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различие въ възгледите на теоретици и практици,
както по отдЪпътъ,
отдЪлътъ, който се занимава съ международната

търговия и търговската политика. Н между това, въ областьта
н15ма въпроси по важни за благосъстоянието и
на тая наука нЪма
т-Ъхната
цивилизацията на народите и сжщевременно за техната
мощь.
мощь, трайность и независимость, колкото въпроса за международната търговска политика. БЪДни, слаби и варварски
страни сж станали богати и могжщи благодарение главно
И бл-Ъсъка
на своята мждра търговска политика, 5
ав величието и
на други сж изгаснали поради липса на добра търговска
политика. Има даже народи, които сж изгубили независш
мостьта и политическото си сжществувание, главно защото
търговската имъ политика не се е притекла на помощь за
развитието и закрепванею
закрепването на народностьта имъ.
оть
отъ всекога,
вс-Ъкога, между всички въпроси отъ
Днесъ повече огь
областьта
областьтв на политическата икономия, въпроса за международната търговия добива преодоляваще значение. Защото кош
коят
кото по-бърже върви гения на откритията и на индустриалнитъ осъвършенствувания, както иИ тея
тоя на социалния и политическия напредъкъ,
нвпредъкъ, толкова повече се увеличава разстоянието между народите, които стациониратъ и онези които
по-оласно е да се остави
остава назадъ отъ
напредва-гь, и толкова по-опасно
в-Езкове за да се
напредъка. Нко по-рано сж били потребни векове
пб-кжсно
вълнената, по-кжсно
тнопопизира
тюнопопизира
тюнополизира главната индустрия
нЪколко
нЪколно само десетилетия
десетилЪтия сж били достатъчни за монопо.
лизиране на много пб-важната памучна индустрия. Н въ
н-Ъкопко
н-Ъколко години даде възнаше време единъ авансъ отъ нтзкопко
Яиглия да привлече у дома си целата
можность на Янглия
цЪлата ленена
индустрия на европейския континент-ь.
Светътъ не помни друга индустриялна и търговска Сила,
като Пнглия, която снабдена съ огромните
огромни-тъ ресурси на последнята
нито да е преспедвала
по-усп15шна
по-усп15шиа
по-усПЪЩна система и тъй енерпреследвала друга пот-успешна
гол-Ъмата
гично да си е присвоявала като нея индустрията, голъмата
търговия и мореплаването, важните колонии, господството

-
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надъ моретата и която да е подчиняване
подчинявапа
подчинявала народи, като инду»
индустриялно и търговско иго.
подъ своето индустриялна

ситъ,
ситЪ,

Оплашена отъ последиците
последицитъ на тая

:попитика,
:политика,

или по-

ионвулсиитъ, които тази политика приправо принудена отъ конвулсиитъ,
аъ наше време ВИДЪХМЕ една
ЧИНИ, въ
ЕДНа континентална НаЦИЯ,
зле подготвена още за фабричната
фабричнвта индустрия - Русия -

да

ТЪРСИ спасението

СИ

ВЪ

ТОПКОЗЪ осжжданата отъ теоРусия?
Нациоще

рията залретитепна система. И

налното си благосъстояние.

намери
нам-ври

-

Отъ друга страна, иасърдчена
насърдчена отъ обещанията на теорията,
която бърже се издигаше съ помощьта

