care se reduce, su cu carea st comparâdiă tote mărimile și mulțimile. În viatiă la nici ună pasă nu ne putemă dispensa de mâsură. Până cândă ună poporă nu are mesură sâu pondă (poids) ficsală, nu pote avea eco- 

noriă, căci ficsarea loră e necessariă îndată -ce este ună escedentă (surplus). Ficsarea pondului și a me&- 
surei dar este semnulă escedenilei. Ca toti factorii de 
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ceva însemnătate, măsura — ca unulă din cei mai de câ- 
peleniă actori în viatia bunuriloră, — "si are istoria propriă. 

Principala mesură economică pe tempulă începu- 
tului istoriei —era vitele!. Commerciulă să făcea scu 
prin schimbă, pără pe pără, seu se plătea cu oiă, 
bou, asinii câmilă etc. vitele fiindă generalulă mijlocă 
de schimbă. 

Începândă a întrebuintia metalele ca pondă, şi: 
mijlocii generală a schimbului, măsura a pășită în, altă 
stadiu.  Mesurarea pondoului prin metallă este mai sim- 
plă și mai nevariabilă. Din ele dar s'a făcută o m- 
sură certă a pondului, — însă lipsea o mesură pentru 
lungime. Mărimea trupului omenescă este cea mai na- 
turală mesură a lungimei ; de-aci măsurile: urmă —egală 
(=) lungimei talpei piciorului; policarulă = 1. degeli; co-- 
tulă, de la cotulă mânei. Însă nu se pote concede ca îie- 
care se mesure cu degetulă, piciorulă, și cotulă propriu, 
din causa diformitătiei. Societatea dar a: ficsată mâ- 
simea acestoră măsuri. Fieșcare stată “i fies6diă du- 
pă plăcere mărimea acestoră mesuri , şi numai de la: 
revoluţiunea frâncescă (1789) încâci, au începută a să 
convinge: câtă de înpedecătore de desvoltarea comu- 
nicaţiei e aceasta diversitate.  Conventuliă a dată în- 
pulsă de a ficsa o unitate a mesurei. A cântată dar 
o mărime: absolută, neschimbăcidsă,-—ce nu afli pe pă- 
menţă. A mesurată dar meridianulă „ Și "l-a înpârțită 
în câtă să pote de mici pârti egale — una din aceşte 
părti-e aşa numitul eter (rom. bine: mesură ) a că- 
rei lungime să aplică Ja compararea lungimei: cr pen- 
tru mesurarea fluideloră (curgătâreloră), o măsură (me- 
ter) cubică se umple cu apă curală, și: pondulă apei 
——— 

4 Pe tempulă Iui Homer vedi Diada, — De aci și Latinii pecus (vită) şi pecunia (bani).
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este baza, unitatea, me&surei fluideloră. Tâte celelalte 
măsuri le a. cassată guvernulă Franţiei de atunci, Prin- 
cipulă acestei sisteme era înpărțirea cecimală. 'Tote 
erau simple şi esacte, înse celelalte staturi nu le a primiti. 
din ură cătră autorii loră, carea ca st o ascundă inpulau 
că mesurarea meridianului e neessactă. Idea unitătiei m&- 
surei este o idee gigantică, şi modulii esseculărei ei es- 
te nu mai puţină ingeniosă. Ea trăiesce și acum; chiară 
Și inimicii ei, de şi nu au primit-o formală, dar essentia 
se silescă a o realisa, reducândă mesura mai multoră 
Staturi la uniformitale. În. ori ce casă e trebuinciosă 

-de a ficsa mesura usitată în țeră. Înainte de vr'o 20 
ani guvernulă Prussiană a provocati pe Astronomulă 
“Fessler. ca se măsure şi. s6 înpartă cotulă Prussiană. 
De câte-ori i-a mesuraţii, de atâtea ori era difterentiă 
în resultată, A cercatii pe cotii de feră.—dar şi ace- 
sta se constringe și se estinde din causa schimbăcio= 

-şiei atmosferei... Astfeliu cu certitudine essactă, ma= 
temalică, nu s'a putută determina. S'a aflată încă ună 
modă simplu spre măsurarea lungimei ; luigimea oscil- 
liaţiei unuia pendul de o secundă. Dar mai "nainte 
ar trebui ca toti se se unâscă asupra mărimei pendu- 
lei, ce este chiară atâtă de greu, ca încercarea Asiro- 
momului Fesster. 

Cu câtă se estindă relaţiile vietiei personale cu 
“a bunuriloră, cu' atâtă mai tare cresce essactilatea în 
înpărțirea mesurei. Nesigurantia ce provine din ne- 
:simplicitatea, s6u neessactilatea me&surei., e ună aites- 
tati a mancei desvollări sociale, 

Revenimiă la cercetarea valorei în sine. Fieșcare 
bună cuprinde în sine materiă, lucru , trebuintia, con- 
Sumţiune, reproducțiune. 'Tote Pa olaltă constituă bu-
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nulă. Aceste elemente a le bunului au o valdre re- 
ciprocă. Materia are o val6re penteu lucru; lucru are 
valdre pentru trebuintia consumțiunei; aceasta pen- 
tru reproducțiune. Summa ce resullă din adaugerea 
acestoră valori reciproce , este valdrea internă a bu- 
nului. Ea să esprimă: 1) în oaldrea constului, ce resultă 
din adaugirea val6rei materiei, la valârea lucrului ; 
2) în estimarea cumpărătoriului, amăsuratii val6rei tre- 
buintiei și folosintiei. 

Schimbâcioșiu valdrei. Bunurile 'si schimbă adesea 
valdrea loră, și fiindă-că schimbăcioșia valorei stră- 
bate t6te părţile: vietiei economice: este o trebuintiă 
nedispensabilă, de a ficsa modulă computărei valdrei, 
carea ne arată causa acestei schimbăcioșii. 

Amă vediută care este normativuli mesurei pen- 
tru lungimi și fluide. Măsura valdrei șă face prin ope- 
rațiune aritmetică.  Înparte summa bunuriloră cu sum- 
ma trebuintieloră, şi resultatulă “ti va spune, dacă va- 
I6rea intrinsecă a bunuriloră s'a mai mărită seu s'a înpu- 
ținată. Căci dacă sunt atâtea bunuri cătii fără de a 
prisosi, ajungi “spre acoperirea trebuinlieloră omenesci, 
atunci se dă bunului numai valdrea lui intrinsecă. Da- 
că prisosescii preste trebuinție, bunurile scadă în va- 
l6re, precum siguri s& urcă, dacă nu ajungi spre a 
acoperi trebuintiele tâte. Urmediă dar: că mărindu-s6 
massa hunuriloră , provine o înmicire a valdrei loră: 
dacă prin desvoltarea scopuriloră omenesci nu să mâ- 
resce mesura trebuintiei de o potrivă cu înmulțirea bu- * 
nuriloră. Mai încolo, în ordinea bunuriloră deosebindii 
bunuri personale, productive, și spirituale, urmediă, 
că sciindă mesura trebuintiei acestora „ ai causele și 
mesura schimbăcioșiei loră.  Scopulă bunurilori perso-
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nale este conservarea personei. Summa persâneloriă 
este populațiunea.  Valrea bunuriloră trupesci st ur- 
că seu scoboră cu numerulă populaţiunei.  Valdrea 
unoră certe specii de bunuri, cu numerulă acelei clas- 
se, carea se folosesce de ele. Asemenea scopulă bu- 
nuriloră productive  fiindă producțiea, pretiulă loră 
sue seu scoboră cu numârulă producătorilor , adeca 
eu numerulă puteriloră lucrătore. În fine, graduli cul- 
turei decide asupra vâldrei bunuriloră spirituale. 

Asia dar tri scări a bunuriloră correspundă la 
trii feliuri de trebuintie, şi aceste le dau atâtea feliuri 
de valori.  Valorea unei scări începe a se consolida 
numai după ce precedentele ei să afla în armonia. Or- 
dinea valdrei este aceiaşi cu ordinea bunuwriloră. Ea sa 
vatămă: dacă cineva pentru îndestularea trupului este 
necessitală a vinde ună instrument seu ună altă ob- 
jectiăi ală aliecțiunei, şi nasce 0 valdre necessitariă. 
„Aceste legi a 'valdrei sunt naturali și instine-— 

imalmente sânţite de omii, căci. valdrea este fundamen- 
tulă economiei. — | 

Formarea valorei procede de la recunâscerea fo- 
losului ce are ună objectă peniru scopurile Gmeniloră, 
Bună si valore, sunt strinsă aliate, câci una condițiu- 
n6diă pe ceialaltă, adeca de la una depinde essisten- 
tia celeialalte. Dacă individele si-ar putea îndestula 
trebuintiele prin producțiunile lori proprii, atunci pro- 
ductele loră ară fi bunuri ce au valdre numai pentru 
celă ce le a produsă spre ale folosi. Îns& trebuin- 
tiele n6stre sunt atâtă de îmmulțite, și desteritatea ng- 
slră de a le produce este atâtă de mărginită, câţă 
irebe să ne resirîngemă la una s6u mai puține feliuri 
de produceri,  Fabricantulă de ace, nu produce alla
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de câtă ace; agricola numai producie ale pâmentului, 
dar unilă și altulă trebe se producă atâtă câtă din 
suprafluintia producteloră suale se si polă cumpăra și 
celelalte trebuintie. Această împărțire a lucrului pre- 
supune posibilitatea de a schimba ună productă cu 
altulă. — Schimbulă dar nu este alt-cevasi de câtii pre- 
Stațiune reciprocă. Continua legătură. a acestoră deo- 
sebile prestațiuni între sine, scu aceia vietate de re- 
laţiuni, pe carea o susțenă trehuințiele și deosebitele 
produceri ale omeniloră, se numesce commerciiă. 

Asia dar, valdrea presupune posibilitatea de a schim- 
ba unii product cu altă bună, precum schimbulă pre- 
Supune commerciulă, s6u communicarea producteloră 
între producenti şi consummători. 

Actulă commercială sg incheiă între doi actori, 
între producentă- seu vânătorii, și consumătoriă s6u cum= 
părătoriu. În acestă moment se face calcularea va- 
I6rei bunului despre care să tractâdia. Vendiatoriultă 
este înclinată a-lă apreţia câtă se pote mai multi; 
cumpărătoriuli din contra să silesce a'lă. câstiga cu 
câlii se pote mai eftină; Carii sunt dar legile după 
carii trebe se să conforme unulă si altulă spre a s& 
pulea accorda în fissarea valgrei? Amendoi st întră- 
ba în sine: a) eşte acelă bună folositoriă spre 6res- 
care scopă?:b) este acestii: scop necessariu seu tre- 
buinciosă ? c) are objectulă (bunulii) cualitățile de a 
putea servi scopului? Aceste constatându-le, resultă 
valorea absolută (seu. valorea intrinseca) a bunului, 
care nu e alta de câtă o judecată formală ce de= 
cide: că acelă objectă fiindi folositoriă, are o valore 
în sine. Cu atâtă însă nu e destulă. Gradulă valdrei 
este de a. să judeca întrebândi: a) câtii de înportantă
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şi câtă de pressantă este necessitatea, trebuintia seu scopulă, cârui va servi? b). până în ce gradă și câtă de îndelungă ei pote servi? c) de servesce numai unui 
scopă, su mai multora? Din vespunsulă la aceste re- 
sultă: valdrea relativă prin carea ficsâmă classa în- somnătătiei unuia bună. | | 
„Acum fieşcare din ambele parti judecă din punc- 

tulă de vedere propriu.  Celă ce cumpără ună ob- jectă ca se'li tolosâscă însusi, lă estimedia după pa- lorea întrebuintiărei. Cumpărătoriulă unoră instrumente. calcul6dia la valrea bunurilorii ce va produce cu ele: le dă dar o valdre reproductivă. Asia sunt objec- le, carii se cumpără pentru a le consumma nerepro-. ductivă; a acestoră valore depinde de la gradulă plă- 
cerei în gustarea lori, sâu a incommoditătiei ce ar proveni din neaverea loră. Este greu a delige mar- 
ginea între objectele ce st consumă productivi și ne- 
productivă. Nu numai instrumentele, dar şi consuma-= 
vea bucateloră este productivă, fiind-că ele conservă pu- 
terile lucrât6re. Și vinulă de Champania ce bea ună poetă, 
e productivi, — înse numai într'o măsură limitată, de 
la care încolo, ori ce gustare produce effectii contrariă. 
Tolă asia de greu este a constata proporțiunea valdrei 

- deosebitelori commestibile, (o cercare vedi Friedlăn- 
der Theorie des Werthes. Dorpat 1852), căci pu- 
lerea nutritore ce o dau, de şi se pâle calcula 
în numeri nu s€ pote esprima gradulă bunătătiei gu- 
stului şi a desfătărei ochiiloră, chiară și din causă 
că în asta privintiă fieşcare omă are măsura sa pro- 
priă de s6nţire, 

În privintia întrebuintiărei bunuriloră , vedurămiă 
deosebirea în: sntrebuintiarea consumtivă a căreia va-
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lore se chiamă şi valdre nenujlocilă, pentru că ea să 
aplică nemijlocită spre acelă scopă spre care nisuesce 
în ultima analisă tolă producțiunea, Înse dacă tendin- - 
tia ne este a produce și a apreția ună bună, nu ca să 
li consumâmii, ci ca să ne câstigămi prin elă ună altă 
objectă „ ei conslatămă valdrea mijlocită seu a schim- 
bului.. Uni negutiătoră ce cumpără o marfă spre a o 
vinde consumentului, trebe st sciă câtă valgre are 
marfa pentru celă ce o va folosi spre scopurile suale 
(valorea întrebuintiărei). La aceasta mai adauge pro- 
centele bunului ce a dati pentru ea, și cuanlitatea ce 
resullă — este valdrea schimbului.  Valdrea schimbului 
negreșită e bazată pe valdrea întrebuintiărei (usului) , 
dar cumcă nu este identică. cu ea, appare din împre- 
jurarea, că sunt o mulţime de bunuri libere » precum 
apa în cele mai multe locuri, aerulă, lumina. etc. carii 
în privintia întrebuintiărei (usului) de şi sunt de o va- 
lore (Orte mare, valore de schimbă: nu au. 

Atâtă mărimea valdrei usuale, câtă și a schimbu- 
lui (s6u venale), depinde de la mulțimea producțiunei 
fatia cu trebuintia.— Pentru aceia o cuantitate mică . 
de bunuri necessarii, constă mai multă de câtă de altâ- 
dată o cuantitate mai mare, remânându mărimea trebu- 
intiei toti aceiasi. În Frantia p. €. s'a secerată în a- 
nulă 1917, 4$ milione de hectolitre de grâne, carii 
Sa vândută cu 2046 millisne franci; în anulă 1818 
s'a secerală 58 millione hectol. şi val6rea venală su 
a schimbului au fostă numai 1442 milline franci; în a. 
1819, 64 milione hectol. avură valdre numai de 1170 
millione franci. Valdrea dar st urcă dacă producțiu= 
nea e puțină fatia cu câutarea ei; şi scade în casulă 
contrariu. Pentru aceia MHollandezii și Indienii, ve&-
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dendă în secolulă trecută că productele indice nu au 
destulă câutave, au arsă o cuantitate mare de plante 
aromatice, de frică, că abondantia loră va strica va-— 
l6rea venală. Acesta a practisai-o şi Americanii cu 
tabaculă în anulă 1732. — Objectulă su bunulă are 
valâre numai atunci, dacă nu trece mesura. lrebuintiei, 
de aci încolo , valârea lui e mortă până la înmarirea 
câutărei. | | 

Cu câtă e mai isolată economia privatului de eco- 
nomiile altora, cu atâtă valdrea producteloră se con- 
siderediă numai ca valdre usuală, pentru că numai prin 
commereiu cu alții să. formediă valdrea venală. Câtii 
de mare e silintia în dilele nostre de a măsura valdrea 
bunului după venabilitatea lui, apare de acolo: că'pro- 
ducentulă să privesce ca clientulă cumpărătorului. 

În schimbăciosia valorei amă vedulă că: spre a ne: 
putea forma valrea unuia bună, facemă o înpârțire a 
cuantitătiei aceluiași bună cu trebuintia de elă.  Ace- 
sla ar fi propria stu ideala valvre a bunuriloră. Dar 
fiind-că o ast-feliu de operațiă nu se pote face cu es- 
saclitate din causa neputintiei de a apreția totă cuan- 
titatea bunuriloră' și a trebuintieloră ; apretiuimă numai 
summa acelor bunuri ce le putemiă afla. De aci re- 
sullă valorea reală, carea de și difleră multă de va- 
l6rea ideală, să silesce a i st apropia pe câtii pote 
mai multă. Aceasta va se dică: formarea valori reale, 
carea fiind-că numai prin compararea bunuriloră ce se 
află în commerciu este possibilă, urmediă: că reala va- 
lore este cu atâtă mai depărtată de la: adevărata (i- 
deala) valore a bunuriloriă, cu câtă este commerciulă 
mai mică; — și din contra: reala valore e cu atâtă mai
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potrivită adevăratei valori a lucrului, cu câtă e com- 
merciuli mai mare. 

Despre bani, 

Înainte de a ne cuprinde cu natura și destinaţiu- 
nea banilori, trebe să premittemă causa ce a provo- 
cati essistentia loră. | 

Cine ar produce mai multe bunuri 'de cum are 
însusi trebuințiă, dacă nu ar calcula pe a putea câsti- 
ga pentru escedentulă scu, alte bunuri, de carii 
are trebuintiă. Dacă acestii calculă e realisabilă, 
câltiunariulă nu să teme de fome, dacă va produce nu- 
mai căltiuni , ci din contra se va sili a produce câtă 
de multă, fiindă sigură câ în schimbi va primi alte bu- 
nuri de carii are lipsă. 

Schimbulă. 

Dar, este baza înpărţirei lucrului, şi ambe aceste, 
condițiunea precedentă a baniloră. În schimbă ambele 
părti "si caută. interessele lori, pretindendă pentru bu- 
nurile loră de la partida ceialaltă ună altă bună, de 
aceiasi valore în sine, însă pentru fieșcare de o mai 
mare valdre usuală. Prin schimbă dar să face o 
comparaţiune a valdrei ohjecteloră s6u bunuriloră de 
schimbă şi ună accordă între partide aşupra acestei 
valori. Acestă acordă produce valdrea de schimbi. 
Dar care este şi aici mesura valdrei? Pressantia tre- 
buintiei seu “neîncunjurabilitatea necesitătiei ? — Nici 
de cum — căci ar urma: ca “commestibilele se fiă ce- 
le mai valorâse. — Constulii:- este mesura valdrei de
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shimbă — precum vădiurămă mai nainte în teoria va- lrei. Acolo precisarămă constulă ea summa valdrei 
materiei și a lucrului. Îns& nu a cuantitătiei lucrului 
individuală, ci a lucrului ce este în generală de tre- buintiă pentru a produce ună asemenea bună. Celă ce va fi lucrată mai îndelungă de atâtii, nu pote pretinde pentru acestii mai multă, o recompensare. De şi lu- crulă nu este o mărime certă, însă din cele dise ap- 

pare, că și elă are o măsură după care să evalucdiă. 
În marea diflerentiei de capacitatea individeloră spre 
a lucra, nu este alti punctă de orientare, de câtă W- cruliă communii de:o di. Ce pote uni omă sânâtosă spori într'o di în lucrare simplă, s& eonsiderediă ca unitatea valdrei luerului, nu numai în sciintiă, dar și în viatiă. Cum s'ar putea altraminte ealcula o zidire certă în câte dile se pote rădica ? — Avemă dar, și mesura valdrei schimbului seu a constului. Dar ce va face celă ce aduce spre schimbă ună bună a căruia materiă constă p. e. ună bou, şi lucrulă de 15 dile; 5 

er celalaltă cu care ar voi să schimbe, are ună bună a căreia materii constă numai jumătate ca a celui din tâiă, €r lucru numai de 3 dile? — Câtii de rară e 
casulă ca amândoi schimbătorii să- aibă bunuri de o 
cuantitate egală, chiară și în casulă ca se afli omulă 
carele să voiască a-ti schimba ună buni ce cauti, şi 
s& caute. aceia, ce voesci să schimbi! Adaugă nepu- 
tintia de a înpârți cele mai multe bunuri, p. e. ani- 
mnale „ vestminte etc. incommoditatea, pericolulă de a 
să deteriora, de a perde din valorea lori, și alte nenume- rabile pedeci carii întempină schimbulă nemijlocitii. În 
astfeliu de înprejurări. câtă de folositâre e essisten- tia unuia bună, care atâtă pentru calitățile lui intrin-
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sece, pentru parțiabilitatea, şi nevoluminoșia sua, câtă şi pentru Oportunitate, ar fi recunoscută de toti de va- lorosii spre. a putea cu elă schimba ori ce alte bunuri. Recunoscându-să asifeliu acelă bună , devine a fi bn= nulă, celă mai currentă, și fiindă asia, cu elă să com-— pară tote celelalte bunuri, va st dică: devine mâsura comparativă a tuturoră valoriloră de schimbă... Acestă bună de o înportantiă atâtă de mare pentru circulațiu- nea bunuriloră , sunt banii, 

Folosulu baniloră, 

De cândă s'au introdusă banii, schimbulă s'a pre făcută — în Yendiare, și valârea schimbului, — în pretiu. Din tempulă ce. circulediă banii, libertatea perso-— nală au primită o desvoltare manină.  Câtii de depen- dinte era. producentulă , cândă nu era sigură că pen- tra productele lui va afla ună consumentă , care: să-i schimbe bunulă cu ună altă bună de care ei: [ace tve- bointiă. De aci proveni că pe tempulă cândă nu es- sista banii, producțiunea era mărginită la cele mai nea- părate trebuinție : — la necessitățile trupesci. Fara bani, înpărțirea lucrului era mărginită, căci fieşeâre din cau- sa nesigurantiei de a și putea schimba productele, nu. să 'silea de â produce câtă se pole de multi de uni feliă, ci câtă se pote mai de multe feliuri, ca să-si -pStă acoperi ţgte trehuințiele. Perfecțiunea producte- dorii dar trebuia st stagnedie, fabricârea scu. lucrată “prin. mașină era de prisosă.  Creditulă era mancă , căci nu numai că interessele unuia capitală în natura esie greu de a să fiesa 6răsi în natura, dar şi capi- talulă înpramutată, nu să putea reintâree în aceiasi cua- ECONOMIA SOCIALA. 9
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 litate. şi „cuantitate precum “să. “primită. “Nirieste nici 
o institutiune; careă :să- fi “înaintată desi "Glarea produc- 
țiunei în aceia mesură ea Banii; aici ună “inijlocă eare 
se fi 'delălurată atâta: disharmonia” din viatia bunuriloră, 
atâta ostenslă, și atâta nedreplati, "= căet- fără bani de 
câte-ori- nu ară flămândi cei ce. "oceupându-s6: cu “alt- 
cevasi, ar fi lostă necessităti de'a schimba: alte "Diură 
peniru pâne ! Arbitrarietalea prelensiuiiei celoră ce să 
ocupau cu producerea commestibileloră: ae - fi fostă a- 
tâtă de nesufleribilă. în câtă scu ar, Îi restrînsă pe 
fieș-care a se oceupa' mai întâin “de producțiunea nu- 
trimenteloră, scu i-ar fi condamnată la o dependentiă 
mai liraniă de. câtă tote dependentiele personale: Un- 
de pulea în aste circumstanții: prinde “fundament sci- 
inletatea „arta, cu ună: cuvântă cultura: mai înaltă , 
cândă chiară aceii omeni se înteressediă: mai puțină 
de ea, carii producândă nedispensabilele bunuri a le 
alimentărei, erau se. fiă patronii ei. „Inventarea: banii- 
loră tu pentru desvoltarea materială, :ceia. ce âste in- 
venţiunea tipografiei. pentru cultură. 

Se înșelă socialistii. carii: prelindă că cu destiin— 
tiarea baniloră. ar înceta pecatulă și miseria;! și mai 
ridiculosi sunt aceii antagoniști. carii ca TA. Mori pro- 
pună, ca numai criminalistii să porte' lantiuri de aură 
şi argintă, și aceste metalle - se'se întrebuintiedie nu- 
mai spre scopuri sordide, precum pentru vase d6 n6- 
pie șic. spre a delrage valorei acelei miaterii „demo- 
nice.“ Nu e de negată că banii au produsă tristele 
consecuenții prin neegalitatea possessiunei. loră, crime 

1 Booguilleberi Dissert. * sur la năture "des ichesses. | 7, :Atgent crimiael, 
Vedi refutaţiunea lui de Bashat Maudit Argeat: 48492: - :
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prin: prădare , sgîrcime,:! lăcomiă.- Da carei productiă 
omenescii hu :are două. averse?-— ce bunătate în: carea se: 

„nu afli. și:o;parlicea de:contrariu.— ce lumină: fâră um- 
bră? Au dre prădarea, neegalitatea (lăcomia), şi tote pec-: 
caleie înputate, nu arii essista neessistândă banii? . Cati: 
de nenumerabile. ară. fi 'din' contra, + miseriile. din. lip=! 
sa loră..-: i ci ii: ” 

„storia păreriloru despre: bani. Di 

Înainte "de - sciintia economiei politice, se. potă: 
clasifica “autorii, în .ceii -ce credeau că banulă este 
mai puțină, — şi “alţii. ce pretindeau că e mai multă — de 
câtu marfă. e E ae 

Grecii: aplică ne âu eredită; această certă, susț6=; 
nândă unii că averea consistă esclusivă în. posse- 
siunea de bani. 1) Alţii câ banii sunt 0 ficțiune 
umană *) Plutarch 5) ei compară cu marcele ce înles- 
mescă plătirea.. Xenophon *) da preferintiă argintului 
înaintea altor: mărturi, mai cu semă din causă că ar- 
gintulă nu pote deveni prea multă. Dintre toti scrii- 
torii. templului antică, Jurisprudentulă Romană Paulus 
*), dă. definițiunea cea mai formâsă şi mai nemeriţă 
naturei baniloră: E | 

„» Unilateralitatea de a apreţia însemnătătea baniloră, 
pe tempulă cândiă scriitorii prin monographii pregăteau 
întemeierea sciintiei, provine de la direcțiunea eco- 
nomico-socială a tâmpului . loră. . Înaintea Physiocra- 

Da RI 

1. Platoa in dialog. Etyxtas. “2 Aristotelei Polit. 1, 6. 3) De profect. in "virtute. 7 $ De vectie. Albânicng. 4. 5)Digăst. XVII Li. 4 Cotavaentatii "** de Deh „Osseivazieală, * -. - a
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țiloră gi Mereentilistiloră,. Nalianii. motivati de rtulă: 
systemă. monetariă a patriei loră,. au începută reflec-. 
siunile asupra acestui objectii, cu ună succesă în câtă 
Ganilh dice în opulă s6a despre economia politică că: 
Italienii aveau celă mai râu. systemu monelariă, de şi 
cele mai bune pertractate lilterarii. Dazansali, *) dice 
că valorea baniloră e bazată numai pe convențiunea 
Omeniloră €r nu pe natură, căci ună viţelă naturală e 
mai nobilă, de câtă unulă de aură. Montanari demus- 
tră prin auctoritatea haniloră de pele, că numai auc- 
îoritatea Statului dă baniloră valdre. Mercantilistii 
afirmau că t6tă averea: consistă în bani. Zi. Mun 2 
identilică banii cu averea. . Joshua Gee 3) se miră de 
orbia 6meniloră ce privescă în bani numai marfă.  În- 
ire mancele deliniţiuni a secolului î7-ea Loke *) este 
primulă dintre. Englezi, care a întemeiată o teoriă a 
baniloră în carea se espune că natura metalleloră no-— 
bile este fundamentulii intrebuintiărei  loră: ca monetă. 
Alti Mercantilisti priveau banii ca o formă a capita- 
lului, şi prin urmare, ca ună mijlocă de: producțiune, 
cercetândă modulă de a micşora interessele metalleloră. 
Aceasta ideă 0 transporta în Franita Law, și ei dădu 
viatiă prin bancul s6u. Opulă lui despre natura ba- 
niloră și a creditului $ cuprinde o pertractare essactă, 
și metodică a acestoră objecte. Asemenea în congi-— 
deraţiunile lui adressate parlamentului Scoțiană, aflămiă 
prima espunere scientifică a monetei de metalle, și a 
causeloră pentru carii argintulă „s8. constitue materia 

Pa 

"Sulle moneţe 1588 "'Tresor of England. for the foreza tzăde. 1'Trade ana năvigation ot Gr. Britain * Considerationa of raising the value of IcoXy 
1991 € Considerationa eur lea Numezairea — Memojeoa sar lo Banquet,
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moneteloră „Pargent ayant ces qualitâs, il est raison- 
nable de czoire quil faisait fonction de monnaye avant . | 
mâme qail fut monnaye.“ (Edit. Darie pag. 446). A 
tractată apoi despre însâmnătatea aoralui pentru circu= 
laţia bunuriloră, în proiectulă despre banii de chârtiă 

„Şi despre bancuri (ibidem). În contra aurului milita 
Montesquieu" analisândă natura baniloră de acestă me- 
tallă și a pericolului ce s& amenintiă prin monetele 
ideale.  Meloa? pâși mai departe demustrândă: că va- 
ldrea baniloră consistă în conțânutulă loră de metallă. 
Ge nu în valârea nominală. Dutot ? în fine află: căore 
dinea cireulațiunei bunuriloră este strinsiă legată de 
ordinea baniloră (precum mai la vale). | 

De la resultatulă ultimă se datediă considerarea 
monetei din panctă de vedere a funcţiunei ei. şi din 
acestă tempă a doua epocă a sciintiei monetarie. Cer- 
cetarea modului funcțiunei baniloră în commerciu: a- 
măsurată ordinei monetarie. este caracteristica opuri- 
loră acestei epoce.  Lipsea înse distingerea între va- 
l6re, bani, moneti, şi pretiu. A. Smith demustră e- 

„Yidentă că banii nu fumcționedia numai în commerciti . 
şi că ei sint condițiunea fără care nu să pote efiectua 
împărțirea lucrului ce a datii sborulă industriei mo- 
derne. — Băseh analisediă şi mai apriată  func- 
țiunea baniloră, dar spre a remânea practică, nu 
o definâdiă, ci numai prin comparaţiuni.  Celă mai con- 
siderabilă opă, care manțânendu-se pe înălțimea re- 
saltateioră cercetărei scientifice, este prima încercare 
inportantă de a esplica funcțiunea baniloră din natura 

  

"Esprit dea loia Livr. XXU cap. 1 2 3, ?Esay politique sar le corameree 
"3 Reflexioos sur le commerce et les fintace:. 1 Geldumlauf,
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loră, e de Hufeland!, pe carii cei- iai noii autori ne= : 
cum. se .lă întrâcă dar nici nu Pau ajunsă - recădiândă - 

| în unilateralitatea scriitoriloră de mai. nainte. 

Speciele “banilor: 
p- 

Deosebite marie a servită. 'ca - bani. În deos schite. 
tempuri și locuri, - însă ori cândii și unde, numai :marfe . 
ce aveau o :valdre în generală recunoscută; ? pentru că 
celă ce primesce bani, face în sperantia de a fi pri 
mită și de la dânsulă ca bani. După -gradulă culturei 
diferedă bunurile a câroră 'valore este generală... Q- 
menii necivilisați pretiuescă numai bunurile ce acoperă 
necessitățile ; cei mai înaintați, caută în o asemenea 
martă mărimea constului, cualităţile technice:a înpânțibi- : 
litătiei, soliditătiei,. transportabilitătiei. 

- Poporele venătore, întrebuintiadiă. peii de animale 
ca bani, căci aceste sunt uniculii. Jorii productă ce să-: 
pote conserva îndelungă, le servesce spre îmbrăcăminte 
Şi esporti în țeri mai civilisate. - Zonele ghiăti6se sunt 
patria acestoră bani. ' In: Hudson-Bai (America sep- 
temtrională) pelea de castorii este unitatea mesurei de 
valdre. 0. vulpe albă. p. e. constă 2 peii de castoră; 
o vulpe nâgră: scu wsă 4 castori; o pușcă 15 ca- 
stori,.. Cele mai mule popore a acestoră ţenutură n'au 
altă cuvântă pentru bani, de câtă „blană“.  Peleaîn- 
tregă liindă. prea volumin6să pentru commerciu, cu în- - 
cetulă s'a întrodusă botulă animaleloră, s6u ună pelecă . 
de pele, ce timbrându-să de câtră stată, representă 
peii întregi, şi se schimbau în magasine anumile, asia 

  

1 Neue Grundegung der Staaiswirtk. 1. Tom, 2 Escepţiunea banilară ce pele.
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precum, se. schimbă banii de chârtiă de cătră : vistierii seu bancuyi. „Înca. in. anulă :1610 a. prinsă iinimieii o cassă de resboiă a Rușiloră. în carea întig 'alti- ani se allau 7000 ruble de. pele.!. „cui . 
„Poporele vamade și. agricultore plătesc cu „vile, dacă au pPăsiuni destule, căci altraminte, banii “loră ară serăci pe ceii ce ei au.- „Pe. tempulă” lui: lomeră tote se aprețiau. în vile?,. Dracon-a prescrisu-pedepsele în . vite. Banii de melallă, a 'Athenieniiorii,, înainte de So- lon purtau. timbrul, vepresentătorii. de ună capu de aură. Se dice că primilivele -. pedepse a Romaniloră ară li fostii în vite, de şi codicele (reptului + romană. nu afirmă. , 'rebe totusi st liă Greșcare. rapporlă cu datinile antice baterea monetei prime sub Serviu Tulliu, pe. carit figurcdiă bouii Şi oiă; de-aci și numirea pe= . cunia de la pecus „eită.-: Germanii în secolii "7 și 8, cumpărau. cu caii... Pedepsele Ungariei pe tempulă lui Stefani |. erau mesurale cn vile. „Cu unii cuvânt , mai t6te popâiele europene in milenniuli intăiu după Christi, megurau .val6rea priv vite. Şi astădi întrebn= intiadiă acestă mesură poporele nomade. : Asia Chirgisii cumpără cu cai, oi,. și valori mai amenunte cu peii de lupă şi de oiă; 'Tartarii Nogaici cu vaci; nomadii Persiani cu oii; cei așediați prin sate cu grău, paie și lână; Cireas- 

sienii cu boi.ă a Ş 
De la ce. tempu se datediă intrebuinliarea  me- tallelorii- ca materiă de bani — nu se pote resci; pre- cum nici din ce. metalle şa făcută mai inlâiu monete- 

7 

. Caramsin XL.: pag, 183. „2, Diada 4, 449 3, 236. Odiss, a, 48t a. a. a. 3 Pallas heise dureh Russland. 1771 'Fom Lpag. 390, » Haothausen. Studien. Tom. 1 p. 371. K. Hiter. Exdhuade VIN. pag. 386. ien. Culturge- sehichie IV. pag. 16. :
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le. E probabilitate după essemplele locăitoriloră in- digeni a Americei, că în țerile abondante de aură, a- cestă metallă mai "nainte servea de ornamente tru- pesci. - După nutrimentă Yanitatea se vede că e mai Vechiă în omă de câtă trebuintia de vestminte. De și „goli — verigi de aură seu mărgele nu le -lipscu. Abraham plătea cu argintă căci aurulă era nu- iai pentru: ornamente, dice Moisi în istoria sa (cart. 1 cap 24). Popârele ce n'au relațiune commercială cu alie popore, S€u numai în gradă mai neînsemnată, 'si facă monete din metallele ce se află în terenulă loră. Asia Grecia Cunoscândă mai întâiu ferruiă „ e probabilă că şi monelele ei au fosti de feră , precum a Spartei până la fine. — Italia avendă mulțime de a- lamă. şi banii ceii mai vechi i-a avută de alamă; de “unde şe Și numea des: adecă alamă. — Fiindă-că a- cesti metallă e mai vengiosi, e mai usioră de a se „lucra, şi din ce se folosesce mai de multe ori de a- ceia e mai flessibilă, mai tâte statele lă folosescă la imonete mai mărunte. Chinezii au mai multi bani de -Staniu ( Stan), asemenea Malaii. Senegambienii de feră, căci aceste metalle sunt productele espioatărei mineloră loră. 
Cu câtă e măi desvoltată economia, și cu câtă plătirile sunt mai mari şi mai dese, cu alâtă se pre- ieră. acelă metallă carele este mai scumpă , pentru că e mai nevoluminosă. Popdrele treptată annobilau ma- ieria moneteloră.  Jidovii numai sub David bateau bani de aură. Grecii sub 'Tyrannii de la Syracus abea pui teau căpăta o cuantitate mai neînsemnată de aură. Spartanii avendă de a face ună presentă de aură ora-
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culalui de la Delphi. a trebuită se se adregsedie. ea- iră Cresu pentru aurulă trebninciosă. 

Romanii a bătută în a 269 înainte de Christă 
peniru pentru prima Gră bani de arginlă, şi prestă 62 
de ani și de aură. Pe cândă ei au învinsă italia. 
circulațiunea consista în argiulă: cr de aură era după 
ce a supusă lumea sub Cesară și Augustă. Dare și pe 
cândă predomneu argintul . thesaurulă statului st a- 
Provisiona-cu aură, fiindă-că nu numai nu cuprinde a- 
tâtă- spațiă, dar era şi mai transportabilă spre plăti- rea ostiriloră luptătore în depărtare. Ii 

Între poporele cele nouă Venețienii sunt ceii din tăii-ce an avută monete de aură. Egyptulă sub Arabi era celi mai avută stată în aură. de la al S-lea până 
la 1 2-ea secolii. Veniturile lui Harun al-Bașid să evaluan la 370,000 oca de aură pe ani.!' | În Eugliterra a imprimată Henrică (IL. în a.-1270 monete de aură. dar nu le a putută pune nici cu for- 
tia în circulaţiune, până după o sută de ani de abea 
sub Eduard IM cu încetuliă s'a familiarisată. Astădi în 
Eugliterra cursulă e în aură, și argintulă servesce nu- mai ca ajutoră. 

În tine trebuintiele locale 'u unori țeri cu popu- lațiune s&rucă sâu lipsită de aura. an făcută din une- le marfe. mijloce de schimbi. Asia sarea circulediă “pe frontierele chineze şi birmane.—şi în pretiu mai în- semnată în internulă. Aficei. În Darculla se cumpă- ră selavulă cu 6 —$ oca de sare.  Sîmburii de dat- tele în oasele din Sivah şi Persia; bobii de cacao în. Mexico; turtele de ceră în Lima (America de sud) 

  

i Ritter; Eodkunde X, pag. 235.
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SA pindia-în Islanda ; zacharulă'în India occidentală; tâbaculă 
în Maryland și Virginia.-s. a.m... i. 

e Pt 
“=” Nobilitalea +. şi“. preferentia aurului “şi. argintului 
spre a se: intrebuintia ca:*materiă a .baniloră — con- 
sistă: II N AR Re 

"-1-iu.- În: marea loră: valore 'de scuimbă. . Acea- 
sta provine:-din formsetia lui; pentru: carea st. și folo=. 
sesce la--multe. alte. lucruri; a le. gustului mai nobilă. 
Acesta ei da nu numaivalore de schimbă dar și valdre usu- 
ală; apoi și pentru. raritatea lui. : Alte „melalle nu se 
lucră. dacă. nu dau o; cuantitate “mare de procente din 
petra' lucrată, p.-6: petra de. ferră. trebe se conțână celiă 
puțină 19% 'ca să se afle demnă de a să lucra. De 
arginti se .multiămesce cu "og parte de procente 
(=0, 17). În Goslar se lucră aurulii dacă în 5,000,000 
părti ide alte metalle. se afla. i: parte de aură. 
+8: Pentru: că euprindii unii: volumi forte mică, și 

această cnalitate  dândule o. trasportabilitate commodă , 
e de mare însâmnătate pentru :commereiu, — Asia p. e. 

“aceiasi: valore :în „aură este de 447,772 de ori mai u- : 
sidră de a să transporta de câtă în orâne; areintulă 
de 15,554 de:ori,. e : 

3.. “Uniformitatea cualitătiei. loră, carea de și pote 
varia după gradulă affinărei (lucrărei și. legârei), -uu 
sunt de deosebite specie. : Această însușire le dă-o va- 
ldre- uniformă preste; tote părţile civilisate a pâmântului. 

„4... Soliditatea s6u tenacitatea loră., cu carea încă 
întrecă alte “bunuri; căci aerii şi apă nu le. atacă, şi 
afară. de -apă tare, Chloră :și Eromă, nu le pâie dis- 
solva.. Foculă le moiă, dar din valorea materiei, au-
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rulă' mai nimică, -avginitulii. forte: puțini perde prin -e= 
vaporare. ;.:În: păstrare; nu se "deteriorâdiă;:: &r- pentru 
ca nici:princireulațiune 'se: nu: perdiă “din cuantitate , 
i se ameslecă 0. părticică: neînsemnată de metallă mai 
tare. + Acesjă act preservătoriă:; să: nnmesce. legarea - 
monelei, ..0u tote aceste prin: deseu; ifvecare. în -circu- 
laţiune, scade ceva :din «ctiantitate -: dar acestă scădia= 
mentă e fârie; micii în. monete: mai mări, mii măvisioră 
e în' cele mai mâniinte.:: Asia. 'p. 'e.: scăderea” anuală a 
monetei de.5 fvanci e cam 1%/rd9os: “parte din - unii - 
procenlă (0,00016). Jacob evaliediă :scăderea anuală 
a monetei circulătgre presie :totu în -calculă: de mijlocă 
la 25/09 la miă (9, 38 Promille). (Tlistorical inquivy 
into the production -and. consumtion of the precious 
melals Ch. 23.) 

Aceasta durabilitate. cohtribuă -forte multă d con- 
stantia valdrei- oră, fiind=că in "euantitatea : aurului "şi 
argintului :ce :cursediă în commereiu, afli “avgintulă 
si aurulă ce sub'altă formă: au cuirsată. cu mii de : ani în- 
nainte, și-în aceasta euuntitate,. exploatarea annuală a 
minelorii e.:atâtă de Neînsemnată, în câtă nu pote de- 
veni prea mare diflerentia, pentru:că: de-aci trebe se 
se acopere .perderea.. prin circulațiune ; — a doua: pen= 
tru că mărindu-se producţiunea. altoră - bunuri. trebe să. 
se mărâscă și mijlocele de mesurarea val6rei pentru schim- 
bulă loră; în fine :dacă cu tăte aceste, trebuintia me- 
tallelorii nobile nu e destulă de mare, ele se-înpuţine- 
dia în cursă, şi alergă a se prelace-în alte forme 'de 
bunuri, carii din” partesi provocândă.; o. trebuintiă cor- 
respundiăldre. de. bani, susțenă . valorea și câutarea ma- 
netei de metale. . ..:,.- DI ii 

:5.: Formabilitatea metallelorii nobile întrecândă pe , |
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a altotă bunuri, pentru seopulă baniloră au două ef- lecte momentâse: a) înpârțibilitatea loră în părti i- 
maginarii de - mici, conservândi. fieş-care părticică va- l6rea sa absolută proporționată mârimei sale; b) înles- 
nirea formărei și a timbrărei loră, prin carea o au- loritate generală. recunoscută atestă finetia şi pondală lor, ca se uu fiă necessitati particularii a proba şi a 
mesura însusi. Auctoritatea carea întrevine spre acestă 
scopă este statulă; er unde auctoritatea acestuia nu e 
tecunascută — precum în comerciulă întrenațională, acolo 
cumpărarea st face prin vergi (barre) de aură și ar- 
gintă, carii fieş-care le probă și le -mesură. 

Nahra banvilori. 

Se dice: că banii sunt mijlâce generale de schimbi. 
Prin aceasta amă delinia numai: destinarea loră. 

Cave este dar essentia loră? Amă vediută că va= 
lârea este o mesură. Mesura trebe se fiă o măsură 
certă, căci altraminte e numai o idea. Această: me- 
sura lrebe se 'fiă de o uniformitate generală.  Omeni- 
mea a cercată în multe feliuri a afla ună bună care 
se aibă această cualitate, și după ce a' recunoscută 
incomparabilele cualităti a metalleloră nobile, cu înce- 
tulă s'au unită: a le recunâsee ca baza mesurei de 
valori. Banii: dar sunt fundamentulă sancționatii de 
stată a mesurei valdreloră; sunt purtătorii valârei. 
Averea socială nu consistă mai cu sâmă — cu atâtă/ 
mai puținii esclusivă — în bani, cum affrmau unii. Fie- 
căre țâră pentru commerciulă său, are lipsă numai de 
o certă cuantitate de bani. Răsipire ar fi a mări mul- 
țimea loră dacă comunerciulă remâne stagnantă. Cu tste
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acesle, metalele. nobile penira cualitâțile loră Supră= nanierate,. ce le dau: o valdre generală, oceupă uriă gradă mai înaltă în scara'bunurilorii ; pentru că în bani sant ambele proprietăți: a unui mijlocă generali de schimbă, și-a unei mâsuri de val6re-—intimă unite. Ele ei daa dreptală de a cuilta datorii „ fiindă recunoseuti de căiră. gtată ca: repressentanti a val6rei. Prin ace- ste cualităti să deosebescă” de marfe. - e 

Dacă amă deosebită: bană de valdre. causa nu e imaginariă ci reală, pentru că eu pociu estrage vu- J6rea dintr'ună bună, fără de u-i delrage essentiei lui: Zălogindă p. e. o proprietate. am priimită valdrea ei; fără de a vătâma bunulii. Nu se păte urma -asifeliu cu banii, în casă cândă. nule lipsesce nimică — (escepţiu- ne în commerciulă întrenaţională) | e 
Prin declararea statului : ca pretensiuni se: st [i- cuidedie cu bani, — acestia au devenită a fi o valdre in- dependentă. Pentru aceia banii în sine sunt objectă de 0 întreprindere propriă. (Schimbă - Bancă). Însemnă- iatea baniloră este dar naturală „ necessariă, si svi- dentă,. - E mi 

Monetă, îi 
Bani şi monetă, sunt două distinețiuni teale. Banii sunt idea mâsuței - generale de valori. Moneta : este incorporarea reală şi determinată a ' acestei idei. prin imprimare, - Banii presupună essistentia monetei. | 

“Banii ca ideă, 'încă au valorea loră. Ea resultă din înpârțirea bunuriloră sociale cu 'cuantitatea metalleloră nobile, ca să convină fieșcăruia bună 0 cuantitate pro- porționată de:'metallă. ” Aceasta. proporțiune regulediă 
caldrea “bariilori. — Massa bunuriloră e. schimbâci6să, de aci 'provinie, că' și a:metalleloră trebe să se schim-
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„be... Spresa resci «dar, area este anărimea. valdrei ba 
: niloră-. s'a, făcută. încercări: „de. a- cerceta; cuantitatea 

- metalleloră „ -căci -a bunuriloră: «si mai: puțină stapote 
determina. Nu vase idică aceasta- a face 0: înpârțire 
prin două cuantităti necunoscute? Și. lotâsi “noi: și - 
fără de a soi: iaceste două';enanţități. “s6nțimă -pare— - 
că instinetualmente fluesulă Și : relluosulă floră: cândă 
dicemii: Sa seumpită;-=— s'a eftinită=- baniţie 

Istoria. cuanhitătiei.. metallelorii e + »Eiforte “manea. - 
Ceii antică- nu, au avută: registru de mine.; ;Regii: Asiei 

„credeau că; puterea consistă: în possessiunea. 'meta]- 
leloră;- drepti: aceia aduna la sine tote inpoșitele (im 
pols) s6u dările:. De aci. se „pOte:. esplica fabulosa 
avere, a lui Cresu, Dariu: ş.a. Învingerile lui:Alessandru 
celă mare au înprăsciali acește tesaure. immense în- 
lre generalii și mercenarii sei: — (Lysimachii” Ja noi) 
„Urmarea. naturală fu, că bunurile. s'au scumpilii, adecă 
constau mai multi;bani — va se dică: banii. erau mai eltini. 

În Roma s'au. adunată: multă. metalJă . nobilă” sub 
Mariu și Sylla, ce sub Imperati sa resipiti “țEnândă 
armată de mercenari. Banii adunati s'au înprăştiată 
în tote părţile pe unde erau ivupe de plătită. 

A. urmati migrațiunea poporeloră. -Metallele  di- 
spară din. causa nesigurantiei sociale. -. Omenii si caută 
sigurantiă numai în. simpla loră possessiune. De aceia 
mulțimea. tesaureloră. îngropate. în -acestă. tâmpă, 

În. evulă nou. metallele migrediă - din Europa câtră 
Asia, de: unde primimă. spitieriile, aromatele etc. .. Acea-— 
stă direcţiune s'a dată argintului incă în tâmpulă. 'r&s- 
boiului cruciată. . Das acum. mu trecă prin talia: ca 
atunci, ci pe „la. -Cap-de-bună-sperantiă “la. Calcutta. 
Multi întrebă ce devină. în “Asia - banii Europeni? . E
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probalitate câ parte mare: ei înge6pă; din. causa ne- sigurantiei, scu cu intențiunea :ca. se se. înpuținedie aici, pentru ca se pâtă. mai târdiu. cumpăra: marfe europene „cu pretiu scădiutii, cândă apoi ca.în. evulă mediu,” ra „. semigrediă, . De o asemeyea crisă fu. scutită. Europa de ia descoperirea Americei :în edci, . Mulțimea meţa!- leloră ce ne-a dată commerciulă acestui conţinentă.- nu. se pote mai bine evalua: de-câtii, comparândiă ce; puteami „aYea atunci cu o certă.cuantitate de bani, -şi ce acum.— Minele de la Cotosi. au .Produsă o epocă nouă prin mulțimea „argintului. ce a: dată lumei. commerciale, :cu - 40te că întru "ncepută lucrândă cu focă, producțiunea constă prea multă; aflândă maniarea cu mercuriu, şi această greutate s'a rădicată. De la. aceasta învențiu-— ne datădiă desvoltarea mineloră de mercuriă în Spania de unde se scotea la 5000 de. cântare de argintă pe „ană. : Urmarea fu, că de la începutulă : secolului re eută:pană la 1750, pretiulă lucruritoră Sa mărită înz teeită.  Câti-va “ani a Stagnată aceasta urcare, .pe cândă descoperindu-să minele de argintă din Quana- palo (Mexico)— sa urcată preliurile bunuriloră 'în- doilă pe câtă era; ast-feliu. astâdi numai -prin sporiulă metallului de arginţă, pretiurile lucruriloră sunt de 6 ori mai scumpe de câtă înaintea . descoperirei de la Cotosi. Asia cu aurul. — Pe de. altă parte. cărbunii de pstră, bumbacul, ferrulă —— aceste 3 elemente a opu= ientiei Engleze — prin maşine au Spotită întru atâta. nu= merulă bunuriloră, câtă cu tote câ mulțimea  baniloră sa înmulțijă asia: de considerabilă, astâdi sunt cu multă maj multe bunuri în proporțiune cu. banii, de câtii erau mai “nainte de înmulțirea . metalleloră și aplicarea. ma- Sineloră, Sai | 

x
a
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Dar nu e numnai acesta disproparțiune causa eri 
sei moderne de metalle. Scurgerea loră în Asia eon- 
tinuă “în dimensiune crescândă și astâdi.. Asianii din 
„contra nu au lipsă de fabricatele Europene. - Din ce 
sunt bani mai mulți și mai cu s6ma mânunti, de aceia 
eonsummulă prin circulațiune. e mai mare. Mai'ncolo, din 
ce s&. desvoltediă mai multă comerciulă, cu atâta cresce 
numerulă năiloră, şi a naufragiiloră ce înghită o cuan- 
titate enormă de metalle în transportii. În fine, cu câtă gu- 
stulă s€ rafinediă, cu atâtă: este mai mare trebuintia de 
metalle nobile spre: ornămente şi alte usâri.. Cu ună 
cuventu,. cultura din ce. cresce, consummă .mai multe 
metalle nobile.  Revenindă de la cele istorice la teoria 
monetei, ami vediulă că moneta este ună frustă (bu- 
cală) de metallă, a căruia pondă şi cualitate e garan- 
tată de stată.. Unii frustă de argintă chiară atâtă de 
mare ca unu laleră, încă nu e moneiă, nu e taleri, 
dacă nu Ia timbrată statulă , ia căruia interessă e in- 
teressulă tuturoră.  Actulă -imesurărei, probărei, și tim- 
brărei, se chiamă: imprimarea seu baterea monelei. 
Falsilicarea acestui actă, este. vâtâmaree ordinei mone- 
tarie, care e. baza processului de a măsura valdrea. 
«_ Moneta mai mânuntă este de mare însemnătate în 
viatia commercială, + Nu inportă pondulă metalului a- 
tâtă câtă o înpârțire 'rațiunală, conformă miciloră dar 
-cuotidianeloră înprejurări a vândo-cumpărului.  Sis- 
tema decimală a adoptat-o Francesii în monetă ca în. 
idle “alle măsuri, fiind-că calcularea ei este usioră. Cea 
19-mală a predormnită: mai "nainte, pentru -că putându- 
să împărți cu 3 'și cu 4, are usiurintiă în calculă, și 
“sa: păstrată în „sous“ și „frane“, și la Frânci, pe lungă 
„cea decimală representată prin „centimest:.  Combina-
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țiunea ambeloră . sisteme a înpărțirei e usitată și în 
Germania.  Sistema înpărțirei trebe s&' influintăedie și 
asupra mărimei moneteloră. Afară de ea, mai este vo: 
causă forte momentâsă de şi puțină considerată pen- 
tru care ar trebui să dâmă moneteloră o mărime certă. 
Mărimea eelei mai currente dintre monetele principale, 
ar trebui să fiă ecuivalentulii cuantitătiei celei mai cur- 
vente în producţiune. Ce plătimă noi mai desă, pen- tru o cuantitate limitată de producțiune? Lucruli dilei. — 

Leul nostru este o cuantitate imaginari . carea 
de și odinidră pote era destulă de mave spre a re- munera lucrătoriulă - diariu , pentru “astâdi. este prea neconformii cu înprejurările nostre economice şi fi- nanţiale. În tote țrile, tcrgulă viclualeloriă să inftuintiadiă de pretiulă lucrului de di. Eli a schimbată mai ade- sea sistema monetariă de câtă reflessiunea scientifică. 