северна
СЪверна Америка,

на лротекционната
протекционната система, се увлече та отвори пристанибъка
бЪха плодоветъ
щата си за английската индустрия. Какви беха
отъ тая свободна конкуренция? - Конвулсии и разорения.
Подобни опити каратъ да се поражда съмнение върху
непогртзшимостъта, която теорията си приписва, и върху
непогрЪшимостьта,
абсурдитъ, които тя даже приписва на практиката; да се
опасяваме, че народностьта НИ РИСКУВЕ Да загине ОТЪ една
грешка на теорията като онзи боленъ, който, лекувайки се
по печатана рецепта, умрЪлъ
грешка
умрЪпъ поради една печатна грашка
въ тази рецепта. Най-после подобни опити пораждатъ
съмнение, че тая прехвалена теория е изградена на високо
и широко, само за да крие въ себе си оржжия и войници,
като едновремешния конъ въ Троя, и да ни кара да събаРЯМЕ СЪ СОБСТВЕННиТ-ь СИ РЖЦЕ СТЕНИГЪ, КОИТО НИ пазятъ.
Не подлежи обаче на съмнение, че отъ какъ близо повече
отъ половинъ вЪкъ гол-ьмия въпросъ за търговската политика се РЕЗИСКВЗ у ВСИЧКИ народи, Въ СЪЧИНЕНИЯ И законодаЗВКОНОДВтелни събрания, отъ най-предвидливитъ
най-предвидливит-ь умове, пропастьта,
Кеиейи Смит-ь насамъ, разд-ьля
разд-Ъля теорията отъ практикоято, отъ Кенейи
ката не само не изчезва, а се разширява отъ година на година.
Каква е тази наука, която не осветлява пжтя, който практиката тръбва да следва? Разумно ли е да се предполага, че
еднитъ
едните. чрезъ безкрайната мощь на своя умъ сж познали
нещата, а другите вследствие
навредъ точно сжщностьта на нашата,
разбе>
безграничната немощъ на своя умъ не сж могли да разбет
първитъ истини и продълратъ открититъ и осветленитъ отъ първите
жавагъ презъ цъли поколения да взимат-ь очевидни заблуждения за истини? Или не е ли по-добре да се допусне, че
практиците,
практицит-ь, макаръ
придържагъ
Макаръ обикновенно склонни да се придържагь
въ туй, което сжществува, не биха се противопоставяли на
теорията така дълго и упорито, ако самата теория не противоречеше на сжщностьта на нещата?
нЪщата?
нтзщата?
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Въ сжщность
над-вааме
над-двама се, да можемъ да установимъ, че
сжщностъ над-аваме
противоречието между практиката и теорията досежно търговската политика се дължи на заблужденията, както на теппрактици-ге.
ретицитъ, така и на практици-га.
По междупародната
т-ьрговия, политическата икономия
меЖДУнародната търговия,
уроцитъ си отъ опита, да приспособява
требва да черпи уроците
трабва
мерките,
нуждит-ь на настоящето,
мЪркитъ, които препоржчва,
препоржчвв, къмъ нуждите
къмъ особеното положение на всеки народъ, безъ обаче да
пренебрегва нуждите на бждещето и на человьчеството.
Политическата ЕКОНОМИЯ, следователно, се опира, на фИПО“
софията, политиката и историята.

Въ интереса на бадащето
бякдащето и

на

человЪчеството, филосо-

фията изисква: все по-интимно сближение между

народите,

отказване отъ войни, доколкото това е възможно, заздравяване И РЕЗВИТИЕ на международното право, ПРЕХОДЪ ОТЪ това
огопз де: 9еп5, къмъ едно федерално
което днесъ наричатъ дгопз
право, свобода на сношенията, въ моралния и материалния
съюзяване на всички
редъ, между народите и най-после съюзяваке
народи ПОДЪ режима на ПРЕВОТО, ИЛИ всемирна асоциация.
Н въ интереса специално на този или онзи народъ, политиката изисква: гаранции за неговата трайность
трайностъ и независимость, Марки за ускоряване напредъка му въ цивилизация,
благосъстояние и мощъ, за осъвършенствуване социалното му
положение,
ПОЛОЖЕНИЕ, КОИТО да направятъ 011: народа единъ организмъ
напълно И хармонично развитъ въ СВОИТЪ части, СЪВЪРШЕНЪ
за себе И ПОЛИТИЧЕСКИ независимъ.
Историята пъкъ отъ своя страна подкрепя по единъ недвусмисленъ начинъ изискванията на бЖДеЩЕТО, КВТО НИ УЧИ
какъ Въ ВСИЧКИ ВРеМЕНа материалния И духовния напредъкъ е
зависимостъ отъ рази-ара на политическите сдружебилъ въ зависимость
сдруже>
ния и на търговскитъ
гьрговскитъ сношения. Сжщевремекно
Сжщевременно историята
потвърждава изискванията на политиката и националностьта,
загивали, защото не СЖ бДЕПИ достакато УЧИ, че народи СЖ загивапи,
тъчно за интересите
интереситъ на своята култура иИ мощь; че една
съвършенно свободна търговия съ по-напреднали народи е
принасяпа полза на народи находящи се още въ първата
фаза на своето развитие, и че народи, изминали вече една
часть
ЧаСТЪ ОТЪ ПЖТЯ На еволюцията, СЖ МОГЛИ да ПРОДЪЛЖЕТЪ развИТИеТО СИ И да стигнатъ ИЗПРЕВВРИПИТЪ ГИ народи, само СЪ
Цената на ИЗВЕСТНИ ОГРЗНИЧЕНИЯ въ ТЪРГОВИЯТЕ ИМЪ СЪ ЧУЖ"

денцитъ.
Практиката и теорията, обаче. тъй както

те
тъ се проявяватъ днесъ, се застжпватъ изключително, първата-за особнитъ нужди на народностьта,
народностъта, а втората-за абсолютните

искания

На КОСМОПОЛИТИЗМЕ.