În fie-care monetă este de ase distinge amestecătura cu ună metallă mai tare peniru a o face mai trainică (Liga), şi adeverata cuantitate a metallului nobilii (la- mura). La împrimarea s6u baterea monelei se mai nasce și întrebarea: câtă de mică se [iă monela cea “mai mică? — Împărţirile vechi, sunt pentru -presentii prea mici. Banii de alamă sunt numai bani &r nu monetă . carea cu puțină trebe să difteră în valorea sua nomi- nală de cea reală. Banii de alamă usitati astădi, dea bea au pe jumătate atâta valore reală câtă nominală (în cursă). — Causele. — 

Regulamentulă baterei de monete, a mârimei, a numirei, a proporțiunei întră ligă și lamură. constituă ECONOYIA SOCIALA. 10
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systema monelariă; În ea dar distingemă: înpărţirea 
metalleloră nobile, în fie-care specie de monete, ade- 
că: ordinea monetariă; mai încolo: determinarea pon- 
dului fundamentală, seu unitatea mesurei (ceia ce Frâncii 

„ Heessactă numesc „„litre des monnaies*- — Germanii 
„Miinzfuss* itat: grado di finenzza (și mai reu) engl: 
standard of coinage (nu de totii essaclii). — Causele.— 

Acea monetă ce conțene o unitate a măsurei mo- 
netarie, e monetă principală ; cele ce au mai putenă de 
o unitate, adecă numai a Gre-câtă-parte, sunt monete 
parțiale, s6u mărunte. — Convenţiunea se escă. din 
declararea statului: pe care din metalle nobile o re- 
cun6sce ca propria materiă de monete. Eae conven- 
țiune simplă, dacă se decide numai pentru argintă; du- 
plă, dacă .pentru argintă și âură. — Alte deosebiri. — 
Causele loră. — 

Reinprimarea Monelelorii este o trebuintiă com- 
mercială, fiind-că monetele vechi perdă din substantiă 
prin circulațiune. De şi ami îndigitată mai "nainte, 
câtă de mică e părlicica acestei. perderi, dar pentru 
Summe. mari e considerabilă.  Commertiantuliă perde 
procentele frecate, Şi cândă are se plătescă capitale 
mai mari în afară, ba adesea şi în locii — bancherii le 
compută. De aci provine că în casuri cândă circu- 
lediă monete noue și vechi, cele se ascundă. — Este 
o datorie a consciintiei buneloriă guverne, de a între- 
țenea continuu reînprimarea moneielorii, dacă voesce 
a nu i se submina ordinea monetariă. 

— Banii de commercii— Bani imaginarii.— - 
Nu putemă trece cu vederea banii de chârtiă,
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carii dacă amii câula originea și destinațiunea loră primitivă, i-amă considera în pertractarea despre 'in- - stitutele de bancă, dar astădi essistă bani de chârtiă carii mâu de a face cu: bancuri, și carii nu sunt mai: puțină bani în întielesulă strensă. 

Dacă nionetă este puțină, e scumpă. Economia: socială pretinde o proporţiune între bunuri si bani.— Neputând-o îndestula cu monelă, nevoia a înventată remedii — celii puţinii provisoriă. Amă vediută mai susă, că orientulă și frecarea prin usare suntă cele 2 ca- naluri prin carii se scurgii metalele. Neputându-s reloca după plăcere, ceii ce a adoptată banii de châr-- tiă, au argumentată asia: Din lipsa “metalleloră se ne folosimă de ună surrogată, de uni relocătoriă de mo- netă, din o materiă elastică, adeca carea fără dificul- iate 'se se potă estinde şi contrage, după cum cere: schimbăciosia .producțiunei bunurilori, și alte trebuintie. 

- Sunt acestă feliă de bani, ună ce bună? Unii dică: că sunt absolută cei mai buni, pentru că produ-" cerea loră nu constă nimică. Altii affirmă contrariul, fiind-că sunt ună pericolă crescătortă, pentru că ni- suescă a să înmulți neîncetată, Natura loră 'e o na- tură usurariă, ce subminâdiă mâsura şi ordinea val6- rei. Ei sunt semnulă disproportiunei: între lipsa mo- neteloră și potențiarea “bunurilor, prin urmare o tristă necessitate, ună' recurșă 'la ună mijlocă a desperaţiu- nei, dacă ecuivalentulă loră nu e fundată în metallă. Originea loră sunt a) obligaliuni de Stată, pentru da- torii— b) politie, (cambiă) adecă o pretensiune, după propriele forme a dreptului commercială și cambială— 
*%
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c) e/fecte, ce poti fi de 2 feliui: eflecte de indu- 
Striă, în casă cândă o întreprindere inportantă,. sub 
controlla: și garanția Statului, să declară prin bilette 
representătâre de valori— datâre de a plăti o certă sum- mă; şi eftecte de Stati: cândă Statulă pe o hypothecă 
garantediă summa emissă prin bilette representante de valori. Acesti feliă de bilete s& emittă în formă de cambiă (politiă), şi potă servi în locă de monetă în 
circulațiune, dacă este siguri că valdrea ce representă 
este plătibilă cu monetă în fie ce moment. Instituin— du-se astfeliă aceste bilette sunt binefăcătore. — Insti- 
tutulă care pentru aceste hilette schimbă cu monetă, este Banculă.  Capitalulă de metalle nobile și monetă, 
ce este depusă spre realisarea acestui schimbi, se nu- 
mesce Fundațiunea bancului. Dacă fundaţiunea e destu- 
lă, notele de bancă sunt în adeveră representante de valori (bani), și numai în acesti întielesă cea mai bună 
formă. de circulătâre. -— Causele: pentru că: transpor- 
abilitatea loră e mai usidră, — circulațiunea loră cru-— tiă consummuliă melalleloră monetei prin frecare, şi 
în fine reînnoirea loră e mai neconstătâre de câtă re— înprimarea moneteloră. Singura umbră, e mai marea posibilitate de a să nimici prin întâmplări, de câtă mo- 
neia, cr câtă pentru falsificare, este palliativă. 

Adevăratul nume collectivă a acestori bilette s6u certificate ar fi: mijloce de circulațiune. Elle sunt po- litie (eambii) assigurale.  Licenţia circulârei lori pre- Supune că statulă a îngrijită pentru fundaţiunea cor- respundiâtâre în monetă şi melalle.  Pân' aici banii de chârtie sunt justificată, şi întrebuintiarea loră nu nu- mai nu provâcă crize, dar este enă imperativă a des-
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voltărei producțiunei.  Alifeliă înse sunt instituţiile circulătoreloră de chârtiă în Austria, carii a le ilumi- na ne importă din causa vecinălătiei şi a relațiunilorii n6stre commerciale. Aici a creată statuli bilette, cer- tificate, ședuli, fâră fundaţiune de o valdre reală, ar- gumentândă în modul urmâtoriă : dacă autoritatea mea (a statului) a putută prin declarare imperativă a face bani din notele de banci, pentru ce se nu potă face din ori ce altă chârtie ? Astfeliă s'au escatii aşa nu- mitele chârtii de stat (staatspapiere), pe carii nu stă altă titlu de câtă numirea cuantitătiei de o valore (ne- reală) adecă summa. Ele nu au alti fond de câtă autoritatea coercitivă a statului, carea înst absoluta- mente le-a inpusii drepiulă de a circula ca cele fun- date. Acestă felii de chârtii a creată guvernulă revoluționarii a Ungariei, şi alte autorităti efemere. Programmuli loră era de a nu le înmulți după plăcere, ci a le mărgini la o summă certă. Dar aici e conceptulii falsă şi dăunosă, pentru că primindă o- dată principiulă, necessitatea rumpe şi barriere mai pu- țină fragile de câtă acesti programă,-precum e mar- toră esperienţia. Asemenea bilette nu au cualitațile de a servi ca măsură de valori. 
Statulă pâte crea bani în casă de estremă neces- sitate, cu o sophismă mai puțină colossală.  Dările (birulă) se plătescii în bani, Deci dacă statulii decla- ră că emitte o certă cuantitate de hilette carii se pri- mescii de câtră cassele publice ca ecuivalentii de da- re, au ună titlu mai vațiunabili de câtă simpla auto- vitate a statului. Aceste bilete st numesci politie seu cuilaniie de casse (Cassenschein), a cărora fundațiune e darea. Ele sunt o anticipațiune a statului pe con-
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la unui veniti viitoriă, și nu potă represenla valori , 
de câtă în cerculă celoră ce "și potă cu ele plăti da- 

„tea ; prin urmare valrea loră. este. locală. Înse 
cuantitatea politieloră de casse, nefiindă fundate pe va- 
lori de metale, nu pote trece a treia parle a summei 
dăriloră annuale, căci altraminte statul war primi de 
de câtă chârtii în dare, şi mesura valdrei ar pătimi. 
Totă ce trece preste "această măsură, este arbitriulă 
miseriei. | 

Afară de Austria are și Prussia politie de casse; 
aceasta! înse fundaţionându-le în metallă, întră în ca- 
tegoria noteloră de bancă, În „Frantia şi Anglia nu 
essistă fundațiunea de dări, şi „dacă fată cu adesea- 
asprele crise de bani, nu se servesc de această in- 
vențiune, probă trista ei natură, | N 

Banii de chârtiă produci în cireulaţiune şi o miş- 
care spirituală. Îndată ce nu este sigurii de a putea 
schimba notele de bancă cu. metallă nobilă, adecă: 
fundațiunea nu ajunge, se escă o înbuldială a bani- 
loră de chârtiă câtră bancă, și fiind-că e mai mare 
cuantitatea de chârtiă de câtă de fundaţiune , "această 
înbuldială causediă „neputintia, de a le putea. schimba 
cu monetă. Dacă. această înbuldială nu se face, nu 
essistă cursă, adecă cursul difteriteloră specie de bani 
este egală (al pari), prin urmare mare agio. Cursul 
„dar este proporțiunea valdrei între 2 specie de bani: 
€r' agio, este mâsura acelei proporțiuni. Banculă ne 
putândă recunosce în principă 'acestă agio, trebe să 
încete cu plâtirea, să declară dar provisoriamente in- 

„solvabilă, și notele de bancă sunt necessitate la o cir- culațiă fortiată. a 
Fluctuațiunea „continuă a agiolui este pentra aceia
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pericul6să, pentru că speculaţiunile. asia. trebe st cal- 
culedie, ca în casă de ori ce schimbare, să fiă scuti- 
le de perdiare. Cu cuantitatea acestei .diferentie dar 
să urcă pretiulă tuturoră bunuriloră. 

Iportă viitoriului patriei nostre, a privi cu pă- 
Irundere în fatia acestui institută ce devine din di în 
di ună reu mai necessariu. Agio este negreşită o calami- 
late, îns mai mare era râulă ce provinea din lipsa 
unuia surrogată de monetă. Dintre două rele, nu va 
hesila nimenea a alege pe celă mai mică, Bancul 
Engliterrei a fosti 24 de ani insolvabilă; cursulii s'a 
urcată la 24,/% şi totusi economia socială a.propăşilă. 
Banculă Austriei e de multă insolvabilă; agiulă a su- 
iti încă în acestă decenniu la 50%. şi. totusi în a- 
cesti ani mai multă de cât mai 'mainte s'a întreprinsă” 
cele mai sumptudse instituțiuni pentru rădicarea bună- 
stărei materiale. Aceste şi alte asemenea arătări ne 
înboldescă a perscrula causa și direcțiunea viitore a 
acestui fenomen, 

Cuantitatea bunurilorii să măresce continuu în o 
proporțiune necredibilă pentru ceii ce nu cunoscă ac- 
livitatea industriei străine. Cuantitatea moneteloră (me- 
talleloră) din contra să mâresce forte puțină. Este dar 
probabilitate câ proportiunea întră ambele specie de bani, 
va Îi și mai differentă preste 50 ani.  Aurulă și Argin- 
tulă ce să esploatediă pe ani, este forte puțină spre 
a acoperi scădiămeântulii circulanteloră monete, alte ire- 
buintie usuale de metalle nobile. și a ţânea cumpâna 
maninei sporiri a  bunuriloră. Ce altă va fi urmarea, 
de câtă că Gmenii st voră deda a nu mai astepta» ca pentru bani de chârtiă se capete de metallă. Deci 
dacă cursulă actuală a economiei sociale nu va primi
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0 ameliorare prin ver uni incidentă favorabilă spo- 
rirei baniloră de o valcre intrinsecă , în următorii 50 
de ani. fundaţiunile de argintă și aură voră servi nu- 
măi spre a paralisa diferentia între cursurile difteriți- 
loră bani de chârtiă, și aceasta dilterentiă, va fi cu 
atât mai mare, cu câtii banii de chârtiă a bancuri-— 
lori voră fi mai numerosi, de câtă fundaţianile de 
“metallă. Acesta este prospectulă în viitoriulă pro- 
porțiunei între monete şi banii de chârtiă. 

(Istoria originei și desvoltărei baniloră de chârtiă). 
Vrând a resumma cele dise în o scurtă teoriă, 

resultă următorele massime : 
Banii de chârtiă provină din necessitatea de a mări 

capitalulă de bani a societătiei, lipsindă metallele. Ei 
sunt nimicirea principului absolută: că numai ce are 
valore intrinsecă, pote vrepresenta valori.  Cuantitatea 
loră spre a nu delrage mesurei de valdre, nu trebe se fiâ 
mai mare, de câtă summa Daniloră de melallu, căci al- 
iraminte meiallele emigră din țera. Funcțiunea loră e- 
ste de a mări capitalul în proporiiă cu înmulțirea bu- 
nuriloră, şi cu a monetei de metallă. În aceste mar- 
gini, essistentia loră dacă e necessitate, nu este peri- 
culosă. 

Definilinea baniloră de châriiă appare a fi: cer- 
tilicaie despre o summă certă de monele, carii certi-— 
ficate le emitte statul, dându-le dreptul de a repre- 
senla valori; adeca: de a fi primite în locă de plătire 
cu monetă. 

Spre justilicarea acestei inpuneri, se garantediă o 
proporțiune între bani-monete, și: de chârliă. Aceasta 
proporțiune este fundaliunea.
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Fundaţiunarea ellectuându-st în 2 moduri, se nâscă două feliuri. de bani de chârtiă: 
„1. Note de banci, dacă fundaţiunea în melalle 

provine de la ver ună institută de creditii (bancuri) , 
ce emitte obligatiuni de a plăti arătătoriului — în mo= netă s6u întrega summă ce representă obligațiunea—. în 
care casă se dice: după convențiune deplină, — seu pe 
jumătate, dacă convențiunea e pe jumătate. În ulti- 
mul casă, numai jumătatea summei de obligațiune. e „bană, er ceialaltă e numai politiă privilegiată pe ună tEmpă nedeterminat. 

” 
2. Cuitantie de casse, stu chârtii de stală, dacă 

statulă declară aceste emisse ale sale valabile de a plăti cu ele ori ce datoriă câtră cassele publice. — 
Fundaţiunea acestora precum ami vediută, consistă în 
dări (biruri). 

Despre modulă fundaţiunărei şi manipulărei loră, 
vomi tracta la Bancuri, și la doctrina despre dări. 

Despre pretiu, 

Spre a întielege natura pretiuriloră este de nea- părală irebuintiă de a deslega întrebările următore. 
1. Care feluri sunt pretiurile ? şi cum se formediă? 

Dacă bucatele unuia anu ce avu o fertilitate de mij- locă, și în țeră su afară din teră pe unde se vendii,.— nu S'a întemplatii nimică ce se mărescă s6u se înpu- ținedie pretiulă loră; atunci bucatele voră avea unii pretiu naturali. 
Dar pretiulii naturală încă e. de 2 feliuri: a cos- tului, și a târgului (scu a piatiei). Dacă pentru unt bună se dă ună pretiu destulă de mare ca se acopere:
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tote spesele ordinarii a producțiunei, dicemă că i 
s-a dată pretiulă naturală a costului, . Înse dacă câu- 
tarea unuia buni este forte mare, și offerirea spre 

- Y6ndiare este puţină, din cause câ p. e. acelă feliă de 
bunuri nu s'aă produsă destule, atunci cumpărătorii 
conpețindă multă, şi sciindă câ nu voră pulea îi toti provediuti. cu bunulă pețită, sg întrecă (concurgi) Ia 
apromissiunea unuia pretiu mai mare :de cum este pre- 
tiulă naturală a costului, s6u din contra. Aceste ca- suri producă prefiulă târgului. Dacă nu a contribuită 
nimicii estraordinariu spre formarea. lui, este pretiu na- 
turală a târgului. Pretiulă tergului: dar, este aceia 
cuantitate de bani, ce resultă din offerirea și căutarea 
bunuriloră.  Vedi bine că oileritoriuli (vendiătoriulă), 
și căutătoriulă (cumpărătoriuli:), de și se silescă fieș- 
care,-—- cela a vinde câtă se pote mai scumpi, cesta a 
cumpăra câti se pote mai eliină, trebe st fiă de ună 
accordiă, căci alir'aminte cela nw'si va ajunge scopulă de a 
vinde, cesta nu'si va îndestula trebuintia bunului căutată. 

Dacă prin fapte volontarii a le omului se înfluin- 
tiadiă asupra pretiului, atunci să nasce ună preliu arli- 
ficiosi. Dacă lucrulă producerei 'a constată bani, 
seu .s'a înlesnilă (prin oreșcarii moduri) costulă pro= 
ducerei loră; s6u din contra s'a înmărită prin cheltuel; 
arbitrarii; să nasce ună pretiu artificiosi a costului. 
Putându-s& asemenea 'mări și pretiulă tergului prin pri— 
vilegiuri Scu monopoluri de vEndiare, prin favorirea premiarea esportului, prin scărirea tacsei duanarie, — scu a se înpuțina prin mijlocele din contra: se pâle produce ună pretiu artificiosă de piatiă. 

Dacă ună. bună, pentru cualitățile lui, seu pentru 
relațiile lui cu persone, s6u din ori care altă causă,
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nu se vinde cu preliulă cu care s'ar putea cumpăra 
ună asemenea lucru; acelă bună are pentru  favorito- - riulă lui, ună pretiu de a/fecliune. 

„.- Dacă constatediu că cutare buni constă. 67 de lei, 
seu 30 svanti, esprimă numai pretiuli nominală; &r 
dacă voii dice: fiind-că acei 67 de lei facă o marcă 
de Colonia, adeca S untie de argintă fină, acelă bună 
constă 8 untie de argintă fină;-ei constatediu pretiulă 
reali, | 

Pretiulă constului este limba cumpenei în formarea 
pretiului de piatiă. Dacă se oferă mai multe bunuri 
de câtă se caută, pretiulă târgului pote scădea sub pre- 
tiulă costului; din conira, să urcă preste elă, dacă. 
căutarea e mare și oflerirea e puțină; în fine dacă câu- 
tarea correspunde offerirei, atunci preliulă tergului (pie- 
iei) mai multă se apropriă de pretiulă costului. Dar 
nu are influintiă asupra pretiului de -tergă intrega tre- 
buintiă scu căutare, nici totă provisiunea de bunuri, 
ci numai aceia parte, carea st oieri în piatiă scu 
tergă.  Întraceia în cele mai multe casuri înfluintiadiă 
asupra pretiului de tergă, nu numai bunurile ce se o- 

“ferediă acolo, dar și provisiunea întregă, ce st află 
afară de ollerire. Asia p. €. dacă într'ună ană s'a fâ= 
cută bucate multe, de “și în tergă s'au adusă puține, 

„totusi nu li se va da acelă pretiu că în anii sterili 
(Sterpi), căci în acestă casă vândiătoriulă are frică de 
concurrintiă ; seu că mai are de vândutii o aprovisiune 
mai mare, şi să silesce a să desface câtă de currândă 
de cea ce a adusi spre a o olferi; stu st pote în- 
templa, — că păstrarea provisiunei amerintiă cu per- 
dere scu scădiâmântă; deci să silesce a si formula pre-
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tensiuneu sua mai pe josii, ca să usiuredie putintia de a se accorda cu cumpărătoriulă, 
Am disă: că costul este limba cumpenei pentru preliu.. “Totii ce trece preste costi este scumpă; și totă ce nu acopere costul, este eftinii. — În acestă în- tielesii strânsă. nu putemă pofii ca st avemă lucruri “eftine, căci ueacoperindă ceiu ce să cade pentru costă, producătorii se înpuţinediă în acelă ramă, şi pretiulă €r începe a se urca. Nu ne place, nici a plăti prea Scumpi, căci acăsta e o daună ce provine din o pro- porțiune rea între producțiune și trebuintie. Silintia n6stră economică este a Tecunâsce, și a da pretiulă convenientă a costului, şi a ue sili toi de-odată, ca se micăşorămă câtii se pote costulii prin producțiune , &r nu prin deiragere în apretiare 

Este dar a se distinge: constălătorii, de eflini şi scumpă. * Nu mărimea summei face ună pretiu scumpă seu eftinii, ci differentia între summa cerută și summa costului. O casă bună p. e. ce costă 10,000 galbeni, usulă o numesce scumpă, numai din causă că summa de bani e mare; dar dacă ea are o valâre de 12,000 de galbeni, celă ce o va cumpăra-o cu 9,500 galbeni a cumpăral-o eftină, cu 10,000 i-a plătită costulă ; 
cu 12,000 a plătit-o destulă; de-aci încolo ar fi scum- pă.  Modulă formârei pretiului este conformi modului recundscerei valdrei. (vedi despre valre). 

Se nasce dar întrebarea: - 
2. Carea este mesura unitătiei după care se re- gulediă deosebitele pretiuri? 
De la ciorile sciintiei încoci, S'au silită unii scru- 

tători a afla o măsură constantă a petiului, carea dacă sar putea ficsa cu essactitate, ami putea întielege cu-
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rată nu numai proporțiunea între datele istorice despre pretiuri, dar ami putea stipula fie-cărui contribuitoriu la producere, o rentă (venită), carea în tote circum- stantiele ar garanta celui ce o primesce, o putere e- conomică nevariabilă.  Înse ce este constantă în. lume afară de neconstantiă. Ami vedutii că însasi valdrea bunurilori— carea este fundamentul pretiului — e forte . relativă; cu atâtii mai puțină vomă putea afla ună bună ce are ună pretiu absolută, scu constantă. În lumea spirituală, o cualitate estimată de lole societățile civi- lisate, — fie-care individ o va apretiui în deosebite moduri, după temperamentul, naturelluli, clima, cres- cerea, occupațiunea, şi alte împrejurări a le individua- litătiei suale; chiară asia de relative sunt pretiurile a- veriloră materiale. 
Dacă s'ar tracta de o mesură comparalivă a va- loreloră și a pretiuriloră de și din deosebite locuri da: din acelasi tempă: atunci metallele nobile “ară fi cea mai bună mesură; dar fiindă-că ele sunt forte espu- se schimbăciosiei, numai atunci ami putea măsura ce relaţiune este între pretiulă loră de atunci şi acum, cândă amă avea o listă a pretiuriloră curvente (prix courant) pentru tote necessitățile şi trebuincidsele vie- tiei din fiecare tempă.  Neesistândă asemenea listă; cine va putea Spune: câlă cuantitate şi ce cualitate de bunuri se putea cumpăra pe tempulă lui Iuliu Ce- sară pe o monetă ce conțânea uni grammă de aură? şi cărei cuantităti. de bani moderni ar correspunde as-— tâdi ?— 0 comparaţiune essactă, pentru pretiurile bu- - nuriloră materiale nu st pote face. 