Практиката, или съ други думи, това което наричатъ
система. прави голЪма грешка като подмеркантипна система,
полезностъ и необходидържа абсолютната, универсалната полезность
115 сж били полезни
мость на ограниченията, само защото тъ
И Необходими На известни народи въ известни Периоди на
техното
тЪхното развитие. Тя не съзира, че ограниченията сж само
средство,
срЪдство, ав свободата
цепь.
цель. Като има предъ видъ само
человЪчеството, настоящето, и никога бжнацията, и никога чеповЪчеството,
И национална;
ИЗКЛЮЧИТеЛНО ПОЛИТИЧНВ и
деЩЕТО, ТЯ е изключително
НВЦИОНЕЛНВ; ТЯ е
лишена отъ философски погледъ и космополитиченъ устрдмъ.
устрЪмъ.
Н господствующата теория, такава, каквато Кеней мечНДБМЪ СМИТЪ създаде, се Занимава ИЗКЛЮЧИТЗЛНО
таеше, а Ндамъ
съ космополитичнитъ изисквания на бждещето, и то на найдалечното бждеще, Всемирното сдружение и пълната свовъ международната обмена, идеи, може би осжщебода аъ
ствими следъ в-Бкове, тя ги приема като осжществими още
А

днесъ. Пренебрегвайки нуждите на настоящето и нациое неизвестно
налната идея, сжществуванието на нацията
И поспедствнето
поспедствието ОТЪ това е непознанието на принципа За
независимостьта.
ВЪЗПИТаНИеТО на нацията СЪ огледъ на независимостта.
СВОЯ изключителенъ КОСМОПОПИТИЗЪМЪ ТЕОРИЯТЕ вижда
винаги човЪшкия родъ, преусп-Ъха на целия родъ, никога

и

въ

човешкия

нацията и националния напредъкъ. Тя се
политиката, Тя осжжда опита и практиката като

обаче

смЪтка за
жейки сметка

историческите

на особените и тенденции, тео>
и
уроцитъ на историята които й
рията игнорира или извърта уроцигь
Мореплвват
противоречатъ. Тя отрича ефекта отъ Нкта за Мореплават
нето, Метюеновия договоръ и изобщо търговската политика
на АНГЛИЯ, а поддържа ПРОТИЕНО На иСТИНаТа,
ИСТИНаТа, че АНГЛИЯ е
въпрЪки тази политика, в
достигнала до богатство и мощь въпреки
не чрезъ нея. Веднажъ осведомени относно крайностите на
колкото

тъ съотвЪтствуватъ

ужасява отъ
рутини. Дъртолкозъ, до
факти само до топкозъ,

едната и другата системи, ний не бива да се очудваме никакъ,
че въпреки голЪмитъ си грешки, практиката нито пожела,
нито се остави да бжде реформирана отъ теорията. И сжщо
така ний разбираме, защо теорията не иска и да чува нито
за ИСТОРИЯТа, НИТО за опита,
ОПИТа, ПОЛИТИКаТа И националностьта.

Ако при все това тази смътна теория се проповъдва
пропов-Ъдва кавредъ,
навредъ,
на пжть и подъ кръстопжть, и най-вече между народи, сжщетръбва
ствуването на които тя най-много е увредила, това требва
да се отдаде на силното влечение въ днешно време къмъ
филантропични експерименти и къмъ изучването проблемите
на философията.
Обаче въ живота на народите, както и въ живота на индиилюзиитт. на
видите, има две могжщи л-Ъкарстаа протиагь илюзиите
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опита и нуждата. Нко
Ние се“ не лъжемъ, всички
народи, които недавно възприоха
възпрИеха убеждението, че ще намърятъ спасението си въ свободните сношения съ господствувашата индустрията
индустриялна
индустрията-та и търговска сила1), сж въ навечерието
на важни експерименти.
Невъзможно е Съединенитъ Щати да усп-ьятъ да привеприве>
датъ въ що-годе порядъкъ народното си стопанство, ако
постоянствуватъ въ днешния си търговски режимъ, Тъ непременно ще се повърнатъ къмъ старата си тарифа. Напраздно
Щатите
Щатитъ съ роби ще противостоятъ, и напраздно властвунещата ще
ващата партия ще ги поддържа, - силата на нашата
надделее. Боимъ се, че рано или кжсно топовете
топовеТЪ Ще
РЕЗРЕШЕТЪ ТОЗИ БЪПРОСЪ, КОЙТО
КОИТО ДЪЛГО време е ГОРдИеВЪ
възелъ за законодатели-ь.
законодатели-15. Америка ще плати своята дань
на Англия съ барутъ и олово. Фактическитъ запрещения,
възд-Ъйствуватъ целебно върху
последица отъ войната, ще въздъйствуватъ
недостатъците на американската тарифа. И завладяването
на
На Канада ще тури край за винаги на широката английска
контрабандна система, възвестена отъ Хюскисонъ. Дано да
ако нашето пророкуване се сбждне.
грЪшимъ! Но от
сбждне, отговорТЕОРИЯТЗ на СЕОбО“
ностьта за ТЕЗИ война ще падне ВЪРХУ теорията
дната търговия. Каква странна ирония на сждбата, теорията,
КОЯТО почива ВЪРХУ великата идея За веченъ МИРЪ, да ВЪЗпламени войната меЖДу две сили, създадени споредъ думитъ
думит-в
на теоретиците тъкмо за да търгуватъ една съ друга! Това
предизвиква не по-малко странно впечатление отколкото
ПОТОПСНН ЕЪ МОРСКОТО ДЪНО НЕГРИ, като
Гледката на ХИЛЯДИ потопени
последица отъ филантропичното унищожение на търговията
съ роби.
Въ течение на последните.
послЪднит-ь петдесетъ години, или по
право двадесет-ь и петь години (защото много мжчно може
смЪтка за периоди на революция и война).
да се държи сметка
Франция опита въ широкъ размтзръ системата на запрещенията
съ нейните
нейнитъ грешки, крайности и прекалености. Усп-Ъхътъ
всЪки безпристрастенъ умъ. Че
на този опитъ е на лице за всеки
теорията го оспорва, това тя тръбваше да стори, за да бжде
последователна на себе си. Щомъ като тя можа да излезе
сит-злото твърдение, че Англия е
да убеждава света съ смелото
станала богата и могжща въпреки, а не поради, своята
търговска политика, какъ би се поколебала да поддържа
една теза, много по лесно обосновима, а именно, че безъ
протекция на своята индустрия Франция би била несравнено
по богата и по цветуща, отколкото днесъ? Нко просветени
идеологията:

Ннглия.
1) Наглия,
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практици оспорватъ тази теза, много умове, известни по
своята ученость
ученостъ и мждрость, я приематъ за чиста монета. И
наистина, днесъ въ Франция.
Франция, сЪкашъ, изобщо взето, се
въздиша по благословиитъ на една свободна търговия съ
Ннглия. Мжчно може да се оспорва, на дРУго мЪсто ний
ще се СПРЕМЪ ПО Подробно ВЪРХУ ТОЗИ ВЪПРОСЪ, че едно
ЕДНО
голЕмо оживление въ размЪната би било, въ много
по голамо
отношения, отъ полза за двата народа. Очевидно е, обаче,
че Англия се стреми да разменя
размЪня не само сурови материяли,
НО най-вече ОГРОМНИ количества фабрични арТИКУЛИ ОТЪ обща
землед-ьлскит-Ъ продукти и луксознитъ
консумация, срещу земледЪлскит-Ъ
камаритъ въ
предмети на Франция. Дали правителството и камарите
Франция ще бжджтъ наклонни да се подадатъ на тия възт1з ще сторятъ това, не може да
дъйствително те
гледи, дали действително
се предскаже“) Обаче, въ случай, че те задоволятъ
задоволят-ь напълно
ННГЛИЯ, това ще бжде единъ примеръ ПОВЕЧЕ дадЕНЪ на
На
света, за разрешението на този голЪмъ въпросъ:
вълросъ: при настоянЪщата, могатъ ЛИ ДВЕ ГОЛЪМИ
щето положение на нашата,
ГОЛТЗМИ ИНДУ-

СТРИЯЛНИ

НаЦИИ, ОТЪ

КОИТО

едната

РЪШИТЕПНО

ПРЕЕЪЗХОД-

производственитъ разноски и
ствува другата по отношение производствените
ПЕЗЕРЪ, Да се състезаватъ
ПРОСТОРНОСТЪТЕ на СВОЯ външенъ пазаръ,
свободно въ собствените си пазари, и какви требва да
бждатъ последствията отъ подобна конкуренция?
Въ Германия, въпросите, за които става дума, сж вече,
вследствие на митническия съюзъ, национални и практически
въпроси. Докато въ Франция виното е въдицата на Ннглия
за сключване на търговски договоръ, въ Германия това сж
житото и дървения материалъ. Тукъ, обаче, всичко е хипотеза,
тъй като не може за сега да се знае, дали умопомраченитъ
тори ще могатъ да бждагь
вразумеии до тамъ, щото да напрабждагъ вразумени
ВЯТЪ на правителството КОНЦЕСИИ ПО вноса на германско ЖИТО
И

дървенъ материяпъ,
материялъ,

СЪ

КОИТО

КОНЦЕСИИ

ПраВИТЕЛСТВОТО

да може да си послужи предъ Цолферайна. Въ Гермавъпросите на търговния, обаче, сж доста напреднали по въпроси-!;
ската политика, за да окачествятъ смЪшно, ако не нахално,
предположението, че може да се обезщетява съ илюзии и
надежди, като съ чисто сребро и злато. Нко тези концесии

се направятъ отъ парламента, веднага най-крупните въпроси
на ТЪРГОВСКЕТЕ политика ще бждатъ ВЪ Германия подложени на публично обсжждане. Последния докладъ на д-ръ
БОУРИНГЪ НИ дава вече едно предчувствие за тактиката, КОЯТО:
Ннглия би възприела въ подобенъ случай. днгпия
нЪма да
днглия нема
Знае се, че търговскитъ
търговскитЪ преговори между Ннглия и Франция по
онова време не сполучиха. Прев.