Mesura pretiului bunurilor semână cu a tâmpu- lui, ce”lă măsurâmă prin spați (ce percurge sdrele),
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şi spaţiuw'lă mesurămă cu tempuliă. . Cazauz (Economie politique et privee 1825 p. 16) se încercă a ne da 
o mesură a pretiului constantă, affirmândă că: este: 
pretiulă baniloră, 6r mesura acestui pretiu sunt pro- 
centele (legale)?, și prin urmare : daci procentele unei 
ieri voră fi 10; a alteia 5; pretiulă aceleiasi marfe în 
cea dintâiu țâră 100 în. a doua 50; valdrea intrinsecă „80, şi 40; va sta proporțiunea: | 

40: 80255: 110; | 
inse, acestă modă este înconvenientă, pentru că afa- 
ră de alte cause, procentele nici-cândă nu sunt des- 
tulă de limitate, nici destulă de assigurate în contra 
abusuriloriă ujurăriei. ” 

Cu mai mare dreptă de câtă Cazaux, este Ad. 
Smith de părerea că: o di de lucru commună , este 
mesură constantă pentru compararea  celoralalte pre- 
tiuri ; = adecă: bunurile ori cărui tempă s6u locă, au 
acelasi pretiu, dacă cu ele se pote cumpăra aceiasi 
cuantitate de lucru omenescă; — prin urmare, dacă pen- 
iru o di de lucru communi, în deosebite tempuri și 
locuri s& dau mai multe seu mai putine bunuri. acea- 
sia nu ar proba alta de câtă, câ pretiulă bunuriloră 
sa schimbată, eră nu pretiulă lucrului.  Conventulă 
frâncescă din a 1791 a practisată această hypothesă, 
condiţiunândă facultatea de a lua parte la alegerile 
primitive de la o dare (dajăiă, biră)  ecuivalentă lu- 

cerului de 3 dile, 6r facultatea de a fi alesi, de la ună 
venită annuală ecuivalentă lucrului de 200 dile. Ase- menea şi Owen în projectulă seu utopistică , întemeiă unitatatea valdreloră representate prin bani de châr- tiă- pe ore de lucru'— Însă lucrulă constă din jert- 

i Reybaud Retormateurs contemporains [ pâg. 255,
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firea odichnei, libertătiei momentane, și a plăcerei de far nientet — elemente, ce chiară și în acelasi tempă la deosebite popâre sunt în deosebită pretiu. "Si va vinde Turculă odichna Sua, cu aceia usiurătate ca ne-— obositulă Englesii din statele unite, s6u consta-va ]i- bertatea unuia Russu. câtă a unuia Beduină? — Afară de aceste, pretiulă lucrului se urcă la poporele înflorinde, şi scade la cele decâdiânde. Cu uni cuvântă, tote fiindă supuse schimbărei, o escepțiune în privintia mt- surei pretiului nu essistă. 
Dacă totusi se tractediă despre necessitatea uneia mesrri spre compararea pretiuriloriă, din tâte încercă- rile de a ficsa o unitate la carea se se reducă com-= parațiunea pretiuriloră, mai simplă este —lucrulă.  Scu pote ce ar fi şi mai bine, prin conbinaţia unei pro- porțiuni între prețiulă lucrului de di, a bucateloră, a celui mai trebuinciosă sortiment pentru învesimânta- re, și a monelei — bunuri ce nici-odată nu voră eși din modă și mai bine se contrabalantiadiă — a afla câu- tata unitate mai constantă. Pentru presentă. de o mt- sură absolută a pretiului trebe se resignâmi. 

S& nasce altă întrebare: | 
„9. Nu se pote dar 'din istoria (mancă cum este) preliuriloră, estrage unele macsime regulante a for- mărei preliurilori ? | 

I. Istoria pretiuriloră alimenteloră ne dau urmă= torele resultate: 
Întru începută producțiunea naturei fiindă atâtţă de mare în câti numai occuparea (luarea în possessiune,. culegerea) loră constă lucru; în pretiulă aceloră pro- ducte figurândă puțină costă — este efiină, Eftinâta- tea mijlâceloră de nutrimentă „ pentru o țeră în stare
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normală, este celii mai naturală și mai puternică mij- 
locă spre înmulțirea populațiunei, și cu ea, a înmul- 
țirei trebuintieloră.  Consumarea acestora, 'şi esporta- 
ţia ce află locuri noue de desfacere, încurăgiadă pro= 
ducțiunea. Cultivarea pământului pân” acum nelucratii, 
pretinde a st acoperi pretiulă costului ei. Din acestă 
pretiu trebe dar să se înpârlăsiască proprietariulă pă- 
mentului, luerulă și capitalulă întrebuintiată spre cul- 
tivare, ameliorare. Pretiulă dar va: sui cu atâtea 
parti mai multă. Aceasta proporțiune cresce, po- 
pulațiunea să măresce, și cu ea trebuintia de a 
storce câtă să pâte din pâmântă.  Ajungândă -cul- 
mea indulgentiei, pâmântulă de la uni grad încolo, 

“rejusă încercarea de a mai mări producțiunea lui. şi 
o parte din populațiune “și caută alte occupațiuni. În 
aceasta epocă începe desvoltarea naturală a industriei 
manufacturale și fabricante. Prețiurile nutrimenteloră 
au suită la culmea cuantitătiei ce pote da populatiunea. 
Această stare cere remediu, amenintiândă la din con 
ină cu perire. Populaţia s& silesce: a produce manu- 
facture și fabricate, ca să le espârte pentru producte 
crude mai cu semă d'ale nutretiului.  Pretiulă acesto- 
ra e mare pe lângă a industriei manufacturale; și pen- 
iru ca se fiă supportabilă, trebe se întrevină, activi-— 
tatea unuia commerciu viu. 

Eta fasele desvoltărei economice cu progresul 
pretiului alimenteloră. 

| A. 
Cercetândă singuraticele obțecte a producțiunei 

crude , trebe mai "nainte s& ne închipuimă o ţâră ca 
a nostră—în starea primitivă a economiei sociale și în
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jurulă altoră ţeri mai înaintate, și vomă afla urmâto- "vele fenomene a urcărei pretiului lori: 

a). Între tote produclele crude, st mâresce mai ântiu pretiulă acelora, carii fiindă mai puțină volumi- ndse, sunt mai lransporiabile, au o valdre intrinsecă mai mare în proportia volumului loră şi să poti pă- 
stra mai îndelungală pentru a'si câuta 0 vândiare mai cu câstigă. Acestă-feliu de articoli sunt lână, pei, seu, untură, miere, ceră, pene (de sburătâre), peri de animale, corne, dinti, şi alte aperlinentie de ale ani- malelori. Carnea loră fiindă mai puțină transportabilă, economii de vile nu să silescă a îngrăsia, ci a cresce câlă se pote de multe, dar macre, fiind-că nutrimentilă bună influintiadiă mai multă asupra cărei de câtă a pelei. În Irlanda în 1673 consta adesea pelea și sâulă unui bou, mai atâti câtă consta pe la sate totă boulă. ! În Engliterra consta: în a. 1349 ună boă 4 șilingi; pelea lui 1; o păreche de câltiuni (cisme, încăltiăminte) 3! șilingi. Russia ca- rea ca şi noi st află astâdi în starea ce 0 presupu- serămă mai "nainte; cele mai considerabile esporturi le face în acesti articoli, esportândă în a. 1942 — 184% seu, - de '72,636,000 ruble; peri de porcă 10,811,735r. lână .„ 36.159.450 „pei crude de '7,387.000r. peri de cal de 1,852,000 vile s 6,853,000». €r carne numai de 370,360 de ruble? Seulă este de 10 ori mai scumpă în Russia de câtă acelasi volumii de grâu. În Sacsonia, ca în o țeră în carea înflores- ce agricultura pe lângă industriă, este abia numai de 4 ori mai scumpi. 

„4 Temple Works LU, p: 13. 
2 P. Storch. Der Baueratand Rushands pag. 280 ete. ECONOMIA SOCIALĂ. 11
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Din pesci se pretiuescă mai înlâiu icre, untă de 
pesce, osii de pesce etc. Russia esportă în a 1793 
unti de pesce de 452.000 ruble; icre de 188,000 ru- 
ble; er pesce numai de 10,000 ruble.!: De atunci pân 
acum sa schimbată; şi astădi esportă 64 procente de 
untă de pesce; 27 procente:9, icre, şi numai 7%, pesei 
întregi.” Pescarii de la Astracan şi acum: l6pădă car- 
nea pescilorii, și ei pescuesciă numai pentru a estrage 
acesti articoli. Negutiătoriă cu pesci serati este Și 
pentru aceia mai commodă, pentru că nu numai câ s6 

“păstredă mai bine, dar fiind câ “i pescuesciă pe cale, 
şi “i şi gătescă în călâtoriă. | 

Din vegetale, mai cu semă, reșină, câlrană (gou- 
dron, ital. pice. theer nemtiesce) potasiă, lemne de lu- 
cu, cherestele etc. Toti Russia și America este ce 
esportă mai multă potasiă, fiindă-că au mulțime de pă- 
duri nefolositore.* | SE 

Asemenea mineralele iute devină objectă a espor- 
tației cu pretiu bună, şi în ordinea nobilitătiei loră. 
Dar aurul şi argintulă arare trece de a dreptulă prin 
mânile commertianțiloră. particulari, înainte de a st pre- 
face în monetă. Escepţiune să face în articolii de orna- 
mente și in privintia metalleloră din nouele continente. — 
Pretiurile mineralelorii esportate din Engliterra a scădută 
de la 1693 — până la anulă 1826 şi de-aci, până la 
a. 1831 in următârea proporțiune 

in anulă 1696 a. 1926 a. 1831 
Otielulă şi feruli 100 ..... 8... a. 56 
! Storck Russlană vol: 11. pag. 184. 

2 Steinhaus. Russlands industrielle und commerzielle Verhăltnisse pag. 102, et 368. N ! 
3 Pentru a face ună cântariă 'qe potasiă, să ardă 480 cântare de lemne. Pfeil, 

Grundsătze der Porstwirthschaft in Bezug auf Nat. Oecon. L. p. 128.
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Cărbunii de pâtră 100 ..... 47... 45 Ferulă din Scoţia din a. 1835—1850 pe jumâ- tate, cărbunii de pâtră în London cu a trăa parte. (Porter). b) Pretiulii grâneloriă este. mai constantă, pentru că, până cândă sunt în abondantiă, e semnă că popu- lațiunea e puţină, şi producția loră e mai mărginită ; €r cândă numerulă consumențilorii a crescută, lucrulă încă se eftinesce, mijlâcele de communicațiă s'au în- lesnitii, capitalele s'au mai înmulțită „ şi aceste ajutâre contrabalantiă trebuintiele cu pulintia de a s& ajutura prin înmulțirea producțiunei, scu neajungândiă nici a- cestă modă — prin inportația în schimbă cu productele indigene. Mărimea populațiunei active, nu face mare deosebire în pretiulă grâneloră; presupunândă însă că sunt acfiei, şi natura nu le este atâtă de maştehă ca a Irlanţiloră (coelum sed non animum mutantes). Deo- sebitele, provinţii a le Prussiei au o populaţiune rela- tivă —la pâmântă și cualitatea lui — forte differită, și cu t6te aceste pretiulă unei măsuri de s&cară, de la anulă | 1816—-37 a remastă în următorii termini: 

. 
Prettu în Silbergroschen suflete pe milă | Prussia ....,..., 92 e... 1827. Posen ......... BAS e. „+ 2180. Brandenb. Pomeran. . . 38% 2093. Sacsonia prussiană .. 40%... -. + 8996. Silesia ..... 33... 3612. Vesifalia ,.... LT 3600. Prussia renană .., „49.4... + 5078. va se dică: preste totă venindă pe milă CJ o popula- țiune de 2776 suflete, mâncau pânea cam cu 40 Sil- bergroschen. — (Rau | $ 183). Din tablouri compa- rative a pretiuriloră grâului, s&carei, ordiului și Ovesu-
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lui în mai multe capitale, și din mai multi secoli (vedi 
ibidem), apare că: de la anulă 1500 în fie-care secolă 
se urcă pretiulă grâului cu 10%; a ordiului suist până 
la începutulă secolului trecută câte cu 3%, — de a- 
iunci încâci scădu cu câte 4%, (de sigură din causa 
generalisărei pânei de grâu); şi ovâsulă cu 2! Ja pro- 
cente. În grâne mai multă de câtă în alte producte , 
economia ieriloră trece prin 3 fase: esportațiune, ecui— 
libriu, şi inportațiune. 

€) În. pasă egală cu desvoltarea culturei grâne-— 
loră, se preiiuescă. animalele domestice; şi înainte de 
tdte prin zona nostră boii, cariă supportă mai multă 
muncă, Vacile înse ca producătâre de lapte. sunt mai 
puțină estimate până la gradulă unei inportaţii dese, 
cândă apoi pretiulă loră urcă: mai repede de. câtă a 
boiloră.. Causa e evidentă; fiindă laptele ună productă 
ce nu se pote păstra mai îndelungă, şi reu transpor- 
tabilă cume, are trebuiniiă de o consumțiune repede, 
şi aceasta e numai în locuri cu populaţiă mai desa. 
Pentru aceia vedemi că o vacă lăptosă, e ună is- 
vorii mare de câstigă în orasie mari, dar la târă 
e numai uni ajutoriă suplementariii. În Englitera 
consta o vacă pe la anulă 1000 d. Christă numai 
2 oil — astădi constă prin prejurulă Londrei câtă 
23 oi. În Sacsonia cea desă populată, pretiulă lap- 
telui câstigată de la vaci sue la 10 milione taleri, 
carnea loră numai la 2 _milliâne, și pretiulă . lucrului 
loră Cirasulă) la 3 milline taleri pe ani. (Engel). 
„Adeverată că din lapte se pole găti untă, brândiă şi 
„casiu ce sunt mai transportabile, dar cestă din urmă 
arlicoli, „carele e celă mai inportantă. productă din 

Anderson Origin of commezce a, 979, 

7
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lapte, presupune o rutină în gălirea lui şi o anticipa- 
re de capitaluri pe (mpi mai îndelungată.  Casiurile 
cele mai faimose în comereiulă de astădi sunt din 
Hollanda, Limburg, Helveţia, Gloucester, Chester, și Ayr- 
shire (în Englitera). 

Sburătorele domestice sunt mai fără pretiu unde 
producțiunea alimenteloră e abondantă; căci din râmâă- 
şitiele scu lepâdăturile producțiunei şi consumțiunei nu- 
trindu-se, nu constau niai nici unii sacrificiu;— dar 
în mesură ce aceste să înpuținedă. cresce „Și pretiulă 
lorii. Cu tâte aceste, în teri necultivate scu nepopu- 
late este grea pădirea lori. Kennedy afirmă că în 
Texas (America). 10 găini constau mai multă de câti 
10 boi. Înmulțirea şi grijirea loră să ventedă în lo- 
curi pe unde sunt mulți consummenti âvuti, cărora de- 
licata loră carne nu numai din causa gustului dar şi a 
dietelicei le convine mai bine. St esplică manina în- 
grijire de sporirea porumbiloră in Cambridge Tlunting- 
don etc. (IPCulloch, Statist. Account 1. p. 189). Oua 
sau inportată în Engliterra în a. 1850. la 105 3/4 mil- 
liâne, mai cu sema din litoralul Frantiei. (M. Che- 
oalier Cows |. p. 113). În a. 1857 sau consumati 
în Parisă la 138 millione; adecă la 115 oua pe ună 
parisiană. (Notes statistiques). Si în acestă ramii a 
produeției se vede că ce e mai puțini voluminosi mai 
degrabă “si află pretiulă. 

Poreii sunt eltini până cândii pădurile primitive 
nu S'au înpuținată, su cândă ferberea de vinarsă s'a 
mărită, şi s8 află o classă de mijlocii humerosă carea 
ei nutresce cu lepădăturile producțiunei şi consumțiu- 
nei: suale. În aceste circumstanții economice să face 
esportulă loră în ţeri mai cu sema septemirionale
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(nordice), căci pentru locuitorii climeloră mai calde, 
carnea loră este prea grea de mistuită. De aci st 
esplică că tâte religiunile a căror origine s'a escatii 
în clime câldurâse, în mai mare s6u mai mică mesură 
opresc mâncarea carnei de porcii. Dacă China şi o 
parte a Asiei tropice facă escepțiune, causa e mulţi- 
mea populațiunei relative la mărimea pământului și a 
împrejurărei că porcii consummă o multime de objecte 
cu carii alte animale nu se nutrescă. Apoi 'carnea de 
porcă fiindă sățidsă şi nulritore în gradă mai mare; 
unde numerulă classei de mijlocă (carea occupată cu 
n[cru ce pretinde putere) e mare,-acolo se caută mai 
multă. Și în Europa până cândă classa ce s& nume- 

 sce astâdi aristocrată, se occupa cu strapatiele purtârra 
armeloră, cea mai câutată carne era de porcă. : În 
a. 1345 să calcula pentru 30 curteni a Dauphindiloră 
pe ani câte 30 porci serati, si câte 52 porci pr6s-— 
peti '. Astâdi Parisulă cu o populatiă de 1. mil- 
lionă, de abea consummă la 40 mii de porci. În En- 
gliterra pădurile să estimau (pretiuiau) pe t6mpulă lui 
Vilhelm I, după multimea porciloră ce puteau nutri ?; 
astădi porcii şi miei cei grasi nu s€ trecă atâtia în 
Londra ca în districtele fabricante 3. Cu ună cuvântă. 
cea mai mare trecere de porci în presentă e în părțile 
unde afară de că nu  essistă înprejurările sus-arătate 
ce favorescă înmulțirea porciloră, s€ află o classă nu- 
merdsă de lucrători prin orasie. 
„Se probâmă teoremele ce le espuserâmii pe starea 

esportului Moldo-României. 

+  Roquefort Histoire de la vie privee des Frangais L p. 310 ete. ?Sin- clzir Code of agriculture p. 543. * Lauderdale. Iaquiry p: 322 etc,
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Esportuli Moldaviei 
de categoria arătată sub a). 

lei lei 
lână... 1750, 000 alte n mănunțişuri. 1,5'72,279 
Peii ...... 1,121,222 peri de mascuri 106,509 
Se ....., 7 minerale (sare) 2.200.902 
Cerviși .... 2? unturădemascuri 46,000 
untură de mascuri 46,000 păcură ..... 143,450 
Miere ..... 100,170 s&mântiă . . . . 289,993 
Ceră ..... ? băcălii .... 494.796 
Come ..... 2 potasia .... 584111 
Dinti ..... ? 
  Summa categoriei sub a) 6,930,305 lei. 

Categoria b. 
Grâu „.  12,063.866 lei păpuşoii 15,600,835 lei 
Secară  » O4,199.116 . vină 380,700. 
Ordiu, ovesă 126.884 , 

Summa a b) 32,364,401 lei 
Calegoria c. 

Boi .» » 10,680,205 lei] 
Cai 412,000 ”| 
lepe 50,400, 
Vaci 94,930 , (Suma (ad c) 11.,814,029 lei 
Qi 416414 

„Porci. 200,480, | 
Sburătdre,, 9 / 

„** Categoria d, 
Cherestele 505,000) Summa (ad d) 505.000 lei 

Summa summeloră 51,613,735 lei 
Aceste date fiindă constellate: pe baza cifre-— 
loră statisticei Moldoviei de D. N. Sutiu, din 
causa lipsei totale de alte isvâre mai omni- 

>
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lăturale și mai recente, ne arată totusi o ic6- 
nă aprocsimativă despre _feliurile producte- 
loră nâstre, ce'si află pretiulă în străinătate. 
Mai recente sunt datele. ce privesc la Es- 
portul României (în a. 1856). 

de categoria sub a). 
Piei . +, 1,370.502 lei 
Blânăriă 109,159 
Unturi,, „, 4,803,568 .. 
Somentiă 485,385 „| | 
Pescării „344,788 „ Summa la a) 19.525.659 lej Băcânii  2,165250, | 
Mâtasă - 45,228 
Mânunţișuri 839,681 
Sare » 9712,500 

„Lâna 1 26,049,598 
Categoria b. 

Pome m 671,842 ,,) Grâne (de tot fel) 81,060,486 „„ )Summa 32,548,132 lei Vinuri și alte Deut. 816,404 . ) 
Categoria _c. | 

Vite (de tot fel. 29,128,959 „an an : Vie de ora 241144 » Summa 30,370.103 lei 
„Categoria d. 

Cherestele |. 218,313 lei ) , Vase de lemn doge 145,374 -. pStunma 123,681 lei 
Summa summeloruă 131,868,181 lei. 

Aceste cifre -comparate pe lângă cifra manufac- 
iurei României, carea în a. 1856 de abea a esporiată de 805,275 lei, sunt destule — pentru a caracterisa după 
cele dise, viatia năstră economică, în ceia ce prives- 
ce producțiunea ei. 

si 

a 

  
, 
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B. 
Ală doilea stadii a desvoltărei econoniice este 

celă industrială. | 
Produciele industriei sunt mai eftine din ce s& 

desvoltă mai multi economia socială. — În industriă nu 
preponderediă pământulă şi clima, asupra cărora omulă 
de la unii gradă încolo nu mai pâte avea influintiă, — ci 
lucrulă și capitalulă, adecă două elemente pe carii 0= 
mulă le pote perfecționa și înmulți după plăcere. Câtă 
de miracul6se sunt. resultatele înpărțirei lucrului, și a 
conbinațiilorii capitaleloră, vomii vedea la loculă loră. 
Aici voimă a constata asserțiunea despre înmărirea ef- 
tinătătiei cu propâșirea culturei economice. Să ne ser- 
vescă de essemplu istoria: pretiului industriei Englese, 
carea astădi este primă în Europa. În anulă 1172 
consta în Engliterra ună bou 2 şillingi; ună cotă de 
pânură verde 2%/, șilingi; de pânură roșiă 5, şillingi. 
În unele staturi mai primitive a le Americei apusene, 
pentru măcinarea unei chile de bucate dă o chilă mo- 
rariului. Aceste sunt semne dale mancei culturi in= 
dustriale. | 

Mai încolo, din ce se perfecţionediă lucrulă mai 
multă, de aceia sunt mai eftine productele mai fine în 
proporțiă cu cele mai commune ( de rîndă ). În Italia 
unde mai de tâmpuriu s'a desvoltatiă industria, de la a. 
1260—1400 constau difleritele cualităti de pândie de 
la 7 lire pânăla 70 de lire (mai fină).  Astădi de și 
se produci pândie mai fine de câtă atunci, de la pân- 
dia cea mai commună până la cea mai fină nu este mai 
mare deosebire în pretiu de câtă 1 până la 4. Ade- 

„sea vedemiă câ fabricatele cele commune 'si conservă 
lungă tempii pretiulă, pe cândă cele mai fine scadi.
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Escepţiune de la această regulă este în casuri cândi în 
manufacture și fabricate nu preponderediă lucrulă, ci 
materia crudă, căci atunci productuli din ce e mai des-— 
voliată cultura economică din aceia e mai scumpă ; s. 
e. cherestelele sunt mai eftine în locuri pădurâse de 
câtă în cetăti industriale. Industria de aliraminte încă 
totă presupune concursulii pământului, care ei dă locă 
spre zidirea stabilimentului şi spre producerea mate- 
rialului crudă ce are st prelucredie. Dar şi mai ne- 
dependente de concursul -pâmântului este alu trielea 
stadiu economică: 

C. 
Commerciulă — ce st face mai numai. prin concur- 

sulă lucrului și a capitalului. Pretiurile tuturoră pro= 
ducteloră şi .mai multă scadă întrevenindă el. 'Tote 
stadiele economice pretindă sigurantia averei, o con- 
curentiă raţiunală, și mijlâce de communicațiuni „ căci 
aceste sunt triumfulă păcei; dar înlre tote mai cu se- 
mă commerciulii, -solicit&dă aceste condițiuni “pentru că 
se potă essercea o influințiă binefăcătore asupra for- 
mărei pretiuriloră. Din causa lipsei loră, se urcase 
câstigulă legitimă a negutiătoriloră. pe tempulă lui Ca- 
rolă mare (a. 896) la 100-200 procente! Pe tempulă 
Romaniloră constau productele din Asia pe de 100 ori 
mai multă ca în locă.? Şi astâdi caravanele de la Ma- 
roco ducii în Sudan marfă de 1 millionă piastrii, şi a- 
ducă pe ele de 10 milliâne bani și marfe.? din causa 
nesigurantiei și a lipsei mijlâceloră de communicaţiă. 

Amă vădutiă formarea pretiurilorii mijloceloră de 

  

' Capitularia, Caroli Maghi cap. 34. 
* Plinius Hist. IV. 26, _ 
5 KE; Ritter Erdkunds 'Tom. VII, pag. 244.



" PRETIU, 143 

nutrire (alimente); s& urmărimă înprejurările ce înriu- râdă asupra formărei pretiului metalleloră nobile. În tempurile mai vechi se obicinuia a aduna prin viisteriile statului, prin temple (biserici), prin mănăstiri şi alte locuri publice, o cuantitate mare de metalle nobile. Subtrăgându- se astfeliu circulația lori, pretiulă le era forte mare: Adesea se întempla ca în urma unui resboiu seu deprădări, se des- fundau aceste veservării, și inundâu lumea cu metalle. Pre- tiulă acestora trebuia dar se scadă „ adeca a mârfuri- lorii se se mărâscă, pentru că precum arătarâmă' (la bani), metallele nobile servindă de mesura valdrei bu- nuriloră, cu câtii s& măresce mulțimea loră. cu: atâta trebe se dimă mai multă din ele spre rescumpărarea altoră bunuri; căci pretiulă nu este altă decâtă înpăr- țirea (divisiunea) cuantitătiei baniloră cu summa cuan- titătiei bunuriloră. — În tEmpulă lui Solon consta ung boi 5 drachme; la a. 710 înainte de Chr. 54 drach. și preste 150 ani, 77 V, drachme. Adesea st întem- plă că în acelasi diecenniu se urcau pretiurile bunu- riloră câte 4-8 ori câtă: mai 'năinte, și aceasta numai din causa arătatei inundări a metallelorii ce au fostă subtrase circulațiunei,. Aceasla revoluțiune a pretiu- riloră astădi nu să mai pote face asia repede, din cau- să că commerciulă presentului este estinsi pe totă su- prafatia pâmentului, nu ca în anticuitate ; ar. trebui să inundedie dar tdte țerile deodată, ca se facă uni a- semenea elfecti, ceia ce nu s6 pote. 
În tEmpulă înflorirei „Romanilorii s& vede că pe câtă se estindea imperiulii lori pe atâta mai multă ge- neralisându-s& comniereiulă şi circulațiunea , continua esploatare a mineloră şi thesaurele cele mari a des- poțiloriă asiatici venind în cursă, numai cu încetulă sg 
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sentia scăderea seu urcarea — adecă revoluțiile pretiului 
metalleloră. Dar în evulă de mijlocă, anarchia produ- 
să de migrațiunea popâreloră, sugrumast esploatarea mi- 
nelori şi circulaţiunea, şi nimiciră commerciulă.  Nu- 
mai cu încetulă se puteau restaura statele de aceste 
revoluții commerciale.  Cuantitatea metalleloră scâdiu, 
şi Anglia carea în tâmpurile mai nouă bate câte 5 
milione de pundi sterlingi pe ani, de la a. 1600-pă- 
nă 1830 bătea numai câte 800 mii pundi sterl; 6r de 
la 1270—1500 numai câte 6800 punăi sterlingii. În 
aceste circumstări se pote imagina raritaiea metalle- 
loră, prin urmare scumpetea lori. 

În suecesiva inundare a metalloră nobile din A- 
merica și alte părti, în a cărora urmare precum v&du- 
rămă în istoria metalleloră, pretiulii loră a' scădutiă pe 
de 5—6 ori atâtii ca mai 'nainte,— s'a întemplată ade- 
sea revoluții de pretiu, adeca o repede schimbare vi- 
olentă.  Causele sunt differite afară de inundarea me- 
talleloră adunate ca mai de multă întruni loci. Res- 
boiu, nesiguranțiă, şi prea marea cireulațiune a sur- 
rogateloră de bani, p. e. banii de chârtiă, potă pro- 
duce asemenea eflecte. În tempulă resculărei Magiare 
am vedută cumpârândă o părechiă de încăltiăminte com- 
mune, cu câte 300—360 sfanti (douădeceri)-vedi bi- 
ne că în bani de chârtiă. 