П

сметне
смЪтне т-ьзи
т-Ъзи отстжпки

като еквивалентъ на чрезмЪрнит-ь
облаги, съ които продължавать да се ползватъ индустрт
индустриалнитъ и произведения въ германския пазаръ, нито като
облага предназначена да попречи
попр-Ъчи на Германия да се научи
отъ която
сама да фабрикува лека-полека памучната прежда, огъ
има нужда, и да извлича, за тази цель, направо отъ топлитъ
лит-ь страни суровия материалъ. плащайки го съ произведесобственитъ си манифактури, нито пъкъ като срЪднията отъ собствените
ство за премахване на огромната несъразмйрностъ,
несъразмЪрность, която
все още сжществува,
дветъ страни.
сжществува. между вноса и износа на двете
Не! Ннглия ще види въ снабдяването Германия съ памучни
прежди едно свое придобито право; тя ще иска новъ еквисвОИтъ концесии, който еквивалентъ ни повече,
валентъ за света.
ни по-малко, ще означава пожертвуване германските
германските. памучни,
вълнени и пр. манифактури. Ннглия ще поднесе на Германия
ТИЯ ОТСТЖПКИ като паница леща, това
Това ще бжде цената за ОТРИт
чането на Германия отъ правото и на първородство. Споредъ
дръ Боурингъ, ако той не се е поддалъ на илюзии презъ
своето пребиваване въ Германия и не е отдалъ прекалено
сериозно значение на берлинската любезность, както ний
силно подозираме, средитъ
срЪдитъ които коватъ политиката на Германското Сдружение, се намирали още вср1здъ лутанията на
космополитичната теория. Напримеръ,
НапримЪръ, не се правило разлика
землед-Ълски промежду износъ на фабрични издЪлия и на земледЪлски
Допущало се, че може да се служи на национализведения. Допущапо
нитъ интереси, като се развива последния износъ въ ущърбъ
билъ възприетъ принципа на индустрина първия. Още не бипъ
алното възпитание на страната, като Основа
НВ МИТОСНОВЕ на
ническия Съюзъ. Никой не искалъ да знае тукъ че се принаприна>
сятъ въ жертва на чуждестранната конкуренция индустрии,
неколко годишна протекция, биха достатъчно
които следъ наколко
пораснали и вжтрешната конкуренция би понижила ценитъ
И че ПО ТОЯ НЕЧИНЪ се убива Въ ЗаРОДИШЪТЪ Й германГЕРМВНИМЪ, и
вс-Ъка фабрика разорена
ската предприемчивость.
предприемчивостъ. Защото всЪка
каке
вследствие отслабена протекция и изобщо вследствие на каквото и да било правителствено разпореждане, прилича на обесенъ трупъ, който отвръща отъ ужасъ и кара да страни отъ
всЪно подобно нему живо сжщество. Повтаряме, твърде
него всЪко
повтарваме на тия твърдения, но това е вече
мжчно може да повЪрваме
едно ГОЛЪМО 3110, че Тъ сжществуватъ,
СЖЩЕСТВУВВТЪ, че СЖ МОГЛИ ДЕ станатъ
довЪрието въ подпублично достояние. Защото, разклащайки довЪрнето
държането НЕ митническата
МИТНИЧЕСКЕТЗ протекция, "ГБ НЗНЕСЯТЪ ЧУВСТВИтеленъ
ТЕЛЕНЪ УДЕРЪ на ИНДУСТРИВЛНаТа ПРЕДПРИЕМЧИЕОСТь.
ПРЕДПРИЕМЧИЕОСТь, Доклада
ни кара да се досещате
досещаме подъ каква форма германската индущЪше да възприеме отровата, по начинъ такъвъ щото
стрия щеше
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иа разложението да не” бжде много очебийна, но
причината на
който да уязви по-сигурно източниците на живота. Митото по

тегло щеше да се

замени съ мито по стойность, обстоятелство,
вратите на английската контрабанда и

което би отворило

на митническите измами, и то именно за артикули отъ обща
попмалка относителна стойстойе
консумация, които представляват-ь по-мапка

тность

И

ПО-ГОЛЪМЗ обща

Маса, ИМЕННО

ВЪРХУ аРТИКУЛИ,

КОИТО

съставляват. основата на
На фабричната индУстрия.
Става ЯВНО КВКВО е днесъ практическото значение на ГОЛЕМИЯ ВЪПРОСЪ за свободната ТЪРГОВИЯ между ННРОДИГБ И КОЛКО
необходимо е да се изследва ОТНОВО беЗПРИСТРВСТНО
беЗПРИС-ГРВСТНО И ОСНОВНО
до каква стъпень ТЕОРИЯТЕ И практиката ГРЪШВТЪ въ тая
та да се съгласувать
материя, та по тоя начинъ най-после те
помежду си, или поне да се възбуди сериозно проблемата
за приближаването имъ.
Съвсемъ искрено, и не отъ присторена скромность, а съ
чувство на дълбока неув-Ъреность въ своите сили, автора заявява, че той се е решилъ да пристжпи къмъ разрешението
на Нави проблеми следъ дългогодишна борба сь
съ себе си,
следъ КЕТО СТО ПЖТИ е" ПОдЛаГаЛЪ на
На съмнение ВЪРНОСТЪТЗ
на своите идеи и сто пжти се е убеждавалъ наново въ тЪхъ,
КЕТО е подлагалъ На МНОГОКРаТНИ ИЗПИТЕНИЯ ПРОСЛЕДЪ като
тивоположнит-ь идеи и винаги се е ув-Ърявалъ въ техната
тЪхната
погр-Ешность. Натора
Нвтора е чуждъ на суетната амбиция да про.
противоречи на стари авторитети и да създава нови теории.
Ннгличанинъ, мжчно би се той усъмнилъ въ основния принЦипъ на теорията на Ндамъ Смитъ. Именно положението на
неговата страна накара да се породять
породягъ у него, преди двапървитъ съмнения върху непогрЪшимостьта
десетина години, първите
ТЕОРИЯ. ОСОбНОТО положение на неговото отечество
на тази теория.
ОТЕЧЕСТВО