Însă dacă banii sunt de metalle nobile. s6u dacă a 
chârtiiloră de bani fundaţiune este sigură, pretiulă ba- 
niloră și a metalleloră nu pâte scădea îndelungă, nici 
în casulă dacă esploatarea metalleloră nobile, mare 
cum este acum, ar continua mai îndelungă; căci nu nu- 
“mai că ele să înprăstiă prin t6te părţile lumei. dar 
preste totă loculi au se suplinescă multe neajunse; a-
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poi înmulțirea. producțiunei altoră bunuri propășeşce cu 
repediune admirabilă, și cu ea trebe se țenă pasă mul- 
țimea mijl6celorii de schimbă, su a mâsurei valdrei. 
Singurulă casă -cândi s'ar putea înpuțina pretiulă loră 
este: dacă incidenţii sociale — precum. reshbellă și nesi- 
gurantiă generală — ar înpedeca pe tempă mai îndelungă 
producerea  bunurilori. Dar și atunci sar con- 
serva îndelungă pretiulă loră, pentru că în casă de a- 
semenea incidenții, şi banii de melallă s& ascundă de 
circulațiune. Asemenea întemplări din ce sunt mai a- 
menintiătâre, cu atâlă mai multă și producţiunea bu- 
nuriloră stagnediă, și în aceiasi propiorțiă metallele dis- 
pară din cursă. Va se dică: proporțiunea între bunuri 
şi mesura valdrei s& manț6ne. 

| Presupunând dar că producțiunea metalleloră no- 
bile va continua a să mări în proporţiunea ce o con- 
statarămu de la aflarea. minelorii americane și austra- 
liene, ea va înmulți nemijlocită averea socială numai 
întratâtă că, objectele de lucsă lucrate din metalle no- 
bile s& voră putea mări şi mai multă; dar şi. acestă 
câstigă se contrabalantiă prin trebuintia de a avea o 
cuanlitate mai mare de aură și argintă în circulațiune; 
prin urmare din ce s& mâăresce cuantitatea circulătore 
a acestoră metalle, de aceia perde lucsulă din aflec- 
țiunea ce o producea odinidră raritatea cualitățiloră 
lui.“ Câtă de rară era p. e. în evulă mediu ună lahtiu 
“de auri!. Omulă ce avea ună asemenea thesauriă, fără 
de a fi născută din classa privilegiată, nu lă putea 

„purta fâră de a fi suspitionată că Pa furată. Acum 
sa generalisată nu numai în classa commercianţiloră , 
dar nici vagabundii de meseriă, nu se potă dispensa, 
fără temă de a'si perde reputațiunea.
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Înse are înmulțirea și prin urmare scăderea pre- 
tiului — metalleloră o influintiă mare în repârlirea a- - 
verei sociale. Cei ce au. datorii de mai multe decie- 
anii, plătindu-o acum, seu în viitoriulă mai ahondantă 
în bani, plătescă mai puțină, — pentru că summa ce 
mai 'nainte era considerabilă, pe di ce merge este mai 
realisabilă. Procentele capitalelori scadă, publiculă 

„cumpărătorii se măresce din ce st generalisediă mai 
iare aură și arginiulă, şi pe de altă „parte să râădică 
pretiulă altoră producte. De-aci provine că o casă 
care mai "nainte cu 40-— 50 de ani consta 700 galbeni, 
astădi constă la 2000 galbeni, şi totusi mai multe se 
cumpără, și se, didesci acum, de câtă în acele tempuri 
de unii lâudate. + 

Pe de altă parie, cei ce au înprumutată capitale 
și le întrebuintiadiă spre producțiune, 'si vândă pro- 
ductele loră pe pretiulă mărită de astădi și care se 
măresce mereu, de și se folosescă de ună capitală a 
căruia interesse se devalorediă neîncetat. Urmediă 
dar” că perdiă cei ce trăiesc numai din capitale în- 
prumutate și însusi nu producă nimica; perdă proprie- 
tarii cei ce si-au vândută realitățile productive, pentru 
ca se “si potă ocroti mai usioră averea constătătdre în 
bani; perde cu unii cuvântă totă ce e neproductivă,— 
căci producerea fiindă destinațiunea omului, diace ună 
blăstămiă. în ordinea vietiei » asupra celoră ce o des- 
pretiuescă. 

| 
Nu putemi aici ignora că cu acestă adeverii stă 

în legătură perderea unor persone și classe physice 
şi morale. ce nu merită acestă perspectivă. Este cu- 
noscutiă că lefile officialiloriă statului, mai cu s6ma a- 
celoră mai mici — sunt ficsate la noi ca în cele mai multe
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staturi, prin legile fundamentale a ţerei. Suma de nu- 
merarii ce era destulă spre a remunera servitiele res 
pective, înainte cu ver 25 ani, astădi nu mai are a- 
ceia valore. De aceia guvernele sunt necessi- 
late a recurge la ajutâre, adesea întruni modă ce 
sancționdiă demoralisarea.  Ficsarea perpetuă a: leli- 
loră este unii actiă lipsită de considerări econâmico- 
sociale.  Neavendi — precum v&durămi — o măsură con= 
stantă a pretiului, necuvenintia ce urmâdiă, S'ar putea 
delătura prin o conbinare pe lie-care 10—15 ani a 
pretiului lucrului de di, a bucateloră, a materiei mai 
nedispensabile spre învestmintare, şi a pretiului curreniă 
de bani.  Constatândă dar resultatulă acestei conbinări 
ca unitate a valdrei; legislaţiunea să decretedie : câte 
unitătă de aceste să cuvină spre a remunera o di de 
deosebitele categorii a servitieloră publice ? — Aseme- 
nea mai bine este assigurată institutul ce e dotată nu 
numai în bani, dar celă puţină» pe jumătate în realități 
productive. 'Totă din acesta greșelă provine continuulă 
neajunsii a vistieriiloră statului, a cărora venită nu e 
basată pe proceniele venituriloră societătiei.  Senată, 
Camere - şi Parlamentele potă avea responsabilitate: în 
privintia încuviintiărei neajunsului, însă și membrii lori 
adesea ca toti Gmenii, nu potă fi tot-deuna liberi de 
impressiuni seducâtâre. 

Deci dacă pretiulă metalleloră seade din di în di; 
este evidentă, că acele societăti carii priimescă metal- 
lele din a doua scu a treia mână, le primescă, cu unii 
scădiâmentă cu atâtă mai mare, cu câtă sunt mai de- 
părtate de isvorulă loră. Acestă fenomenă s6niână 
multă cu fluctuațiunea apei. Pe ceii mai depărtati de causa 
talazurilorii ei ajunge mai târdiu, şi în mai mică me-
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sură... Afară de Russia tote staturile Eurâpene “si a- 
ducă neajunsulii de metalle din America. Până strâ- 
bată până la noi, la isvoruli loră nu mai au acelasi 
pretiu. .Noi primiină dar metalle devalorate în cât-va. 
în val6rea ce aveau mai nainte cu ver o 20—25 ani, 

Cu atâta suntemiă dar și în astă privintiă mai în- 
dărătuli adeveratei valori a averei, — ba suntemă îndere- 
irulă tuturoră, dacă nu avemă. de a face Și "noi cu so- 
cietăti. carii se -primescă de la noi, și se se descarce 
la ei devaldrea successivă a metalloră. Şi din acestă 
punctă de vedere suferimă ca 'Tantală— în mijloculă 
abondantiei ce ne ar putea da esploaterea mineloră 
nostre. Ă | 

Pretiuli: aurului în comparațiă cu a argintului în 
fine depinde de la pretiuliă constului producțiunei loră 
mai multă de câtii de la proporțiunea cuantitătiei unuia 
cu a altuia. În anticuitate varia dilferintia pretiului 
aurului pe lângă a argintului ca. 10: 1 până 17: 1 în 
tempă de crise. - Asemenea în evulă mediu. — În pre- 
sentă aurulă e mai de 16 ori mai scumpă de câtă ar- 
gintulă. Deosebirea între variaţiunile de acum şi mai 
de demultă e, că: de cândii s'a . generalisată legăturile 
commerciale între ţeri, nu mai essistă în fiecare statii 
o proporțiune multă diferită, ca mai "nainte. În a. 
1641, sta proporțiunea 12.5 la 1. în Germania; 13. 
5: 1 în Frantia; 14.5: 1 în Spania. De lă - anulă 
1816— 1837 varia între 15.79: îşi 15.-63: 1 ver- 
gile de metale în Hamburgă; în acelasi t6mpă varia 
între 15.89: 1 și 14.97: 1 în Londra. 

Fiindă-că aurulă este mai durabilă, mai transpor- 
tabilă și mai puţină voluminosă, în societăți cu o 6co- 
nomiă- mai desvoltată, să caută mai multă de câti -ar-
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gintulă. Ar urma dar ca pretiulă lui se să. urce pe lângă a argintului. Dar 'si are şi acesta publiculă seu. 
Commerciulă, mai mânuntiă nu primesce asia de bucu- 
rosi moneta mare (aură) ca cea de argintă, fiind=că nu se pote servi cu ea în trebuintiele mai mânuntiele. 
Ali doilea criteriu ce conservă pretiulă argintului e, 
că producerea lui constă mai multă lucru şi capitală, 
de câti a aurului, carele mare parte e productă na- 

„turală curată.  Întraceia sunt casuri unde aurulă pen- 
iru cualitățile lui este și mai apretiuită. În Frantia 
se urcas€ a fi cu 7 procente în anulă 1948; în Au- 
slria în a. 1851 cu 28 procente mai multă. de câti 
argintulă, din causa nesigurantiei politice. 

Din istoria pretiuriloră astfeliă constellate se vede: 
1. Că bunurile ce le produce natura sunt cu atâtă mai pretiuite, cu câtă cresce populațiunea și se des- voltediă economia socială; eră bunurile produse mai 

cu semă prin lucru şi capitală, devină din contra cu 
atâtă mai eftine ; fiind-că lucrulă şi capitalulă sunt ca- 
pabile de o desvoltare nefinită , dar natura de la ună punciii în colo, nu să mai pote fortia la o producere 
mai abondantă. îi 

2. Acel poporă, care fiindă la începutulă des- 
voliărei suale economice, produce cel mai eftine nu- 
irimente. vine în. relaţiune cu poporulă celă mai des- 
voltată în economia socială; căci acesta fiindă în stare 

„a-i da penlru productele cele crude, cea mai mare 
cuantitate şi cea mai bună cualitate de producte ma- 
nufacturale şi fabricate. unulă reîntregesce economia 
celuialaltă.  Estremitaţile economice vină în altingere; producătorii lucsului caută pe producentii necessarii— 

ECONOMIA SOCIALA. | 12 -
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lori primitive.  De-aci să esplică relațiunea României 
cu industria Englesă, Frâncă și Germană. 

3. Din compararea (asemenarea ) listei pretiului 
lucrului de di commună, a bucateloră, şi a capitaieloră 
se pote concheia la gradulă su stadiulă culturei eco- 
nomico-sociale a poporeloră. 

Din premisse resultă următorea :- 
Teoriă a pretiului. . 

Precum val6rea și banii, asia și preliulă presu- 
pune putiutia de a schimba; fiindă=că precum am disă: 
val6rea este mesura utilitatiei bunuriloră; banii sunt 
mesura valdrei;. şi pretiulă este ' mesura baniloră cu 
carii se poiă rescumpăra bunwrile prin schimbă. 

Pretiuli dar este aceia măsură de bani, cu carea 
s& poti câstiga bunurile venale. — Ficsarea mărimei 
pretiului resultă din înpârțirea massei bunuriloră, cu 
massa monetelori. — Instinctualmente o facemii aceasta 
înpărțire în tote zilele întrebându-ne : câtă de mare 
este trebuintia bunului ce voimă a cumpăra? Dacă es- 
te în destulă cuantitate spre..a îndestula căutarea lui? 
şi câtă e cuantitatea baniloră circulători ? 

Din considerarea acestori irii momente, decidemă: 
carea este cuantitatea baniloră ce corr&spunde valdrei 
cutâruia bună ? Aceasta procedură e formarea pretiului. 

„Cu câtă să occupă mai multi 6meni într'o societate cu 
aceasta divisiune (înpărțire),— adeca cu câtă este mai 
viu commerciulă — cualtâta este mai constante, mai uni- 
formă pretiulă. E de mirare că cu tâte că noi nu 
scimii câtă e cuantitatea bunului respectivi şi a ba- 
niloră, dar instinctualmente o senţimă chiară prin aceia 
că vendiătoriulă sciă câtă bună mai are, şi câtă şe 
caută; cumpărătoriulă sciă ce trebuintiă are; și amân-
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doi sciu cam în ce proporțiă sunt banii. Prin conti= nuă reflecsiune și înpârțire din atâtea părti, resultă ună aprocsimativă, care lă considerăm ca certitudine, şi că- 
ruia ne conformămă. | 

Precum valdrea : și banii, asia și pretiulă trebe 
se li reducemă la o certă mesură reală , căci altra- minte e cu neputintiă dea da pretiu unei cuantităti ne- finite, ideale.  Reducândi dar „cuantitatea ideală la o unitate de măsură, s. e. cotă, oca, Stinjină, ete. și 
constatândă că: ună cotă de pânură constă atâtii — ve 
nimă la Greșcare ficsare stabilă a pretiului bunuriloră. 
„Lista pretului bunuriloră ast-feliă reduse la uni- 

tâti, se numesce pretiulă currenti. Însă aceasta sta- 
bilire a pretiului, e forte efemeră; căci îndată ce seu 
massa bunuriloră. scade și trebuintia remâne totă ca 
mai "nainte, seu trebuintia s& micstorsdiă și bunurile 
se înmultiescă, scu una și alta rămână în aceiasi sta- 
re dar banii se sporesc s6u să înpuţinediă , pretiulă 

„Se schimbă.. Afară de pretiulă bunuriloră „ este pre- 
cum Vedurămi ună pretiu a baniloră de deosebite spe - 
cii.  Pretiulă unuia felă de bani fatiă cu altulă se nu- 
mesce cursu, 

Celă ce este în stare de a înpuţina massa bunu- 
riloră prin cumpăraraa unei cuantităti mari, acela pote 
produce o variare în .pretiurile.loră. Operaţiunea! în 
acestă înțelesi, adeca: a 'influintia asupra - pretiului 
bunuriloră este specula. 

Dacă în Bucuresci st plătesce ocaua de sachară 
cu 7lei, și să urcă de odată la 10 lei, și pretiulă ba- 
niloră pătimesce ceva schimbare. 

„ Schimbarea ce să face ast-feliu într'9' teră , înflu- 
intiadiă asupra alteia eri.  Adeveratulă negutiătoriu 

*
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speculantă trebe să consideredie proporțiile pretiulu 
în deosebitele țeri, altraminte' el e simplu vândiătoriu. 
Pentru aceia raporturile companiiloră: negutiătdre ce se 
trămită din tâte părţile lumei tipărite în buletinuri com=. 
merciale, sunt basele cele mai sigure a speculaţiunei. 

Cu câtă e mai mare diflerentia pretiuriloră, cu a- 
tâtă e mai durabilă,-pentru că. causele ei sunt estinse 
în mai multe ţeri; 6r din contra, cu câtă diflerentia e 
mai mică, cu atâtă țâne mai puţină, pentru' că causa 
ei e numai locală și momentană.  Urmediă că: din ce 
miscarea commereială și economică e mai: generală , 
mai estinisă, de aceia e mai regulată și mai constantă 
pretiulă: bunuriloră. Dar miscarea commereială și eco- 
nomică încă depinde. de la gradulă trebuintiei. De aci. 
6răsi urmâdiă că: acele bunuri voră avea ună pretiu 
mai sigură, cariă correspundă ceolră mai generale tre- 
Duintie; şi că: din ce e mai estinsă mai universală și 
mai regulată commerciulă, cu atâtă mai bine se con= 
servă ordinea pretiuriloră., (vedi ordinea bunurilorii şi 
â valdrei). i 

„ În schimbările pretiului adesea să întâmplă ca pre- 
tiulă s& urce pe cândă valdrea scade; și: st să mă- 
rescă valdrea bunuriloră pe cândă pretiulă loră scade. 
Pretiurile oscillediă la totă suflarea de ventă. Ori ce 
furtună socială le schimbă, dar nu și val6rea. Ni- 
mică mai usioră și' mai desi, de câtă variarea pre- 
tului; dar cu atâtă mai rară și 'mai nedependinte de 
voia omului, e schimbarea valdrei bunuiriloră, 

De
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Seeţiunea III. 

Averea. | 
Este summa bunuriloră, ee sunt în posessiunea 

unei pers6ne fisice seu juridice. | 
Are privatulă averea sua, precum are o commu- 

pă, 0 națiune, ună stată, s6u alte „corpuri  (per- 
s6ne) juridice; de-a-ci distingerea în avere privată, 
communală, națiunală, a statului. s. a.— Celă ce are 
aVere,.se presupune că are și trebuintie, fără carii 
averea nefiindă ună bună, n'are întielesi.  Mesura 
trebuintieloră fatiă cu cuantitatea. averei— cu carea 
le îndestulămă— decide: dacă starea în care se „află 
averea — e serăcia, (neajunsă) bună stare, seu opulentiă ? 

Este „vechiu objectă de meditațiă. Socrâte dice 
(Xenoph. Memor. IV cap. 2): averea nu-e de câtă 
Proporțiă între bunurile posessorului și trebuintiele lui. 
Platon (Leg. V) ca şi socialistii moderni, affirmă: că 
opulentia (bogăţia) consistă numai în mai multulă unuia 
de câtă a altuia. Mereantilistii pretindă că opulentia 
țerei consistă în averea mioneteloră ! Physiocraţii cre- 
deau eâ iîn abondantia comestibileloră (denr6es) a câ- 
rora avere e atâti de necessariă spre susțenerea vie- 
iiei Omeniloră * Asia Turgot (sur la formation et dis- 

  

 Pollezfen England and East-ladia inconsistent in their manutacturea- Schi” der Fârstlich, Schatz-una Reattamez cap. 29. 2 Paubana Dime. royale , 
edit. Daire pag. 49. ă
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trib. des richesses $ 91) alfirmă: că opuleniia unuia 
popor e în venitulă curată a pămentului, capitalisată 
după pretiulă currinte,— precum şi în summa tuturoră 
bunuriloră mobile.  Industrialii restringă opulentia la 
posessiunea bunuriloră carii constau lucru ! 

Noi distingemi serăciă :. dacă cuantitatea averei e 
atâtă de mică, câtă de-a-bea acopere necessariele. 
Starea ce are ună isvoră permanentă spre assigurarea 
trebuintieloră, se numesce bunăstare. Spre a'si pu- 
iea sătura passiunile mai 'artificidse, adeca spre a trăi: 
lucsuriosă şi în affecțiuni, trebe opulentiă. 

Distingerea întră trebuintie și necesarii este ase- 
menea essențială.  Necessarii sunt tote acele objecte 
fără carii nu putemă fi. Trebuincidsele sunt mai dis- 
pensabile. Celă. ce nu are destulă spre acoperirea 
trebuinci6seloră (conforme putintiei de a desvolta in- 
dividualitatea sua) este sâracă; cr sărăcia ce nu are 
assigurată nici îndestularea necessarieloră. suale, este 
miseriă. n | 

A esprima în numeri, de la care cuantitate de 
val6re a venitului începă deosebitele stări, este— dacă. 
nu cu neputintiă — de sigură forte greu ; pentru 
că nu numai deosebirea în locuri, dar. și nenumeratele 
înprejurări fisice, sociale, şi înțelesuale producă o 
differire mare. Cu tote aceste Say. (Trait6 de la ri- 
chesse 1. 17) a prescrisă opulentiei 60,000; bunăsta- 
rei 6000; şi serăciei 900 franci pe ani (pentru Pa- 
risă?). Cuantitatea de avere ce ne ajunge la eră spre 
a trăi în bunăstare, în orasie mari nu ne ară rădic:. 
din condiţia s&răciei. Multi din locuitorii Londrei că- 
Jătorescă prin conţinente, și -de și trăescă cu celă ma: „a . 

' Malihus Definitions pag. 234. Torrens Production of wealth Ch. f.
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mare ' comfortă, totusi “i constă mai puţină de câtă 
traiulă în capitala loră. Cu câtă mai greu se pote 
constata în numeri starea unei societăţi. mai mari, bu- 
ne-6ră a unuia poporă. Spre acestă scopă irebe să ne . 
mărginimă la definiția ei circumscrisă numai... 

Ce numimiă dar bunăstarea unuia poporu? Cu- 
prinsulii pământului roditoriă, a caseloră, a mobileloră, 
a baniloră, şi a cuantitătiei şi cualitâtiei Gmeniloră. 
Totă ce i-a dată natura, ce a produsă lucrulă,. și 
ce are capitalisatii.. (Vedi mai la vale despre aceste.) 
Proba acestui adevtră este icona dacăderei lui, carea 
procede în ordinea următdre: ânteiă emigrediă banii, 
dup'aceia se ruinediă casele, în fine să selbăticesce pă- 
“mântulă de nelucrare. |. 

Bunâ-siarea este condiţiunată de pace și de si- 
guraniiă; și consistă în a fi liberă de lipse, și în- gu- 
siarea plăceriloră raţiunale. | 

Deosebirea înlre averea“ privată şi averea unuia 
poporu, este în multe privintie caracteristică. Averea 
privată presupune, ca bunurile. ce. o constituă, 'se nu 
liă pre generale, pentru ca să .aibă căutare; averea 
națiunală privesce numai la îndestularea generală prin 
bunurile necessarii și trebuincidse. Averea privatului 
se estimâdiă după val6rea venală, fiindă-că ea depinde 
de la averea altuia individă; cea națiunală se aprețiu- . 
esce după valdrea usuală; fiindă -- (chiară şi în tem- 
pulă de acum caracteristică prin intimitatea relațiuni- 
loră înirenațiunale) — mai -nedependinte de averea altui 
poporă. St întielege că averea aceasta mai nedepen- 
dinte st consiste baremi în atâtea bunuri nemijlocită 
aplicabile spre acoperirea necessitățiloră și trebuintie- 
loră. de carii nu să pote, dispensa spre a si assigura
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essistentia fişică. Pentru aceia, ună poporă agricolă esie mai nedependinte (in privintia materială) de al- tulă, de câtă ună poporă ce o-parte mare a consum= țiunei suale o câstigă prin industriă. Marfa — pro= 
ductulă industriei, .nu satură nemijlocită pe ună po- poră, ci numai prin mijlocirea . commerciului, carele presupune cumpărători, și putintia de a schimba cu “marfa altui poporă agricolă. — Fieş-care poporă să si- lesce a. esporta câtă să pote mai multă din supraflu- intia producteloră suale, și a si direge puterile pro- ductive asia, ca sâ aibă din ce se pote mai puțină ne- cessitate de a importa de la altele. — Anglia p. e. es- . pârtă preste 9 — Frantia preste 6, Staturile-unite (a- mericane) preste 10 procente din cuantitatea consum- tiunei annuale; din contra totă acelesi staturi importă: Engliterra ceva preste 5, Frantia 6 — Stat, Unite ceva preste 9 procente. 

În fine, este cu neputintiă a calcula averea unuia poporă ca pe a individeloră, estimându-o după 'val6- rea venală; pentru câ în ceia să allă o mulțime de elemente. forte importante, carii precum: riurile scu a-. pele naegabile, porturile, căile, tractatele commerciale, și o mulțime de relațiuni înaintâtâre de economiă, ne fiindă objecte a Possessiunei individeloră, nu potă a- vea valdre venală. : Cu tote acesle, multi a estimată averea popdreloră în numeri, asia Bockh (Staatshaus- haltung der Athenee 1. pag. 636) evaluediă averea Athenieniloră pe cândă erau în florea lori, la 30— 40,000 talente. Burckhardt, (der Canton Basel 1 pag. 65) compută t6tă averea Baselieniloră, internă şi de prin alte staturi, la 150 milline franci... Foia periodică Athenaeum din 5 Martie 1853 atfirmă câ averea na-



AVERE | 157 

țiunală a Britaniei, sue la 8000. milione pundi ster- 
lingă; adeca la 200 mii de milliâne franci. Adeve- 
rată că sunt staturi atâtă de mici, în câtă computarea “ 
averei poporului loră, nu întempină greutăti spre a afla 
cuantitatea aprocsimativă; dar la ună poporă ca ală 
Angliei, din susi attinsele cause, este absolută - nepu- 
tintiă. “ Negreşită că numerii sunt baza decisiunei des: 
pre cuantitatea averei unuia poporii, dar ei sunt numai 
scheletul, ce trebe să să întregescă prin note circum= 
scrise. Aceste note din carii se -pote concheia la bu= 
nâstarea unui popor sunt: | . 

a). Cualitatea și cuantitatea commoditățiloră spre 
essistentia fisică a classei lucrătâre „ carea preste totii 
loculă este majoritatea. Aceasta se esprimă prin cal- 
culă mediă a lungimei vietiei locuitoriloră, și mai cu 
sema prin numerulă anuală a băiaţiloră morti, carii in 
eialea cea crudă, din lipsa nutretiului, iute mărescă con- 
tingentulă morțiloră; — În anii cei sănătosi 1774—1778 
murerau în Frantia de la 1 millionă, 33.700 de smeni 
pe ani. În anulă celă mai periculosă a secolului pre= 
senti 1832, au murită 27,900. (Ch. Dupin) — semnă 

„că mijl6cele de nutrimentă a poporului au mai cres- 
cută. Toti Ch. Dupin (Forces productives pag. 82) 
se miră de cuantitatea cea mare de carne, casiu, ca- 
fea, theă, untă, ce se consumă în Engliterra; de la 
care concheiă la dedatea poporului la traiă bună; şi 
cu acelasi dreptă şi la tăria lui spre lucru. Dacă 
sunt popdre chiară și în stare nomadă, carii cu tgte 
că nu au asemenea nutrimentă, nu dau nici atâtea ca- 
suri de morti; acesta nu nimicesce concheiarea, ci ne 
arată numai că trebuintiele fiindă relative , - asemănare 
cu acelâsi cifre nu se pote face între popore ce se
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“deosebescă atâtă de multă în privinta -occupaţiunei și 
a' modului de traiă. : ” 

b) Mulțimea şi cualitatea edificieloră, a _institu— 
teloră, a căliloră, canaluriloră de naegare şi de uda- 
rea s€u uscarea pămentului etc: De la 1843 în doi 
ani numai în Londra s'au didită strade în lungimea de 
52 miluri engl. și aprope la '7000_ case. — Prin 
cursurile naturale a rîuriloră, în Engliterra nu se pote 
naega nici pe jumătate atâtă câtă este. distantia cana-— 
leloră artificidse. (2300 miluri engl;)- În anulă 1850 
avu Britania totă: câli ferrate în lungime de 6620.mi- 
luri engleze, ce constau la 5,500 milline franci. 

c) Continua circulare a capiialeloră mari, ce se 
vede din mărimea valdrei mijlOceloriă de schimbă. A- 
pointurile engleze sunt banii cei mai usitati în plătire, 
Ele sunt note de bancă -ce representă o valâre de 122— 
125. de franci: spre a usiura plătirea în: aură seu: în 
argintă, căci bani de aramă n'au. — Storch (Handbuch 
I. pag. 145) imparte poporele, în împrumutătâre; da- 
torasie; şi nedependente în privintia relaţiunei mone- 
tarie.  Capitalele în. Engliterra st află cu 2-—3 pro-— 
cente. Nu e mirare dar că esundă prin țeri. străine. 
Acestă feliă de avere dovedescă și siabilimentele pen- 
iru cursulă monedelorii,. feliuritele bancuri, associațiuni 
de sigurantie. s..a. | 

d) Mărimea speseloriă. întrebuintiate spre: plăceri 
spirituale, şi generalisarea acestoră plăceri în tote clas- 
sele locuitoriloră..
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Secţiunea IV. 

Economisarea. 

Este continua activitate spre câstigarea și rajiu- nala întrebuintiare a bunurilori. Motivul.  Amă vt- diută ce ne conduce și ce justifică silintia nâstră spre avere.  Totă acele suntii elementele ce ne motivediă și spre economiă, fiindă-că averea este ținta econo- misărei. Însă averea e o Stare passivă,  Economisa- rea e o activitate, va se dică: motivele ei. ţintesci la. uni scopă a activitătiei, Ja principiele superidre la: 
carii țintesce în. ultima analisă nu numai instinctulă 
dar și spiritulă, ce mai liberă fiindă de materiă , are tendintie mai superidre de câtă ea. Din legână până în mormânti ni s'a dati destinarea producerei, con- 
servărei, și reproducerei. Aceasta este divinitatea în: noi, a căreia principiu e creaţiunea.. A câstiga şi'a crutia este scopulă economisărei, ce provine din in- ieressulă de a-si conserva individualitatea. Dar. acestă interessă propriu, ca se nu degeneredie în peccatulă egoismului, să înfrână prin idea ce dinpreună ne este înă- sculă pentru ecuitate, drepti, și bunăvointiă cătră al- 

ţii, și de care nu. să pote dispensa nici cea mai: de- generată fiintiă creată după asemenarea lui Dumnedieu. Amorul proprii. şi a deaprâpelui numai la prima - vedere ne pari a fi contraste, dar ele nu sg eschidă 
unu pe altulă, ci sunt două ponduri . contrabalantiante ,
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carii precum puterea centripeiară și centrifugară producă harmonia sfereloră Spre a nus nimici, asia inferessulă pro- priu şi interessulă communiă sunt principiile ce sustâniă harmonia vietiei sociale. Aceasta e partea morală ce legă interessele materiale de cele spirituale, nisuintie- le necessarii, de cele libere a spiritului emanci- pată de necessitățile “materiei, ce sunt supuse fatali- tâtiei. Ea este puntea care communică: între împără- ţia :materială Și spirituală, | 
„ Secolulă nostru atâtă de denuneiată peniru ten- dintele prepoderantă materiale, nu este atât de viți— osă precum 'lă defaimă unilateralii judecători Spiritua- listi. “Din contra nu ne sfiimă a affirma, că acesti se- colă este o epocă a reacținnei în contra tendintieloră ascetice carii pretindeau, ca tăranulă se si lucre pă- mentulă seu, ânteiă din amorulă. câtră Dumnedieu , şi din supunere câtră. mai marii pâmentului, apoi din in- teressulă de a redobendi aceia ce a semnată, er ve- nitulă curată se-i fiă ultimulă motivă a sirguintiei sua- le. Aceasta doctrină jesuitică, a provocată contradi- cerea cugetătoriloră din secolulă 18-lea! carii aflân- du-o a fi pre departată de adevâră, affirmau că amo- rulă propriu este motivulă tuturoră acţiuniloră nostre. Înse Spiritualismulă celora, ca şi materialismulă aceş- tora, sunt estreme; adevărulă le legă pe amândouă, 6r nu subordinediă s6u chiară eschide pe una în favorulă ce- leialalte, . | | | Cumcă principiulă binevointiei cătră deaprâpele este înăscută în natura omului, e nedenegabilă, 0- mulă singuratică nu este ună întregă perfectă, câci ce ————— 

! Mandezille 'The fable of the bees, or private vicea public benefits. Heluetius De V'esprit, Voltaire, Memoires de la Rochefoucauld,
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ar fi €lă fără societate, și cum societatea fără alti 6- 
meni? Elă -e datorii mai tote ale suale societătiei, și 
fiindă-că aceasta datoriă l&gă pe fieșcarele de ceia- 
lalti, tot se' 'ndatorâdiă unulă altuia. Aceasta legă- 
tură reciprocă este chitulă între individă și deaprâpele 
stu. Numai o parte a individului e propriă -a sua; 
ceialaltă e a familiei, a națiunei, ba și a omenimei în- tregi. În care omă s'a stinsă până într'atâta foculă 
divină , ca s6 nu fi avută momente, în carii să se fi. 
interessată pentru causa commună mai multă, de câtă 
de a sua? Celă ce e consciu a missiunei suale „ în 
care preponiderediă dumnedieesculii în-omă, sânte, și 
va sânţi totă-deuna asia ; căci Sympathia pârtiei pen- 
tru întregi, este — trebe să fiă — principiulă moralului s0= 
cială.  Tâtă abaterea de la acestă adevâră, o r&sbu= 
pă vătămata nătura, prin ura societătiei asupra singu- 
raticului, prin isolare, căreia urmediă niriicirea lui mo= 
rală dacă nu și fisică. Rațiunea omenescă ce se es= 
primă în doginele positive -a religiunei prin icne, -să 
rOgă:: „st să înfiintiedie împărăția lui Dumnedieu pre 
pâmentă“ va se dică: voia acelui: părinte, de la care 
noi toti suntemă frati. o familiă în care prosperarea unuia contribuă Ja prospearea tuturoră, şi a tuturoră, 
conțene (involva) fericirea părțiloră ei.. 

Viatia reală, şi în : tendintiă ila averea materială, nu deminte acestă adevără. Ună învâtiâtoriă. a căruia 
activitate e folosit6re. multora, chiară prin acesta si întemeiadiă și bună starea sua personală. Mediculă ce 
curediă mai multi, € mai căutată, Producentulă ce pâte 
vinde mai eftină, st înavutiesce mai de grabă. Asta 
e legea naturei, aceiasi în luriea spirituală ca și ma- 
terială; și unde este ver o abatere de la ea „. acolo
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cursulă naturei este împedecată, acolo circulaţiunea în- lire causă și efect este. morbâsă (bolnăviciosă). ! 
“Cu câtă mai tare deosebesce: cineva binele stu de ală de aprâpelui, cu alâtă mai departe este de a fi îndestulată pe ală sâu. Acele institute publice, ca- rii numai prin contribuirea mai multora s6 potă infiin- tia, nu servescă numai spre folosulă celoră ce sunt constrinsi a recurge la darurile loră, ci nemijlocită şi -interesseloră celui -ce a ajutată a le întemeia. Fără de a sacrifica ceva peniru susțenerea seraciloră, i-amă sili a recurge la ori ce mijlâce carii le ar dicta des- 

peraia grijă spre conservarea essistentiei lori, la fartă, 
însielăciune, jafă, omoră. Cine ară cădea pradă loră, 
de câţi ceii ce au refusatii denariulă seracului.  Pen- tru ca se nu întâmpinâmă vaetulă Omeniloră pătimindi; se nu ne îngrodimă de ranele loră, ce negrigite din 
causa neaverei mijlceloră,. devinii gangrenă; ca se nu ne inficiămă (molipsimă) de cei ce pâtimescă de bâle 
contagidse, și nu s& potă isola, căci trebe să apelle- die la compătimirea conlocuitorilori; — le prevenimă 
în folosulă nostru rădicându-le asilă, case de seraci, de orbi, spitaluri etc. Vremă ca ignorantia se nune im- 
pedice la toță pasulă câtră perfecționarea vietiei , ca 
se ne înpărtâșimă de ideile altoră popore, din trecuti 
şi present, și să ne communicămii escitândă ideile 
n6stre, nu numai celoră. presenti, „ci și celor depâr- 
tati cu loculi şi tempulă : (viitorimei), contribuimă ce- va mai multă, ca s& să întemeiede instrucțiunea.  Etă 
sirînsa legătură între interessulă propriu şi interessulă commună.. | | 

Economia individului (privată), silinduse numa 
la a câștiga și a păstra, prin egoismulă ei ne ar îndu-
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ce într'uni resbellă continuu, a unuia asupra tuturora; dar interessulă commună ni-lă aduce în harmoniă cu economia tuturora: deaci vedemă necessitatea distingerei în eco- nomia privată și publică socială, de statii, seu națiunală. Economia publică (socială, națiunală, ect.). nu e- ste numai ună agregatii de economii private, precum națiunea nu e numai ună agregată de individue. În ea nu urmărimă numai interessulă privată a individului, căci atunci s'ar isola de cătră alţii, ci ea ne informă despre principiile generale după carii se împartă oc- cupațiunile unui poporă.. Ea ne arată dependintia re- Ciprocă. a economisătoriloră . relațiunile ce ei legă de olaltă, spre a: ne consinge: cum numai prin conlucra- rela îndestularea trebuintieloră reciproce pote prospera | bunăstarea tuturoră. 

“ În corpulă omenescă numimă organism: reciproca inriurintiă a parțiloră chemice, Chiarii asemenea este înriurintia activităței membriloră unuia poporiă. Ea nu „este ună mechanismă, în care poti distinge că A. este singurulă effectă a miscărei lui B. şi acesta miscă pe C; nu, — în. economia socială o causă este eflectulă al- tei cause, și tote să condiționâdiă una pe alta în cer- cuită, chiară ca viatia în corpulă omenesci; pentru ce dar se nu avemă dreptă a numi economia socială scu na- țiunală: apa Organismiu a economiei individelori a socie= tătiei stu Gunuiapoporii, cu atâtă mai vârtosă, că bâlele ei avendi mare asemănare cu a le corpului omenescă, şi vindecarea (terapia) loră pretinde o procedură a- nalogă. La una ca şi la alta, trebe se ne înformămă mai "nainte de tâte, dacă regularitatea în funcțiunea organismului este stricată seu numai împedecată; dacă, are trebuintiă de întrevenire seu cură positivă, s6u nn-
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mai asceptativă, dândă naturei tâmpă a să regenera,de 

sine. Cura positivă are locă în 3 casuri, spre a în- 

tări cândă puterea naturei este prea nepulinci6să, a o 

modera cândă este prea vehementă; a 0 conduce dacă 

e sedusă. O societate seu uni poporă este în stadi- 

„ulă sănătătiei — în flOrea sua — cândă ambele interesse: 
privată şi publică, sunt în perfectă harmoniă.— Prepon- 
derediă celă privată, — e. semnulă. mancitătiei culturei 

lui; predomnesce celă publică, — atunci consumă pre cel 
individuală, — și societatea scu națiunalitatea e în pro- 

cesulă dissoluțiunei.  Simburile economiei sociale şi 

naţiunale e în economia. unei familii, căci. familia. este 

simburele idei sociale; dim ea purcede națiunea, și în 

pasă egală cu desvoltarea ei, să desvoltă activitatea 
“statului, de la care depinde raţiunala conducere seu 

baremi ne-înpedecata desvoltare a economiei sociale 

și naţiunale; căci trebuintiele n6sire sunt permanente, 

îndestularea loră trebe se să reînnoiască neîncetată 

prin continuă activitate, carea numai într'ună stat cu 

relaţiuni sociale bine ordinate, pote. prosperane oprită 

de pedecile ignorantiei, indifferentismului, s6u a altoră 

neajunse.
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CAPU I]. 
—— (0 — 

Secţiunea 7. 

Despre puterile producliunei, 
Nu este în puterea omului de a face ceva din 

nimica. O casă, o masă, s6u ori ce productă a lu- 
crului omenescă, presupune câ a fostă o materiă carea 
s'a adaptată (întocmită) prin lucrarea omului spre sco- 
pulă “căruia servesce acel opi. Totă producțiunea 
primitivă consistă seu în străformarea materiei pentru 
a o face mai, folositâre, său în aflarea noueloră fol6se ce se poti trage din materiă. Urmediă dar, că pro- 
duoţiunea nu însemnediă a produce materiă — ce o- 
mulă nu pâte—, ci a produce valdre în materia. 

 Scopulii productiunei este îndestularea trebuintie- 
loră materiale" atâtă în privinția cuantitătăei, câtă şi a cualitătiei. Spatiu (locă de estindere), tempă şi si- 
lintiă-ne crutiă ea; și cu câtă se perlecțiânediă ma; multă, cu atât: mai tare cresce bunătatea şi durabili- 
tatea producteloră spre a realisa dorintiele, şi a aco- peri irebuintiele nostre. Asemenea principalii  scopă 
a produețiunei este: bucuria de fâptura mâniloră nos= 
ire, carea adesea e mai mare şi mai multiămitâre de 
cât însusi cele-lalte folose materiale. Cu ună cti= 

ECONOMIA SOCIALA. 13
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vânt: producțiunea este mijloculii (remediuli) spre 
desvoltarea şi conservarea nâstră trupâscă și sufle- 
iescă. 

Condiţiunea producțiunei. Spre a produce avemi 
trebuintiă 2) de ună objecti materială ce are cualitâti 
spre întrebuințiarea la. anumite scopuri omenesci b) ju- 
decata mintiei spre a le cunâsce valorea loră. şi mo- 
dulă de a le face bunuri. Aceasta este activitatea 
persnei asupra materiei, s6u a subjectului asupra 0- 

biectului. Constatândă dar aceste condițiuni a produc- 
țiunei, trebe se deosebimă: subjectuli producătorii de 
objectulă producțiunei, de şi ambii acesti factori sunt 

„numai douămanifestațiuni diferite a unuia elementi pro- 
ductivii care este 

Natura, 
Ea e totulă din noi și afară din noi, fără carea ni- 

mică nu pote fi. Ast-feliă totă sciintia numai pe ea 
revelândă, nu pote fi numai o parie a producțiune 
după cum o tractâdiă economii politici. Însă mo- 
durile în carii să manifestediă, sunt atât de diflerite, 
în câtă doctrina (sciintia) a înprumutati aceasta nu- 
mire spre a însemna cu ea acele condițiuni a le pro- 
ducțiunei, carii şi fără de contribuirea omului— essi- 
stă ca factori curatii naturală; spre a le deosebi de 
factorii sociali, carii nu suntă resultatuli necessită- 
iei naturei, ci a liberei -voie.a omului, și prin ca- 
rea aceasta fiintiă să deosebesce de cele-lalie a le 
naturei. . 

Av6ndă producțiunea trii factori principali: a) da-— 
rulă primitivi g naturei, sub 'care înțelegemă dife- 
ritele cualităti a pământului și a locuitoriloră lui; b) 
duerulii; şi” c) capitalulă ; carii sunt fenomene sociale
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ce provină mai cu sema din libera voiă a omului; din 
aceste numai darulă naturei este primitivă. Dar fiindă-că 
nici la acestă factoră nu privimă fără resultatele feno- 
meneloră sociale: spre a încunjura distincțiuni subţile, 
adoptâmiă şi noi numirea obicinuită,, şi prin 

A 
Natura objectivă însemnâmă. acele puteri primitive, 

carii consistă în materiă, şi sunt basa producțiunei 'e- 
cononice. 

1. Situaţiunea unei feri, este de o inportantiă 
principală nu numai pentru producțiune , dar şi pentru 
a da pretiu producțiunei. Ea s& pâte considera din 
trii puncturi de vedere: | 

a) A configuratiei fisice pentru  producțiune. O 
țeră muntosă are în proporțiă o cuantitate mai mică de 
agrii (pămenturi) roditori, de câtă alta siesâsă (plană), 
și pe hemi-sfera nâstră până la ecuatoră, pământurile 
de pe dosurile de câtră m6diâ-n6pte a munțiloră sunt 
mai neroditâre de câtă cele de pe costă. de câtră m6- 
diă-di, adecă în fatia sârelui. În Pyreneii de câtră 
Frantia 43%, (procente) din pământă e neroditoriă . 
6r' în partea de câtră Spania numai 31%; în Alpi 
42% —36%, e neroditoriu prin Helveţia, er în partea 
de câtră sore, precum prin şesâsele Departamente Nord 

„şi Somme numai 1%, este sterilă. Chiară asia de si- 
gură e că partea Carpaţiloră de câtră România de din- 
c6ci, sunt cu multă mai roditore, de câtă de cea că- 
tră Transilvania. Asemenea şi locașurile munteniloră 
şi le didescă mai -multă pe la p6lele de câtră fatia. 
s6relui. Aceasta nerodire ne esplică: pentru ce po- 
prele muntene invasion6diă adesea asupra celoră din 
câmpii, după ce sporindu-se, pământulă loră nu pote 

*
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alâlia nutri ca aceiasi cuantitate de suprăfatiă a șe-- 
susului, 

b)  Înlesnirile fisice spre communicare. Ce mică 
este s. e. distantia între capitala Tyrolului (Laibach) 
și Triestă, și totusi înainte cu 6 luni numai, până a 
deschide calea ferată, transportul producteloră seu 
marfeloră între aceste două puncte, consta la 20 lei 
de. cântariu, pe cândii de Ja Triest până la Brasilia 
(în America), transportarea aceleiasi greutăți de marfă 
constă numai 10 lei. Călile: de apă la carii mâna o- 
men6scă nimică s6u forte puțină au contribuită spre a 
le adapta (întocmi), sunt cele mai înlesnitore şi mai 
efiine mijloce spre communicare.  Chiară şi cele arti-- 
ficiose, precum canalele, sunt mai neconstătâre de câtă 
căile ferate; er aceste cu câtă mai înlesnitâre de câtă 
puterea animaleloră transporiătore ! — În asta privintiă 
o ţeră semână corpului organică a planteloriă şi ;ani- 
maleloră. Ca 'în aceste— vinele și arteriile, asia într'o 
ieră sistema cursului apeloră este prin carea st în- 
parti prin trupă suceurile vitale. Ferice de tera pe 
care a îndiestrat-o -natura cu ape numerdse, — carii, 
ca în patria n6stră, încurgă într'o vână principală (Du- 
nărea), spre a ne deschide pe două părti largulă lu- 
mei. — Însa precum avantagiulă este ună bună numai 
după ce lă cunâscemiă, asia și favorulă acestoră cir- 
cumstanții numai după ce le vomă sci apreția întrebu- 
intiându-lă. Unde lipsescă aceste daruri, trebe se le 
suplinescă mâna omenâscă' legândă cursurile apeloră. 
Lipsindă şi aceste, —irebe se didescă câli ferate; seu 
lipsindă mijlâcele, a le suplini: cu drumuri de pămentă. 
Și în privinta cladirei loră, situațiunea pâmentului no- 
stru ne ajută forte multă, căci diferentia. costului în-
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ire siesă și locuri muntâse, pentru câli ferate sue a- 
desea la pătrată atâta pe milă. 

C) Siluațiunea întrenațiunalo-economică. Nu au 
tote popbrele acelasi feliă de producțiune. România 
agricolă, îndiestrată cu atâta abondantiă dela natură, 
în vecinătatea poporeloriă constrinse la industriă, chiară 
și în desolata stare în care se află producțiunea ei, 
neajungândiă nici culmea economiei primitive ne-cum 
a celei ratiunale, au fostii şi este magasinulă Europei. 
Mare object de meditaţiune , şi puțină considerată 
pân'acum! Aceste cualităti sunt isvorulă bună-stărei, 
chiar şi în starea inerției nostre. 

d) Este o situațiune fisică a pâmentului înfluin= 
tiătore asupra culturei. S'a observată că cea mai fa- 
voritâre situaţiă pentru cultura unuia stată, sunt ţerile 
carii prin mai multe terasse din munţi să coboră la 
câmpii.  Diversităţile a une-ori contrarii în limbă, mo- 
ravuri, şi structura fisică a poporului, ce produci 
asemenea situații, sunt folositâre spre a face mai om- 
nilaterală unitatea naţiunală s6u socială. In asta pri- 
vintiă Europa e mai favorită de câtă celelalte conţâ- 
nente ; si în sinulă acestei favorite, noi suntemă unii 
din ceii mai favoriti, dar și ceii mai paralisati în 
eflectă. 

„2. Clima este ună factorii forte mare în eco= 
nomiă, căci de la ea depindă hotarele certeloră .pro- 
ducte.  Isothermii seu liniile câldurei de preste. ană, 
sunt linii prin carii s& demarcă: de unde şi până unde ? 
prosperă economia de lemne, vite, grâne, vină, olive, 
sachară, mătasă, ș. a. Asia grâulă nu cresce mai în-— 
colo- de 60 graduri câtră nordă ; săcara nu să face de 
la 66* încolo; de la '70% mai însusă spre nordă, agri-
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cultura nu prosperădiă, și locuitorii țrebe să st nu- 
trescă numai cu animale. Asia cătră ecuatoră în zo- 
nele tropice (ferbinti), grâulă, secara, şi ovesulă nu : 
crescă, pisangulă numai până la 390, pomulă pânei nu- 
mai pănă la 220 de la ecuatoră cătră poli. Romănia 
dintre Carpati, Dunăre şi Prută, diace între 430 40” 
până la 48 50' a lățimei septemtrionale (nordice); 
şi întră 23 până la 29% 30' a lungimei orientale de 
la Greenwich. Partea cea mai mare a României de 
dincâci de Milcovă, până la 45 graduri, s& află sub 
Zona stâmperată caldă, carea după Meyen se estinde 
de la 34 până la 45-ea gradă. Temperatura de mijloc 
în Europa este sub această Zonă până+-19-+-1'7 grad. pres- 
„te vară; și 1—10 grad. sub 0 preste ernă; dar prin 
influintia Carpaţiloră și neadăpostirea de câtră Nordi- 
Ostă, temperatura de mijlocă. la noi e mai rece. În 
România de preste Milcovă cam la 60 caldură de pre- 
ste anii, de și după Ales. de Humboldt ar fi după ana- 
logia altor pârti de sub aceiasi. liniă la4-190 

Însă Vegetațiunea nu priiesce numai după o certă 
cuantitate mijlociă a iemperaturei de preste ană Sunt 
țeri a căroră 6rnă e mai caldă de câtă a nostră, și 
totusi nu potii produce grâu, pentru că unele plante în 
somnulă loră de 6rnă potă suferi frigă mai aspru, dar 
vara au trebuintiă de câldură mai mare; şi din contra. 
În unele părti a Siberiei. cu o temperatură de preste: 
ani de: — 1 (adeca 7 sub 0) cresce bine grâulă și 
secara; €r' în Islanda-cu o temperatură de: + 4 a- 
deca 4 preste 0) nu se cocă cerealele, fiind-că în Si- 
beria câldura verei sue la + 16%, er în Islanda numai 
la +19. Din contra cameliele, myrthulă, georginele 
şi altele plante, ern6diă sub ceriă. liberă. în Engliterra
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cu i6te că vinulă nu sg pote face vara.  Boussingault 
(Economia în raportă cu chemia vol. II. pag. 435) af- 
firmă: că spre prosperarea grâului e de trebuintiă , ca 
în 140 de dile ale anului să fiă o câldură de + 12%; a- 
deca: spre a se desvolta fruptulă din sământia de grâu, 
are trebuinliă de 17000 Reaumuriane.  Chiară și în 
cea mai răcorâsă parte a României, cea de preste Mil- 
covă. după statistica D. N: Sutiu pag. 17 tabel. are 
în 150 de dile căldură +- 129%; adeca: 18009 preste ano- 
tempulă rodirei. 