застави да се РЕШИ да развие СВОИТЪ ПРОТИВОПОЛОЖНИ
ИЗПЪРВО Въ ЕНОНИМНИ СТЕТИИ, а отпосле ВЪ ПОобширни подписани студии. Изключително интересите на Германия му давагь днесъ куражъ да обнародва настоящия
трудъ. Той нема да скрие, обаче, че и единъ личенъ мотивъ
се е прибавилъ къмъ другите, а именно нуждаТа, която той
осеша
осеща да покаже чрезъ единъ по обстоетгь трудъ, че не е
съвс-ьмъ
съвс-Ъмъ несведущъ по въпросите на политическата икономия.
На пукъ на теорията, автора ще се допита преди всичко
до историята и ще извлече отъ нея основните си принципи.
Следъ като изложи тия принципи. той ще подложи на
критика предшествуващитъ системи и понеже неговата цель
е изключително практическа, той ще завърши, като обрисува
новата фаза ВЪ търговската ПОЛИТИКЕ.
ГО

ВЪЗГЛЕДИ,
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За по-годЪма яснота, той дава тукъ кратъкъ прегледъ
главните изводи отъ своитЪ издирвания »и размишления.
Сдружааането
Сдружаването на индивидуалнитъ сили за преСрЪдство
най-ефикасиото средство
следването на една обща цель е най-ефикасното
за постигане щастието на индивидите.
индивидитъ. Самъ и откжснатъ
човЪкътъ е слабъ и безпомощенъ. Колотъ подобнитъ си, човекътъ
по-голт-змъ е броя на тия, съ които той се съюзява,
кото по-гол-Ъмъ
на

колкото съюза бжде по съвършенъ. толкозъ резултата е поГОПЪМЪ И ПО-СЪВЪРЩЕНЪ. д ТОЗИ резултатъ е МОРВЛНОТО И
материално благо на индивидите.
Най-висшето сдружение на индивиди, постигнато днесъ
е ДЪРЖЕВЗТЕ. НаЦИЯТа, ЕНай-ВИСШЕТОМИСПИМО-ЧЕПОВЪчеството. И както отделния
отдтзлния индивидъ е много по-щастливъ
ВЪ ЛОНОТО На държавата, отколкото ИЗОЛИРЕНЪ, Тъй
ТЪИ И ВСИЧКИ
нации биха били много по-цвЪтущи, ако бждеха съюзени по
в-Ъчния миръ и свободния обмен-ь.
обмЪнъ.
между си чрезъ правото, вЪчния

народитъ къмъ тоя върхоподканва, поради разнообразието ВЪ
КПИМаТИТЪ, ПОЧВИТЪ И ПРОИЗВОДСТВОТО, КЪМЪ ОбМЪНЪ, а вследствие
СТВИе ГЪСТОТЕТЕ на населението И изобилието на капитали И
таланти, къмъ емигриране и образуване на колонии. Междуна родната търговия, събуждайки дейностьта и енергията
чрезъ новитъ нуЖДи. които създава, распространявайки отъ
силит-ъ, е единъ
идеит-а. откритията и силитъ,
единъ народъ въ други идеитъ.
отъ най-мощните инструменти за цивилизацията и благосъПриродата

пека-полека
води лека-полека

венъ СЪЮЗЪ, като

ГИ

народите..
стоянието на народите.
Но съюза на народите,
народитъ, чрезъ търговията, е днесъ още

МНОГО

НЕСЪВЪРШСНЪ,

ЗНЩОТО

бива ПРЕКЪСВЕНЪ ИЛИ отслабванъ

отъ войни или егоистични мерки на отделните нации.
Чрезъ войната, единъ народъ може да бжде лишенъ отъ
независимостьта, благата, свободата, конституцията и законите
си, отъ оригиналностьта си и изобщо отъ сгъпенвта на култура
и благосъстояние, които е вече постигналъ.
постигнал-ь. Той може да бжде
егоистичнигь м-Брки на чужденеца, той може
поробенъ. Чрезъ егоистичнига
да бжде спжнагь, или забавенъ въ икономическия си развой.
Да запази, да развие и усъвършенствува своята националность, - тази е ц-Епьта, къмъ която тръбна да бждатъ насовсйни народъ. Въ това нЪма нищо
чени днесъ усилията на всеки
лицемерно и егоистично; това е единъ съвършенно разуменъ
стремежъ, напълно съгласенъ съ истинския интересъ на
челов-ьчеството. Защото тоя стремежъ води естественно къмъ
челов-вчеството.
человтзчеството само когато
всемиренъ съюзъ, полезенъ за человЪчеството
народитъ бждатъ еднакао
еднакво културни и могжщи и, следователно, кагато той се реализира по пжтя на конфедерацията.