Dar nici câldura — ce depinde de la mai ma- 
„rea seu -mai mica depărtare de ecuatoră, şi înălți— 
mea de la suprafatia mărei — nu este singura eflicientă 
a climei.  Umediala pămentului atârnă de la cuanti- - 
tatea apei și de la căldura ce o face a evapora; mai 
încolo de la mulțimea bălților, păduriloră , direcţia 
munțiloră, cualitatea petriloră ce se află în jurulă lui. 
Pentru aceia și isothermii nu sunt paralelli cu ecua- 
torulă ci să abată adesea fârte multi!. Ploia în Eu- 
ropa e mai rară cătră nordii. Pe ţârmii zonei tropice 
plouă 120—80; în Genua 44, în Milană 36; la Mar- 
silia 25; pe la Viena 20; Berlină 19; la Petru- 
burg 16 policari (degete) de apă preste ani. Pe 
la lassi in anulă 1940 au fostă 126 dile furtu- 
n6se, 87 „amestecate; în anulă 1839 145 dile furtu- 

„_n6se, și 55 amestecate. (Statistică D. N. Sutiu). Nu- 
merulă dileloră ploidse depinde nu numai de.la de- 
pârtarea de mare, ci şi de la temperatura aerului. În 
Irlanda de apusă, plouă 208 dile ale anului; în Nie- 
derlanda 170; în Germania de nordi 155; pe la Vol-. 
ga 90; în mijlocul Siberiei 60 dile în ană. În apu= 
Ta de Humboldt Cosmos, Berlin 1847, |
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sulă Europei plouă mai de două ori mai multă ca în Europa orientală, și în Irlanda de 3 ori ca în Italia- Şi de la aceasta gradățiune este abatere la locuri un= de din causa lipsei de vecinătate apătosă plouă, mai “puțină de cum ar trebui după progressiunea depârtă- 'rei de la ecuator. În Pesta spre essemplu — carea e “mai spre ecuatoră de câtă Vienna, plouă numai 17 policare de apă; adeca mai câtă în Petruburgi; și din contra: în partea orientală a Angliei -— carea e mai spre nordă de câtă Vienna, plouă 24; și în partea de că- tră apusă,-adeca câtră atlantică 35 policare de apă în ani. (Gobbz ilber die Abhăngigkeit der Populations- krălte von den einfachen Grundstoffen 1842). 
Preferintiele climei mai calde sunt următorele: a) “Cu câtă: e mai depărtată o ţâră de ecuatoră. cu atâtă se restringe puterea productivă la părțile cele mai puțină rădicate preste suprăfatia mărei. Stânci și munți, carii în Nordă nu producă nimica, în teri calde facă vină, pome, olive. În Quito (în America sub ecua- tori) muntii numai la înălțimea de 14,850 ce urme,— 

la noi, de la S000 urme,-— în Islanda de. la 2900, 
în Norvegia de la 2000 urme însusă, nu mai potă pro- 
duce nimica, și asia treptată la Spizberga încstă tota 
vegetațiunea începând nsua vecinică. 
"b) Desvoltându-să frupiele mai de grabi în climă 

căldurâsă, același pămentă se pote mai de multe-ori folosi în ani. În Arabia semână odată și seceră de trii-ori, servindă grâuntiele cădate de douâ-ori ca se- mântiă. Florile vegetalelorii se desvâltă pe fie care gradă a lăţimei geografice mai depărtată de ecuatoră, câte cu 4 dile mai târqiu. Aceasta difterintiă scade 
“ceva mai spre Nordă de noi. În privintia înălţimei
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pămentului, la fie care 600 urme de munte, vegetarea se desteptă câte cu 10—12 dile mai târdiu. 
c). Cuantitatea producteloră. e mai mare. În Me- xico spre mâdiă-di, grăunțiulă de grâu dă 30—35; în Algeria 8—10; în Frantia 5—6; în România de Nord-Ost pe unele locuri 3—4, mai cătră Dunăre 10—12, şi pe ici colea câte 20 grăuntie (N. Sutiu); adeca în mediuli-termină de o potrivă cu a Franţiei, 
d) Cualitatea producteloră e mai bună; pentru că 

conțenă mai multi elementă nutritorii, hucatele _vi- nulă și pâmele au mai multi sachară. : e) Pâmântulă se pote lucra mai fâră crutiare, avendă trebuintiă de mai puțină pădure şi. provisiune de €rnă pentru animale. În. Andalusia (Spania) pasci vitele câte 42 septemâni în ani; în Alpii Helveţiei câte 13; pe alocurea numai 6 septemâni în ană. 
£) Trebuintia de puteri lucrătore (6meni şi ani- male) este mai mică, parte pentru-că pământulă pre- 

tinde mai puţină lucru, parte câ tempulă în care se pote lucra, este mai îndelungată. În Iudea în 10 luni 
a le anului se culegea smochine. În Italia de mâdiâ- di să pote sâmâna de ernă şi în Decembre, de vară uneori şi în Ianuarie. În Germania se lucră pămân= tulă în 7 luni, în Russia pe la Moscva în 4 luni ale anului trebe se fiă cu tâte gata. Asia dar în Russia trebe 7 cai ca st pOtă găla lucrul ce în Germania se pote găta cu 4 cai, avendă tempă şi mai târdiu. Aceste înprejurâri au influintiă nu numai asupra greu- tăției producţiunei, ci şi asupra pretiului puteriloră lu- crătâre. 

Icâna cea mai neînşălătdre despre cualitățile climei şi a pământului în privintia vegetaleloră, ba în multe
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privintie și a animaleloră, este flora (scu collecțiunea 
erburiloră) ferei | pr 

3. Puterile chemice. Căldura și ventulă are pute- 
rea de a evapora unele substanţii; ele ne uscă grâ- 
nele, câce pânea, absârbe mercuriulă din amalgami, 
destillediă, topesce metalle, pământuri, ceră, întăresce 
tâglele, și alte. ohjecte apătâse. Lumina s6relui. ne al- 
beșce pînda, daguerotipediă, respândesce chlorulă spre 
a regenera aerulă miasmatică, decompune cu ajuto- 

, riuli „aerului substanţii, ne ferbe vinulă ş. a. m. 
„În economia rurală, carea este mai singura nâstră 

producțiune, cun6scerea pârțiloră constitutive a pâmen- 
tului este nedispensabilă, pentru a lă putea folosi ra- 
țiunalmente.  Ceii vechi cunosceau 4 elemente: aeră, 
apă, focă, și pământă. Ceii nuoi dică că elementulă 
irebe. se fiă neînpărțibilă; cele 4 a celoră vechi înse, 
constau din mai multe părti heterogene pân' acum 68 
cunoscute, Elementele pământului: varii, talcă, argillă, 
sunt metalle, carii viindă în attingere cu ossigenulă — 
ca tote corpurile — să consummă cu încetuli, Din ce- . 
nusia acestoră minerale consistă pământulă celă mole 
solvată cu apă. Adaugă la aceste, putrăgiunea plante- 
loră și animaleloră ce facă humulă, şi 6tă principalele 
elemente a pământului.  Amesteculii loră este feliurită 
nu numai pe subt fatia dar și pe fatia scu scârtia pâ- 
mântului, carea singură interessediă pe agronomă. Să 
întielege că în pămentă se mai află și feri, magnană, 
alamă, săruri de vară, de phosforă, de puci6să s. a. m. 
dar aceste şunt mai greu de cunoscuti, şi economuli 
deosebeşce numai pe cele carii se arată în cuantitate 
mai înstmnată, classificându-le în pâmântă :



PRODUCTIVE 175 

1. nesiposi-vărosă, şi de siză; în care năsipulă 
de vară precumpeneşce. 2, vărosii;, dacă varul — 
3. mârgosă; dacă argila şi nesipă. — 4. lutosu; dacă 
argilla — 5. hkumosi; dacă părțile putregiunei anima- 

„leloră și planteloră preponderediă. | 
"În aceste Substanţii si întăresciă rădăcina plantele, 

chiară şi cele ce puţină sg nutrescă din 'pământă și 
crescii pe acoperemântulă caseloră !. Scortia lui dar 
trebe să fiă fârimiciosă şi umedă ca să o potă străbate 
rădăcinile vrândă -a se estinde; dar se nu fiă prea. 
mle, pentru ca să nu o potă spâla cea mai mică ploiă. 
Mai încolo, pămentulă cuprinde în sine o parte din e- 
lementele ce nutresciă planta; ba ce e mai multă — pe 
incetă li consummă de toti. Deci dar toti ce din 
pământ nu. s€ solvâdiă în apă, nu nutreşce, fiind-câ 
numai solvindu-să și le pote apropria planta. Este 
bine câ nu tâte părțile se solvediă deodată în apă, 
căci atunci ploile ară îngropa și desrădăcina plantele. 
Dar cu tempulă și cele mai tari să prefacă în săruri, 
carii apoi fiindă solubile, devină ună surgentă (isvori) 
continuă de nutrirea vegetalelori.  Ast-feliă de săruri 
suni: varulă și gypsulă (compusă din vară carbonică 
și sulfură), potasia, sarea commună, salpetrulă, 6sele 

"arse (vară phosforică), ş. a. m. ' Celă mai nutritoriă 
elemenţii pentru plante este acidulă carbonici (din os- 
sigenă şi cârbune), și ammoniaculă din putrăgiuni (gu- 
noiulă) animalice, carii se respândescă întâi în aeră, 
apoi le atrage și le înbea pâmentulă. 

Aici vine a se considera şi chemia chmei, adeca 
relațiunea pămentului: câtră umedială, căldură, şi aeră, 
Dao 
1 Sunt plante a cărora rădăcină e în aeră scu apă.
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— ca condițiune chemică spre producţiunea planteloră. 
Nesipulă din Hollanda şi Engliterra este acelasi ca în 
Africa. De ce dar, colo rodesce er” aici e deşertă, 
sterilă ? Pentru ce pământulă de argillă în pârţile Ger- . 
maniei e neroditoriă, în Egiptă — ba și în Italia este 
pâmeniulii celă mai pretiuită? Etă necessitatea de a 
considera câldura, umediala, aerulă, cu pământulă ro- 
ditoriă dinpreună, adeca în reciproculii loră raportă. 

La ori ce felii de pământ trebe se întrebâmă: 
1 În ce raportă stă cu câldura? adeca: 

a) Cât de iute st încâldiesce pământulă ? 
b) Câtă țene căldura? 
c) Câtă contribuă colorea pământului, umediala 

și situaţia câtră s6re, spre a atrage și a le- 
ga câldura, 

2. În ce raport stă cu aerulă ? adeca: 
a) Câti aeră trage la sine? ; | 
b) Care felii de aerii priesce mai multă plan- 

teloră ? | 
c) Care câtă contribue, spre discompunerea pe- 

triloră, putrădirea „Vegetaleloră şi animale- 
loră ? | 

3. În ce raportă stă cu apa? adeca: 
a) Câtă apă înbea?. 
b) Câtă o conservă în sine ? 
c) Cât de tare st moiă, şi se contrage (cândă 

se uscâ)? | 
4. În ce raportă stă cu ponduli (greutatea )? a- 

deca: 
a) Câtă e de fârimiciosă ? 
b) Câtă de mare e cohesiunea s6u lipiciunea?
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c) Cât e de grei? 
de la resolvarea acestori întrebări depinde: 

9. Câtă şi ce feliă de ajutoriiă artificiosi e-i trebe? 
1. Pământul nesiposi este acela, în care nu se află 20 procente (/) de argilă seu pământă lutosă. 

Provine din fârîmirea petriloră. Prin părțile nâstre să 
află mai numai n&sipă de sigă (gres) şi de vară. Nt- 
sipulă de sigă 1) să încâldesce iute, țâne mai înde- 
lungată căldura, şi se uscă forte currândă. 2) Atrage 
din aeră puțină vaporă, și mai puțină ossigenă , pen- 
iru aceia se și decompune seu farămă cu greu. 3) În- hea și țene în sine puțină apă, mai cu sema dacânu 
e mânuntă. 4) Pondulă seu greutatea lui e mare, are 
puțină cohesiune (lipiciosiă între pârti) chiară şi cândă 
e. umedă; 6r cândă e uscată, se desfacă părţile de 
sine. Din causă câ nu e lipiciosi fiindă usioră de lu- 
crati, economii lă' numescă pâmântă usioră. 5) Guno- 
iulă se mistuesce în elă forte iute, pentru că nesipulă 
de sigă este ferbinte și uscati.  Nesipulă vărosă să 
află in vecinătatea dealurilor de vară; are mai ace- lesi cualităti ca nesipulă de sigă, numai că atrage mai tare ossigenulă, și prin urmare discompunându-să mai currândă, e mai roditoriă de câtă acela. — În astă pri- „Vintilă, depinde multă de la climă şi situaţia, dar ara- 
Te-ori se abate de la următbrele esperimente: Cu câtă e nesipulă de vară mai mânuntă , cu atâtă e mai. ro- 
ditoriă, și fiindă-că Varulă mai iute să pulverâdiă de câtă siga cela e mai roditoriă.  Modulă îndreptărei lui este arătată, sciindă ce-i lipseşce. Afară de vară, 
cu margă și cu argillă pulverisată cu gunoiă se pâte îndrepta.  Săcara și pomele de pământii priiescă în pământă mai n&siposii, mai cu semă în ani ploiosi; dar
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inulă, tabaculă, mazerile, napii, rapitia, numai după ce- 
s'a deresă. | 

2. Pămentulă vârosă st numesce „ dacă' cuprinde 
în sine 5%, de vară, Pulverisată-are urmâătorele pro= 
prietăti: 1) Să încâldeşce, dar să şi receșce iute; în 
căldură: mare, varulă carbonicii “si perde elementulă 

"carbonic, și gypsulă (varulă sulfurică) 'si perde apa. 
2) Atrage din aeră mai puțină. apă, - dar înbea cu a- 
tâtă mai multă, cu câtă e mai mare cuaniitatea va- 
rului. 3) Din. aeră attrage puțină ossigeni,, pentru a- 
ceia se şi dissolvă mai greu, înse totă nu asia de greu 
ca siga. 4) Este usiorii, are cohesiune puțină, nu e 
lipicios. 5) E pâmântă ferbinte şi. gunoiulă se dis- 
solva în elă usioră. Lutulă și argilla li face mai ro- 
ditoriii.  S& pote lucra cu usiurintiă, dar căldurile mari 
uscă tare plantele din eli. Deţesă cu lută seu ar- 
gillă, produce bine grâu, oveşă, mazeri, şi iabacă. 

3. Pâmântuli lutosă, - cuprinde în sine: vari, 
n&sipă, humă, afară de argillă carea este partea lui 
cea măi constitutivă. Fiindă forte tenace (ț&nătoriă) 
de apă, ce o înbea, precum şi lipiciosă, e celă mai 
neroditorii,. dar amestecată cu nesipă “mai mărişoră, 
în cuantitaţea de a putea face tegle și cărâmidi, stri- 
cându-i-se lipiciunea cea prea mare, este deresă. 
Asemenea să pâte înbuni. lutul, ardendulă și pulve= 
rândulă; fiind-că prin focii 'si perde lipiciunea în câtă 
muiându-lă din nou, nu să mai pâte fremânta din elă 
cărămidă. Modul de a preface acesti feliă de pă- 
mântă prin cărămidă din diduri  derîmate, este forte 
practicabilă.— Înse chiari și celă mai bună pământiă 
pentru plante, pe la noi trebe st aibă 45—65 % de 
argillă, și numai dacă cuantitatea argillei e atâtă de
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mare câtă nuare nici 4—5 ” de var, şi 10—120, 
humă, — numai atunci se pote numi neroditoriă. 

Fiindă dar argila una din substantiele principale 
în agrii nostrii, inportă a cunâsce cualitățile ei, ca- 
rii sunt: - - | 

1.) Argilla se încâldieșce mai încetă de câtă nă- 
sipulă, și totă asia de încetă recesce, dar mai iute 
de câtă năsipulă. 2) Cuprinde multă apă, și 0 con- 
servă în sine mai îndelungă de câtă alte feliuri de 
substantii a pământului.  Adăpată fiindă destulă cu apă, 
nu mai primesce, cis6u să scurge, s6u r&mâne pe su- 
prafaia lui. 3) Din aer airage multă ossigenă, şi să 
dissolvă iute. 4) Uscatii sa contrage forte; muiată s& 
lipeșce tare de instrumente, şi fiind din astă causă 
greu de lucrată, să și: numeșce . pământă greu,— cu 
tote că pondulă lui specificii nu e asia de mare ca a 
nesipului. 5) Gunoiulă nu sg prea discompune în el, 
dar totusi ei foloseşce. Sâ derege prin năsipi Și vară, 
prin gunoiă cu paie, şi gunoiă- caldă de cai și oi, prin 
ardere, şi ogorire; cândă apoi e celă mai bună pen- 
tru rodirea grâneloriă. 

4 Pămentuliă mdrgosi este pentru clima nostră 
una din cele mai bune composiţii; căci răcela argillei 
se moderădiă prin câldura varului, și cohesiunea aces- tuia o stâmpără năsipulă ce contâne acestă felii de pâmântă.  Cualitătile lui depindă de la substantiele ce preponderâdiă în amesteculă lui. Dacă st află argilă 
mai multă de jumătate, să numesce: margă de argillă, 
și are cualități mai multă de ale argillei. Chiară asia 
în marga nesiposă predomnescă cualitățile pârtiei mai mari. În pămentulă mârgosi rodescii bine irifoile, grâ- 
nele, mazerile, și vinulă.
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5. Pâmentulă humosă st numeșce, în care huma s6u putrăgiunea de plante şi aniiale st afă de la 20%, însusi. Huma primeşce 1) forte.iute și în cuantitate mare câldura, dar o şi perde chiară asia de iute. 2) 
din aerii atrage multă ossigenă şi să discompune pro- ducândă carbonică ce forte nuireșce vegetațiunea; car- boniculiă produce ammoniacă , cândă apoi să perde huma. 3) Înbea multă apă, să înflă de ea ea buretele, dar. o şi perde. iute. 4) Uscată, e pulvere fină; u- 
medă, e ca buretele; dar tot-dea-una e puțină cohe- 
sivă scu lipicios, și peniru aceia usioră de lucrati. 5) Huma e restulă gunoiului, carele preface petrile; 
chiară și în tempă mai puţină favorabilă. e nutritore - planteloră. — Fiind-că din ea să „formediă sărurile și Substantiele de aeră (carbonică și ammoniaculă) — sub- 
Slanţii ce nutrescă mai alesă vegetalele,— până mai dtu- nădi se credea, că huma este sîngurulă nutrimentă a ! Vegelaleloră. Din cualitățile Iui dar este evidentă: că acestă feliă de pămentă e nedispensabilă pentru rodi- rea agrioră, mai “cu sema în climă mai r&corâsă. Chiar și în țări ca a n6stră, unde și fără gunoi, a- 
bondantia vegetaleloră nu pătimeșce, aplicarea lui mă- 
reșce producţiunea în locuri unde apa nu-i lipseșce. 

4. Puterile znechanice a unei: țeri sunt părti es- sențiale a averei ei, 
Ventuli este o putere miscătore, nepreţiuită nu numai pentru curățirea aerului, ci mai cu sema pe mare pe porluri, şi pe uscată. În locuri lipsite de ape cur- - gâtore, ce ar putea suplini puterea lui miscăire pen- tru a face mori, ca în Holianda, Russia, și în Germa- nia? Anglia are 245,000; Frantia 254,000; Prussia 440,000 de mori de ventă, Dacă în locă de visle
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înflate de ventă, năile le ară mâna Gmenii „ Engliter- 
rei i-ar trebui 12'/, milli6ne; Frantiei preste 4 milli6- 
ne; staturiloră unite din America 9 millisne de pu- 
leri omenesci. O mulțime de mașine mercaniile să: 
pună în lucrare în porturile mărei prin flucsală și re- 
flucsulii marei, care. din ce străbate mai în năuntru prin 
gurile apeloră în susă, cu atâlă este mai folositoriă. 
Cursuli mărei care provine de la cursulă apei din mă= 
rile polare câtră ecuatoră, şi din 'întorcerea pământu- 
lui în jurulă osiei sua!e (curgerea ecuinopţială), e o 
putere înaintătore de naegare (corâbiere). Ea e o cale 
naturală a măriloră, de carea favorita Engliterră, prin 
posiția ei geogralică , este cu 1500 miluri engleze 
(300 mil. geogr.) mai aprope de mai toti țermii din lu= 
me, de câtă staturile unite ale Americei, acârora mâări-" 
mari irebe se încunjure aceasta curgere contrariă di- 
recției lori. De aci credă unii că. pentru aceia este 
America colonisată de Europeni , er nu din China: și 
că şi în viitoriă ea va avea o inlluintiă asupra Chinei 
şi laponiei mai mare de câtă noulă continentă. Acestă 
cursă a mărei are' influinliă și asupra climei. uscate- 
loră vecine, încâldândă aceste locuri carii .de altra- 
minte după situațiunea, loră arii avea o climă mai re- 
corosă, s. e. Engliterra. 

Cursulii apelor curgătore încă are o cuantitate mare 
de putere mechanică. În Vestfalia Renană pe o dis- | 
tantiă de 24 ore a cursului rîuriloră, sunt așediate pre- 
ste 600 de. întreprinderi industriale , carii le pună în 
lucrare prin puterea apei, ce suplinesce puterea a 4500 
cai, adeca a 31;500 omeni.! 

  

1 Puterea omului. pe lângă a câlului e ca 1: 7, 

ECONOVIA SOCIALĂ. 14
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Afară de puterea înpingăldre, are apa și putere 
apăsăldre, ce:st întrebuintiadiă spre multe scopuri, s. e. 
la fântâni săritore, la presse “hydrostatice, la fântâni 
artesiane.  Aburele apei închisă, ce putere desvoltă 
vedemă la năile, locomotivele, şi miile de mașine fe- 
liurite carii prin acestă modă s& pună în mișcare. 

Apăsarea aerului pune în lucrare pumpele de apă; 
prin pondulă său pune în mișcare orologele cu. pen- 
dule ; prin elasticitatea sua orol6gele puriative, prin 
estensibilitatea sua produce esplosiunea pravului — şi 
buinbacului - de puşcă. În line, puterea mechanică a 
muschiloră animali. 'Tote stau în disposiția spiritului o- 
menescă spre a 'si supune : materia prin întelligenta 
combinațiune a puteriloră ei. - 

Spre a avea o ideă aprocsimativă despre mărimea 
puteriloră mechanice a nalurei, ce le folosescii menii 
spre a crea valori, adeca a -produce, Dupin! a încer- 
catii a le înregistra; şi summa loră redusă la puteri o-— 
menesci ne dau următorea tabellă. SE 

| Frantia.  Engliterra. 
Puteri animale + 98.812,500 22,500,000 
Vântă pentru mori 253,000 244,000 
pentru visle de năi  3,000,000 12,000,000 

Abure (vaporă) 480,000  6,400,000 
Puteri omenesci lucrătore” 12,609,056  8,919,150 
În Irlanda de totă felulă ese O70041,166 
facă summa 48,814,889 60,250,316 
de puteri omenesci; va st dică chiară și după aceasta 
încercare, în care autoriulă a trecută multe din vedere, 
şi carea de atunci și în rubricele arătate sa mărită 
—————————— 

. 

“ Poroaa productirea et commercialee de la France Tom 1 pag. 19 etc.
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f6rte — pentru fieșcare locuitoriă fiă lucrătoriă s6u nu— sunt în activitate în Feantia 1'/, puteri mechanice 
în Emgliterra 2%/ .. de mărimea 

puterei omului.  Considerândi dar, câ în Frantia din 
0 populaţiune de 37 milline Omeni, Dupin numai 
12,609,056 a calculati ca lucrători. cu mechanismulă 
corpului loră, vomi întielege că omul acolo lucrediă 
și după acâsta mancă încercare, cu 4-plicate puteri, 
şi în Engliterra cu 6-plicate. 

Puterile naturei—mai cu s6ma cele mechanice nu 
ară produce mai unici o valore de schimbi; ba cele 
mai multe lăsate de sinesi aducă multă stricăciune. 
Conduse de omi spre scopuri certe, ele contribuă forte 
multă la înmulțirea averei sociale. Conlucrarea . lortă 
constă forte puţină. Mai multii dintre ele constă ma- 
şineriile de vaporă, carii spre a produce o putere de 
ună cală, consummă la '7—10 oca cărbuni de petră 
pe Î orâ; 6r dacă mașina e de o; putere mai mare de 
20 cai. de-aci în susă numai câte 3 oca de calu și 
pe 1 oră. 

Cun6scerea puteriloră naturale, şi întieligent'a loră 
aplicare, este fundamentulă bună-stărei materiale a u- 
nuia poporii.  Neglegerea acestui imperativă a tem- 
pului, din di ce merge mai învederată amenintiă cu mi- 
seriă și decadentiă, ce este urmarea ei. 

B. Ă 

Lucrul, 
„În sudârea fetiei tuale vei mânca pâne.i* Lu- 

crulu e destinația commună a Gmeniloră. Escepţiunea 
locuitoriloră Zonei tropice, unde natura atâtă e deli-
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Verală în câtă pe Ja Mesico și Panama, silintia de â 
dile de lucrare - să “remunerediă prin assigurarea. tre- 
buintieloră annuale pentru ună omă,— nu este altă de 
câtă numai escepțiune, ce nici de cum nu favorediă pe 
ceii ce să bucură de ea.  Nelucrarea produce inertiă 
irupescă și spirituală. | 

Am disă că în lume, natura și omulă sunt doi 
factori deosebiti. În tote obiectele ce întempinămă 
în viată, ne întrebâmă: dacă este curati productulă 
naturei, scu a omului? Dar pentru ce produce o- 
mulă ? pentru trebuintiele materiale curată ? Nu; — a- 
ceste tvebuintie sunt numai apparentiele esterne a na- 
turei lui interne. Carea este acea natură internă ? 
Aici este copeia ce uneste filosofia superiâră (meta- 
fisica) cu “economia. Noi vedemă că omulă este 
mărginită, — dar totă deodată sențimă în noi o ne- 
mârginire; acâsta este destinarea n6stră a nu afla 
punctulă care ne mârginesce. Noi dicemă p. e. „acea- 
sta n'-0 scimă“, şi totusi voimă a.0 sci, și o cerce- 
tâmă, 0 analisărhi, compărâmă, speculâmi. Pe omă 
nu-"]ă îndestulesce natura, carea ar vrea se-lii mâr- 
ginescă spre a face din eli— (ce este persână)— na- 
tură. Elă să luptă în contra ei, ca să o supună un- 
de să opune scopuriloră lui. Acesta luptă este acti-: 
vitatea seu lucrulă. Lucrul dar, este lupta pers6nei, 
peniru a nu fi deterioratii devenindă numai objeciii a 
naturei neconscie și supuse 6rbei fatalităti. 

Lucrulă prin urmare. nu este ună blăstâmă cum 
"lă privi vechiulă istorici a Evreiloră. Elă nu este 
numai ajternativulă lipsei, sulferintiei materiale, ci si 
a miseriei—ba a nimicirei celoră mai mari plăceri spi- 
rituale. Oţiulă , inerția, e sălbăticie, este anmilarea
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personalitătiei. -Celoră ce să pâte dice că suntă 
„„Fruges consummere nali“ ! sunt abusanţii cu daru- 
rile creaţiunei, sunt nefericiții asupra cărora natura re- 
voltată “si resbună mai currândă s6u mai târdiu, prin 
grozava pedepsă a săturărei de viatiă, a amorțirei 
sânțimenteloră omenesci ce finediă cu scârhirea de 
t6te, și desperaţiune; cu ună cuvântă: ei sunt bar- 
barii în mijloculă civilisațiunei, sunt inimicii societă=" 
liei omenesci. —Nu întielegă pe ceii ce se silesciă asi 
alege lucruli înpreunată cu plăcerea, nici pe ceii ce 
caută acelă felii de cuprindere, carea cu mai puțină 
suddre fisică voră a fi folositori. Vecinicii adeve- 
rala sententiă sună celoră ce necontribuindă nimică la 
banchettuli societătiei de la carea a primită totă ce 
are ca împrumută, — sunt mai puţină de câtă „„inania 
pondera terrae“: 2 sunt furii, jăfuitorii ei. 

Dacă Galenus (de usu partium corporis lib. l cap 1.) 
află: că însasi structura mânei omului mârturisesce desti- 
narea lui spre lucru; Ba/fon_avu dreptă de a aflirma, că 
afară de rațiune, mâna omului lă rădică la putintia de 
a se deosebi de animale. 