14
ЕДИНЪ всемиренъ СЪЮЗЪ, ИЗХОЖДЕЩЪ ОТЪ ГОСПОДСТЕУЕЕЩЕТО
могжщестао
могжщество и богатство на единъ само народъ и основанъ
следователно
ВСИЧКИ
СЛедОЕаТеЛНО ВЪРХУ подчинението И ЗаВИСИМОСТьТЕ на всички

бИ ИМВЛЪ за резултатъ унищожението На
останали народи, би
вс-Ъко съревнувание по между имъ.
всички народности и на вс-вко
Такъвъ съюзъ е несъвместимъ съ интересите и чувствата на
всички народи, които се осещатъ призвани къмъ независимость, къмъ притежаване на големи богатсва и на едно
големо политическо значение; той би билъ повторение на
голамо
римляните, осжщественъ този
миналото, на стремежа на римлянита,
поср-вдствомъ индустрията и търговията, вместо,
пжть поср-ьдствомъ
вм15сто, както
тогава, чрезъ оржжие, водящъ обаче къмъ варварство.
могжшеството
Цивилизацията, политическото възпитание и могжщестаото
на народите
зависягъ главно отъ икономическото имъ състоянародитъ зависягь
ние
НИЕ И обратно; КОЛКОТО СТОПВНСТВОТО е по-напреднапо, ТОПКОЗЪ народа е ПО-ЦИВИЛИЗОваНЪ
ПО-ЦИВИЛИЗОВаНЪ И ПО-МОГЖЩЪ; КОЛКОТО повече
ЦИВИЛИЗЕЦИЯТЗ И могжществото
МОГЖЩеСТВОТО

МУ РЕСТЕТЪ,

се развива икономическата му култура.

ТОПКОЗЪ повече

НарОДИТ-ь различаваме СЛедНИТЪ
РНЗВИТИВ На НарОДИТь
Въ СТОПЕНСКОТО развитие
фази: първобитно състояние, пастушество, земледЪлие, земледЪлие и индустрия, и най-после земледЪлие, индустрия и търговия.
Беспорно, народъ, който върху една обширна територия,
снабдена съ разнообразни ресурси и многобройно население, съединява въ себе си землед-ьлието,
землед-Ълието, фабричната промишленость, мореплаването, вжтрешната и външна търговия е несравнено по-цивилизованъ, по-развитъ въ политическо отношение и по-могжщъ, отколкото единъ чисто землеземлеа
основитъ
фабрикит-ь съставляватъ основите
дЪлски народъ. Обаче фабрикитъ
на
И външна търговия,
На ВЖТРЕШНаТа и
"ГьрГОВИЯ, на мореплаването И на
осъвършенствуваното землед-влие, и следователно на цивилизацията и на политическата мощь. И единъ народъ, който би
швлия промишленъ животъ на земуспвлъ
успЪлъ да монополизира целия
ното кълбо и да потисне другитъ
другите. народи въ икономическото
имъ развитие, като ги ограничи да произвеждатъ само землеупражняват-ь само
дЪлски продукти и сурови материали и да упражняват,
м-Ъстни индустрии, такъвъ народъ неминуемо
необходимитъ мастни
би завлад-ьлъ
завлад-Ълъ Вселената.
Вселената, Народъ, който скжпи своята независимость и своето сжществувание, трвбва
тръбва да се стреми да
се издигне колкото може по-скоро отъ едно по-низко кулТУРНО сгжпало
стжпало КЪМЪ ПО-ВИШЕ и
И да СЪЕДИНИ въ
ЕЪ ТЕРИТОРИЯТЗ
си колкото може по-бърже земледЪпието,
землед-Ъпието, индустрията, мореплаването И търговията.
Прехода ОТЪ диво СЪСТОЯНИЕ КЪМЪ пастушество
ПЕСТУШЕСТЕО И ОТЪ
пастушество къмъ земледЪлие, както и първитъ прогреси