Privindă la miserabila creatură ce'nu (seu f6r- 
te puţină) se folosesce de acestă dară a naturei; 
pe ună selbatici s. e. din Selanda nouă, s6u Aus- 
iralia internă—a căroră pământă e copleșită de insecte, 
plante venindse şi şerpi, de carii natura omenâscă mai 
iare st îngrodiesce de câtă de inimici—; acestui sâl- 
batică apele, vânturile, tote puterile “i sunt contrarii. 
Fulgerul "lă persecutediă, fierele sălbatice li vânsdiă; 
n6ptea "li orbesce in mijlocul atâtoră pericole fără a 

  

1 Născuti spre a consumma fruptele. 
?  Greutăti însădarnice a erei,
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sci remediu. “Tote: elementele, totă creatura *; este inimică. Ce deosebire. între starea lui, și a aceloră po- pore, ce estirpă selbaticele, silescă pămentulă la pro- ducțiune, supună elementele și le conducă ca se în- vingă spațiu— si tempuli; dau direcțiune apeloră ser- vindu-s€ de ele în atâtea moduri; marea nu Je împe- pedecă trecerea, ci din contra le este unii isvoră a hbunăstărei ; să folosesciă de vEnturi, înjugă animale, su-— plinescă puterea omului prin foci apă şi alte objecte ale naturei.— Dar cine poie enumera miriadele de preferintie ce si a câsiigată omulă civilisată, și carii “înaintea selbaticului appară— nu minuni, — nu nepu- lintăe, dar nici că a venită la facultatea de asi le. ima- gina. Ce se dici despre arta de a eternisa ideii Și fapte!— Tote aceste sunt resultatele lucrului. 
| În adeverii dacă lucrulii este prin care se revelâdiă in= suși Dumnedeu, — prin lucru să revelediă dumnedeitatea din omi. 

| 
Nimică nu pote classifiea poporele mai bine de câtă lucrală. Ceii ce nu cunosc valdrea lui, sunt s&l- hatici; ceii Ce nu recunoscă sânctienia lui sunt b ar- bari. Gradulă respectului acestei sânctienii este—gra- dulă culturei popdreloriă civilisate, 
Dacă poporele classice a evului antică, despre- tiuiau lucrulă mechanică, ca ună ce care delrage o- mului liberă: se esplică şi st escusă prin generala pracsă a tuturoră poporeloră carii s& serveau de scla- vii prinsi în bătălii, şi prin feliurile înprejurări a le tempului de atunci. . Înse chiară şi despretiulii lori se mârginea la acele Occupațiuni, carii ostenindă trupulă, ruinau spiritulă. De ce dar se “si îi jerifită nenume- rosii acesti domni a. lumei materiale si înţielesuale,
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acea nobilă parte a fiintiei loră, carea spre resplată 
a produsă lucruri mai nemuritâre de câtă trebuintiele 
loră? Ei a fostă eroii ce să sentiau a se lupta pen- 
tru o missiune mai înaltâ;— eroii armeloră, a sciin- 
tieloră și arteloră; urditorii bunuriloră spirituale, a ca- 
pitaleloră întielesuale, ce cu admiraţiune le amă ere- 
dită. Dar barbari, — ba selbatici a fostă pe atunci Germa- 
nii, carii pe lungă sterilitatea lori spirituală, detestau câ- 
stigulă cu sudorea,. până ce se puteau nutri cu jafuli..!. 

Lenea, indolentia, se esprimă chiară şi în esterio- 
rulă unuia poporă, ca şi în a individului, în lâncedi- 
mea mișcărei, în eftemeierea moravuriloră, ba forte 
adesea şi în trăgânarea limbei. Ce lașitate în irăgâ- 
narea umblelului Madridieniloriă, a Americaniloră din 
sud, a Indianiloră din vecinatatea din Mexico.—. aceia se 
află și în limba loră. Din contra, ce iulime în lo-: 
cuitorii de pe la porturile totă acelor țeri, în pro- 
nontiă ca și în umblarea lori. Dacă o certă cuantitate 
a acestei. deosebiri provine din cualitatea climei,.— 
aceasta nu detrage adeverului faptei. Cu dreptă dar 
se pote allirma: că semnul pretinirei muncei să es- 

Primă prin pretiuirea tempului.  Selbaticii nw'si sciu 
numerulă aniloră etătiei.. Be rbarii puțină s€ întrebă de 
drele de preste qi. În Anglia orologiulă figurădia nu 
numai pe tote didirile publice, dar este o apertinentiă 
nedispensabilă a vestmântului, chiară U și a lucrătoriloriă 
diari. Tempulă este bană dice Franclin. „Economia. 
tâmpului ecuivalediă înlungirei essistentieic dice Scia-. 
loja. În adeveră tempulă este. celă mai mare şi mai. 
sigură capitală a individeloriă şi a popreloriă. 
—————— 

1 Pigram et iners videtur, sudore “aquirere quod possis sanguine parare, 
Tacitus Gem. XVI. |
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„ Plâcerea şi capacitatea omeniloră spre lucru, nu este preste toti loculi asemenea. Asupra ei înfluin- tiadiă, nu numai clima, mărimea Populaţiunei, cualitatea pământului spre rodire, constituțiunea fisică a indivi- -deloră, nutretiulă iocuintia, cu ună cuvântă modulă traiului și cultura, dar par” câ tote aceste unite după diversitatea locuriloră, împrejurăriloră, dau o certă di- recțiune ce caracterisediă deosebitele popre. Asia în energiă spre lucrare nu întrece nici uni poporiă pe Engiesulă europeni si americanii; în gusti nu lă ajun- ge pe Frâncă, în soliditatea purtărei s6u punctuosi- iate pe Germană. — 
, Am disă câ .aceste fenomene caracteristice a „Cesioră națiuni, este resultatulă totală a miilorii de cau- „Se sociale în carii trăescă. Dar cercetările cause- tori. efficienle a aflată, că una din ele adesea este de- stută spre a produce o deosebire eclatantă în capa- citatea “spre lucru a deosebiteloră națiuni. Este cu- noscutii, că lucrătoriulă Englesă mâncă mai de trei ori— altulă din Meclenburg de 2 ori—atâta carne ca ună iucrătoriă germană din 'Thuringa. Pentr' aceia, ceia pote mai de 3 ori, ală doilea mai de 2-ori-atâtă lu- cra. Uni englesă lucrătorii de bumhbacă torce cu 800 fuse pe di 66 pundi, francesulă cu aceiasi mașină nu- mai 48 p. În aceasi țeră p. e. ună tăiătoriii de lemne din Berlin lucră în. 10 dile atătii, câlă unulă din pro- vinția orientală a Prussiei în G dile. Puterea lucră- icre a indigeniloră din Austealia , în comparațiine cu a coloniscilori Englesi de acolo, este ca 15: 74. Acestei proporțiuni correspunde și plata. Uni lucră- toriă Scoţiană, care cere 3 franci, este mai eftinii de câtă unulă din Irlanda. cu 17, franci pe di. Pentru 

+
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aceia productele Angliei sunt mai eftine de câtă ale 
Franţiei şi Germaniei, fiindă-că aici chiară și în ase- 
menea împrejurări, le trebe de douâ-ori atâtia lucră- 
tori.  Vedemiă dar: că cu cultivarea lucrătoriloriă. cre 
sce plata lori; cu aceasta, puierea capacitatea şi voia 
spre lucru; și prin aceste, aceiasi cuantitate şi cuali- 
iate a producțiunei se eftinesce. E 

Asemenea multă contribuă la înmulțirea plăcerei 
spre lucru: condițiunea socială a lucrătoriului, relațiu- 
nea lui câtră producte, assigurantia averei, convinge- 
vea morală despre natura lucrului. Cine nu s€ va sub- 
irage de la o cuprindere carea e timbrată înaintea so- cietătiei cu ruşine, scu despretiu? Sclavulă nu va lu- cra atât de voiosii ca celă liberă; clăcasiul va pro- 
duce mai puţină de câtă diariulă „ pentru că motivele 
loră sunt încâtus:ate prin blăstămulă vătâmatei demni 
tati umane. Ei producă pentru alţii. Dar și diariulă 
nare acelă molivă ală interessului propriu de a se sili, ca celă ce lucră cu rupia. Motivele cele maj mari spre lucru, sunt sperantia şi frica. Ceia a ce- loriă liberi, nu numâi că este mai umană , dar şi cu multă mai puternică. În anarchiă ca și în despoţiă, 
sigurantia publică şi prin urmare și cea privată, fiindă 
efemeră: silintia lâncedesce , se scărbesce de nedrep- iățiri, sc rețene de frica nesigurului viitoriă. Lipsindă lOte aceste reagenții asupra desteptărei şi încurăgărei lucralui: numai barbaria principiului religionariu mai este destulă, spre ală înnăduși. Ună asemenea prin= cipiu este fatalismulă mohametaniă. 

Înpărțirea lucrului este o temă asupra căreia ca asupra ceioră mai multe: pârti a acestei sciintie noue, competenții nu sunt în accordă. Feliurimea cuprinderi—
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lori este atâtă de mare, în câtă nu e usioru a le de- 
marca ordinându-le în câtă se pole de puţine; căci a- 
desea una are loci în dou genuri a împărțirilorii u- 
sitate. Noi clasificămă lucrulă în: 

„a) productiune naturală; sub carea întielegemiă 
toie cuprinderile. ce st îndeletnicescii cu căutarea, 
siringerea seu: culegerea, și căstigarea producteloră na 
turei. Aici se sub-întielegu : Băitulă, agricultura, vi- 
tăria cu tote sub-speciele loră, precum pescuitulă vena- 
tul s. e. ]. — Poporele mărginite la această produc- 
țiune, sunt forte dependente de la natură. 

_b) productiunea sirăformâtore; sub carea întiele-— 
„ gemu mânăfăptura şi industria mechanică, adeca tote 

cuprinderile ce au de scopiă a strâăforma, a adapta pro-— 
duciele naturale, după feliuritele trebuintie. | 

c) commerciu ; ce înparle provisiunea între ceii 
ce au trebuintiă; elii mijlocesce. între. producţiune și 
consumțiune , intre superiluintiă și lipsă. | , 

d) servițiulii personală; este lucrulă care fără de 
a avea scopul de a produce bunuri materiale (ca cele 
2 producțiuni),, sâu și: numai valdre mai mare hunuri-— 
loră objegtive. (ca commerciuli), au totusi valdre în 
sine. — Serviţiulii personalii adesea consistă în îndes- 
tularea trebuintieloră pe carii bunurile materiale nu le 
ară fi putută îndestula. Deosebirea cea mare între 
modurile. serviţiului personală, pretinde ca se lă în- 
părțimă în inferioră: precum suni servitorii de case şi 
de economiă; și superiori : pentzu care a să cualifica 
irebe tempă mai îndelungati, silintiă, capitală materială 
şi spirituală, s. e. strategă, artistă, învătiătoriă, diplo- 
matu. Spre aprețiarea servitieloră personale să cade a 

„considera, că bunurile materiale nu Sunt scopă în sine,
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ci numai mijloce spre potenţiarea (mărirea) bunăstărei 
nsstre. Pe lângă necessităti naturale, avemă şi tre- 
buintie nemateriale, precum sigurantia, cultura, no-— 
bilarea, cu ună cuvântă apeţirea plăceriloră spirituale. 
Cu câtă e mai scumpă şi mai puternică aceasta apeţire în 
ună poporă sânătosă de câtă în celă demoralisată,. cu 
atâtă i se aducă jertfe materiale mai multe; și cu câtă 
se întrebuintiadiă aceste jertfe mai multă spre gradua- 
rea acelui apețită, cu alâtă mai sigură cultura “si va 
lua direcțiunea sua călră infinitatea perfecțiunei; 6r nu 
a satiului deplină, căruia ei urmediă degustulă — pre- 
vestitoriă a decadentiei. 

Capacitatea spre serviliele superidre sunt averea. 
nematerială a poporeloră, ce stă în strînsă legătură cu 
cea materială. Ea este cristalisațiunea spirituală a a- 
verei materiale. Ea consummă multi până se forme- 
diă; dar formată, — este o putere morală, mai tare, 
mai tenace, mai împunătâre nu numai în regiunea spi- 
ritului socielățiloră; dar e și o producţiune de facultăți 
mai potenţiate spre rădicarea stărei materiale. 

Tote speciele euprinderiloră s€ potă reduce prin 
abstracţiune la lucrulă trupesci și spirituali.  Arare 0— 
cupațiune omenescă va eschide una din ambe aceste 
pe ceialaliă, dar cu atâtă mai desă preponderediă una 
alteia.  Poporele a căroriă avere nematerială fiindă ne- 
însemnată, spiritulă puțină pote râdiâma lucrulă tru- 
pesci. — se trudescă cu multă mai multă, și cu multă 
mai puțină eflectă, de câtă acele popore carii prin producte- 
le spiritului regulediă, ajută, și crutiă cu căstigă puterile 
lori fisice. Celă ce nu are în capi, trebe se aibă 
în mâni! =-
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0. 
Capitatulăi, | 

Sub capitală în limba vulgară st subințelege o cu- 
antitate de monetă. | 

În dicţionariulii academiei francesci este esplicată 
cuvântulă „capitală“ în tote întielesurile afară de ce- 
la a sciintiei economice. Aceasta provine de la ne- 
chiaritatea înțelesului, în privintia eăraia încă nu sunt 
de o părere corifeii. Say (Cours pratique Î p. 285) 
înțelege și puterea lucrătâre a omului sub capitală, di- 
cândă: „fieşcare individă se pote considera ca o ma- 
şină carea a consțată o atiențiune de 20 ani, și o cuân- 
titate de spese pentru construcțiunea ei.“  Schlozer 
(Anfangsgriinde 1 p. 21) dice: că și sufletul este pro- 
ductă naturală întru începută, mai târdiă numai prin 
prefacerea învătiătoriloră devine a fi capitală.  Dunoye» 
(Liberte du travail L, VI) conșiderâdiă şi pâmeântulă 
între capitale.—Negreșită că elă are trii momente s€- 
mânătâre cu capitatulă, fiindă ambii: părti a averei; 
mijlOce spre producțiune ; şi rentabili.  Înse au și toti 
atâtea deosebiri: a) pământulă este neeessariă spre 
producțiune; gră capitalulă— ca resultață a unei. pro- 
ducțiuni anteridre,-este de și forte folositoriă,, nu e 
absolută necessariă, b) Pămentulă în privintiă estensiu- 
nei lui este mărginită, dar nu și în privintia cualitătiei 
ca capitalulă. c) Pământul pote produce bunuri și fă- 
ră lucru; capitalulă nu ventediă fără lucru. 

Deci cercândi prin circumscriere a găsi momen- 
tele ce caracterisediă capitalulă, vomă afla essentia ce 
lă pote definia. | | 

Natura întrerumpe adesea producțiunea, s6u omulă 
nu se pote împărtăși din ea tot-deauna. 

4
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Necessităţile şi tebuinuele omului sunt continue, 
şi prelindă neîntreruptă . îndestulare. De-aci provi- 
ne necessitatea de a aduna provisiuni, nu numai de la 
o productiune până la alta, dar și pentru tempulă cândă 
puterea de a produce încetediă p. e. pentru bătrânetie. Mai 
încolo, — fiindă-că nu putemii fieș-carii produce însusi 
totii ce ne face lrebuintiă; occupaţiunile să împartă , 
şi noi producemiă bunuri pe carii nu le folosimă tote în- 
susi. Până la vendiarea lori, avemă trebuintie de bu- 
nuri consumtibile, cu carii să întrățânemi pân! atunci 
lucrătorii, se ne construâmi instrumentele „ mașinele , 
'cu ce se lransportâm productele. Tote mijlocele prin carii 
se realisediă aceste procesuri sunt reşultatele capitaleloră. 

„_ De=aei e evidentă, câ obiectele capitalului sunt: 
a) ameliorantiele pămentului. producăloriă; sub aceste 
întielegemi t6te - lucrările cu scopă de a adapla scu 
conforma pământulă scopuriloră nâstre. Asia dar nu 
numai iazuri, canaluri udătore, saduri, plântări, câli de 
communicaţiuni, ci cu ună cuventă totă productulă lu-- 
crului ce şi Pa aproprială pâmentulă. b) Edificii (didiri) 
carii 'servescă puterilorii productive spre locuintiă, dis- 
locare, seu essercitare, precum case, grajduri, șuri, 
inagasine, case de fabrici, canale, strade ferate, poduri 
case de mori s. a-m. c) Animale folositâre produc- 
țiunei, crescute și îngrigite. d) Bunurile alimentarie, 
spre susțenerea Jucrătoriloră până la resultatulă pro-— 
ducerei. De aci să țână vestmintele şi totă ce e de 
lipsă spre conservarea puterei fisice lucrătâre, e) 76ie 
productele naturale. (crude) ce sunt de lipsă spre pro- 
ducere; precum. sământia, mătasă, cânepă, cărbuni, feră 
alamă ș. a. m. f) Instrumente și mașine. g) Provistunea 
spre comerciii adeca: aceia sumă de producțiuni dif-
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ferite, ce numimă mariă. h) Banii ca mijlocitori princi- pali a commerciului. În fine sunt i) şi capitale nema- teriale, carii provină din producţiune, st întrebuintia- diă în producțiune, și se poti transpune ca şi cele- “ alte capitale; s. e. monoplouri, su dreptulă de a mo- nopolisa o întreprindere, precum şi cumpărătorii siguri. Aceste au mai mare îns6mnătate în economia „pri= vătă; dar fiindă-că și în relațiuni între-națiunali se arată, şi adesea ca factori puternici a averei națiuna- le— precum p. e. în Anglia și alte staturi commerciale: pe drepti trebe se se consideredie ca o parte consti- tativă a capitaleloră. Câtă ar scădea averea Dritani- că perdândă sigurantia celoră sute de millione cu carii stă în legături mai esclusive de commerciu? — Din punctă de vedere a scopului capitalelori, mai toti economistii le înpartă în: de produoțiune și de usi; adeca, după cum sunt menite s6u spre a câstiga prin ele altele, seu nu- mai de a le consuma.  Astfeliă o nae p. e. ar fi ca- pitală de producţiune peniru celă ce o are, er pentru ce li ce o folosesce, este de usi. —- Dar cercetândă inai acolo: care este scopulă stărei lui? aflâmă ten- dintia - spre câstigă. Așa dară analisândă bine: ori ce capitală fiindă destinată de a servi reproducțiunei în usă, aceia distincțiune ce se esprimă prin „de pro-— ducere şi 'de usă“ este greșită, pentru câ a purces de la scopulă capitaleloră pe cândiă este evidentă, câ și celă ce usediă su consummă ună bună, o face în casulă celă mai râu — celă puţină cu scopă de a "lă conserva în flore, — va să dică, în o stare din carea pote deveni productivă. 
| Lăsămă dar încercarea de a înpârți capitalele după scopuri, şi ne țenemă de modulă funcțiunei capitaleloră.
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Dacă uni bună din cansa nelucrărei remâne nerodi- 
toriă, putintia de a uu fi neroditoriă ei conservă cua- 
litatea de capitală, dar în starea actuală a nerodirei 
este znertă.  Inerte sunt dar acele bunuri carii de și 
pretți6se — totusi nu contribuă nemijlocită la produc- 
țiune; s. e. ornamentele, Drilliantele şi alte prețidse. 
Asemenea inerte potă fi mașine „ instrumente, s6u alte 
mobile nefolosite, 

Unii capitală subirasi possibilitătiei de a li folosi, 
este morti. | 

Altulă întrebuintiată spre producere, este activi. 
„Banii în fine, şi ori ce suplinesce rola loră, pre- 

cum și maria, e capitală circulâtoriă. 
Classificându-le ast-feliă. ele ne arată tăriile și abnor= 

mitățile economice, care ne este scopulă distincțiunei. Ne 
întrebâmă p. e. de ce seaflăla Indieni şi la Messicani în 
petrii scumpe atâtea capitale mobile inerte ? — Causa e 
lasșitatea, indolentia, s6u necapacitatea de a le folosi. 
activă. Pentru ce ţenă poporele barbare. şi Chinesiă 
atâta monetă mârtă, îngropându-o în pâmântă ? Pentru 
nesiguraniia ce provine din anarchiă. Din contra ; 
vedemă la: popore ce propăsiescii cu iuțime câtră îna- 
vuțire, preponderantia capitaleloriă active. La cele ce 
au hegemonia commerciului cu tâte părțile pâmen- 
tului, tăria le consistă în capitale circulătore. Unde 
capitalele nu sunt amenintiate de nesigurantiă, şi dacă 
înbuldiala loră în tote ramurile economice este mare , 
acolo şi atunci întră în servițiulă plăceriloră sublimi- 
Gre, în lucsii publică şi privată. Sub aceste condi- 
țiuni și capitalele inerte sunt la loculă loră; căci ele 
sunt active în regiunea nobilisărei vietiei, prin formarea
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gustului și a plăceri'oră.: Aceasta slațiune asia percursă, 
este culminaţiuneă sânătiei economice a unuia poporă. 

Conlucrarea şi spriginirea reciprocă a trimbeloru (tole 
trele) puteri. NE 

Tote occupaţiunile productive pretindă essistentia 
capitalelorii mobile și nemobile; cu deosebire înse, câ 
unele se susțenă mai bine dacă potă alege. Asia pro- ducțiunei naturale ei trebe mai multă capitală nemobiliă 
stătătoriă ; celoriă străformatore, (industriei) mai cu s6- ma inișcătoriă: (mobilă) ; negutiătoriei mai multă circu- lătoriă.  Celii nemobilă este inertă fără capitală mo- 
bilă. — La ori ce producțiune trebe s& concurră amân- 
dă. În capitalele nemobile. să caută mai multă cua- 
litatea de cită cuantitatea; în cele mobile, preponde- 
rediă acum una acum alta; în bani decide numai cuau- 
titatea.: 

| 
Aceste relaţii a celoră. trij puleri intre sine, — a- deca a naturei, a lucrului și a capitalului — pretindă o. harmoniă, pentru ca scopului—care este producţiunea, 

se correspundiă natura, lucrulă Și capitalele—ca mijlce. Ori ce activitate su întreprindere trebe mai 'nainte de tote să se Provisiunedie cu mijlâcele irebuinciose. A- 
semenea trebe să essiste o harmoniă între deosebitele capitale. Această harmoniă nu e darulă naturei, ci productulă reflecsiunei şi activitătiei popâreloră.  Na- lura ne a dată materialulă, de Ja omă depinde lucrulă 
și întrebuintiarea lui. Adevărat câ. siluațiunea geo- 
grafică, topografică, politică, climatică etc. adesea si- 
lescă pe ună poporă la a produce unele capitale nu- 
mai, dar nimici nu lă înpedecă de a nusi suplini prin schimbi (commerciă) cele ce ei lipsescă. Unde ca în
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palria nostră — întră capitalele mobile, nemobile, şi cir= cilătâre este o heproporțiă, acolo lipsindă mijlocele ce escită seu deșteptă producțiunea: şi acele bunuri ce le avemiă în abondantiă, perdă din valdrea lori. Toti asemenea e în casuri cândă sunt capitale mobile și circulătore, dar 'să condamnate la inertia. Ce fe- rice ar fi Spania dacă mulțimea metalleloră nobile . ce zac neactive prin biserici și mânăstiri, s'ari face cir- culătâre spre a mișca capacitătă şi mâni spre ameliorarea agriculturei, clădirea câliloră, fabriceloră 5. a. — Eată ună essemplu de b6lă economică. - Moduli capitalisărei popdreloriă s€lbatice şi bar- bare este jafulă și robirea altora; a națiuniloră civi-= lisate e propria crutiare. Pâmentulă ne dă producte; aceste ne assigură Subsistintia ; și dacă Pam esploatată mai multă, ne dă ună escedenti. Acesta li întrebu- intiămă în moduri feliurite spre a mai mări câstigulă , carele fiindă în continuă întrebuintiare (activă) , pro= duce progresivă — bunuri nu numai pentru presentă dar Și viitoriului nostru. În modulă acesta capitalisâmă activă, fiindă-câ câsiigulă nu lă Subtragemii de la în- trebuintiarea spre reproducţiune, ci numai de la con- Sumțiunea neproductivă. Barbaruli, și naţiunile indo- lente, capitalisâdiă Pâstrândă suprafluintia în. stare inertă. Asemenea Subtragere din câmpulă reproduc tiunei, sâcă pe încetă puterile acesteia „ prosperarea o slagnediă și urmândă serăcirea puteriloră producătâre, bunăstarea să restringe la ună numeră neînsemnati de individe.  Harmonia capitaleloră să. nimicesce, nesi- gurantia publică cresce, şi "și resbună asupra .provo- câtoriloriă ei. — Și mai tristă esle viitoriulă celoră ce nu sciu nici de crutiare nici de păstrare.
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Capitalele se nască şi prin înaintare în cultură, 

carea produce preponderanții asupra altoră naţiuni, și 

fără de a schimba starea averei de pân'acum, esploa- 

tediă prin commerciu alte popâre — ba produce o va- 

lore mai mare capitaleloră interne. Să ne aducemiă 

aminte de privilegiulă companiei pentru India orienta - 

lă,— s6u ună ce şi mai de aprâpe,— de compania 

naegărei Austriace pe Dunăre şi în Levante.  Absira- 

gândi de la premiulă întreprinderei, carea ca toti lu- 

crulă bine calculati — trebe se rentedie, numai preferin- 

tia ce ei dă privilegiul, este ună isvoră abondantă 

de capitale dillerite,— pentru că afară de câstigulă so- 

cietătiei, deschidea câmpi de vândiare industriaşiloră 

Austriacă, rădică averea loră națiunală, pregâtesce in- 

fluintie politice, măresce cu uni cuventiă capitalulă na- 

țiunal, mărindă valdrea situațiunei Austriei. Vedi 

bine că acesti feliă de relațiuni nu capitalisediă ne- 

mijlocită, ci 6răsi numai prin cruţiare, carea este 

uniculă modă a nemijlocitei capitalisări. | 

Resumândă dar cele dise aflăm: că posessiunea 
capitaleloră (luândă afară înțelligentia), este o posse- 

siune ce să pâte transpune altuia. 

Că acel capitală este reproductivă, carele să află 

pururea metamorfosându-s€ în consumţiune s6u între- 

buintiându-s& spre reproducere. 

Că se transpună de la o generaţiune la alta, nu 
alâlă prin păstrare, câtă prin reproducere. 

Mai încolo, amă vădiută că capitalulă provine din 

producțiune, şi din crutiarea seu păstrarea ei; — înche-— 

iămă dar definiândă :
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Capitalulă este productulă trecutului, subtrasă con- 

sumțiunei neproductive a presentului, spre a ne servi 

pe viitorii. — 
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> Chârtia din fabrica Română de la Zernesci. 
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