въ земледЪлието се подпомагатъ по най-ефикасенъ начинъ
чрезъ свободни сношения съ индустриялни и търговски народи.
Издигането на землед-Ълски народи до равнището на народи
едновременно земледалски, манифактурни и търговски, би
могло да стане отъ само себе си, подъ влиянието на свообм-Ъна, само ако всички народи, призовани къмъ
бодната обм-ьна,
фабрична индустрия, бждатъ едновременно и еднакво цивилизовани, ако не си пречатъ едни други въ икономическото
развитие, ако не си препятствуватъ въ напредъка едни други
чрезъ войни или чрезъ митнически закони.
Обаче, нЪкои народи, облагодетелствувани отъ обстоятелА
стаата,
ствата, изпреварили дРУГИтЪ въ индустрия, търговия и мореплаване и разбрали отъ рано, че т-Ъхния прогресъ имъ дава
най-сигурното средство да постигнатъ и запазятъ политичеА
ското си надмощие, сж усвоили и поддържатъ днесъ още
умишленно марки, които имъ обезпечватъ монопола на
индустрията и търговията и спжватъ прогреса на по-малко
гьхъ народи. Съвокупностьта на тия мерки,
марки,
напреднали отъ тьхъ
като ВНОСНИ възбрани, мита, МОРСКИ ОГраНиЧЕНИЯ, износни
ИЗНОСНИ
премии и Т. Н. се нарича МИТНИЧЕСКЕ система,
По-ранния напредъкъ на другитЪ народи, чуждитъ митнически системи и напоконъ войните сж принудили изостаналите надире народи да търсятъ ср-Ъдства за преминаване
отъ земледЪлие къмъ индустрия и да ограничагь чрезъ митнически марки,
мърки, до колкото могатъ, търговията съ по-напредналита и стремящи се къмъ монополизиране на промишленностьта народи.
нъкои претендиМитническата система не е, прочее, както нвкои
ратъ, изобретение на спекулативни мозъци. Тя е естествена
последица отъ стремлението на народитъ да търСЯТЪ Гаранции за Запазването И процъвтяването
тЪхното надмощие.
имъ, или за затвърдяване на тахното
Това стремление е законно и разумно, до колкото то
улеснява, вместо да става,
спжва, икономическото развитие на
нацията и до колкото то не противоречи на висшата цепь
на челов-Ъчеството, която е световната конфедерация на
бждещето.
Както чеповьческото
чеповЪческото общество трабва да се разглежда отъ
космополитическо, което
две становища, а именно
обгръща целия човЪшки родъ, и политическо съ огледъ
националнит-ь интереси, така и ВСЪКО ПОПЕНСТВО, било
КЪМЪ националнитъ
то частно или обществено, трабва
тръбва да се разглежда отъ
две главни гледища -отъ гледище на индивидуал нитъ,
социални ифизически сили, посрЪдствомъ които се

-
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произвеждатъ богатства и отъ това на р а зм анна та сто й-

материалните
материалнитъ блага.
Има, следователно, една космополитична икономия и
една политическа икономия, една теория за размЪннитъ стойности и една теория за производителните
производителнитъ сили, доктрини
съвършенно различни, които ще се развиятъ отдално една
ность на

%

отъ дРУГа.

Производителнитъ сили на народитъ не зависятъ само
труда, СПЕСТЯЕЗНЕТО, моралътъ И ИНТЕЛЕКТЕ На ИНДИВИ“
дитъ, или отъ притежаването на естественни
естественми богатства и
материални капитали. Тъ зависятъ сжщо така отъ институОТЪ

титъ

и социалните, политически и граждански закони, и
т-Бхпреди всичко, отъ гаранциит-ь за тЪхната трайность, за токната независимость и мощь, като нации. Напразно индивидитъ могатъ да бждатъ трудолюбиви, пестеливи, изобрета-

телни, предприемчиви, даровити и морални; безъ национално единство, безъ разделението
раздЪлението на труда и безъ
кооперирането на производителните сили, страната никога
НИКОГВ НЪМа да дОСТИГНе до висока стъпень На РЕЗ-

цвЪтъ и могжщество, нито да опази за дълго време своитъ
духовни, социални и материални блага.
Началото за разделението на труда не е било правилно и
напълно схващана до сега. Производителностьта зависи много
по-малко отъ „разпределението на разнитъ операции въ една
нЪколко индивиди, отколкото отъ моралиндустрия между наколко
ното и материално Сдружение на тази индивиди въ името
на една обща цепь.
Този принципъ, прочее. важи не само по отношение на една
фабрика или по отношение на експлоатацията на едно селско
стопанство. Той се прилага върху целата земледЪлска, промишленна и търговска дейность на целия народъ.
Разделението
РаздЪпението ,на труда и комбинирането на производиСЖЩЕСТВУВЕТЪ ВЪ нацията, когато духовното
ТеЛНИТЪ сили сжществуватъ
производство е въ връзка съ материалното, когато земпедъпието, индустрията и търговията сж еднакво и хармонично
застжпени и развити.
ВЪ ЧИСТО земледЪлска нация, даже когато ТЯ е ВЪ
свободни сношения съ индустриялни и търговски народи, значителна часть отъ нейните
нейнитдв производителни сили и природ-

нитъ “ресурси оставать

въ бездъйствие и неизползвани. Нейната духовна и политическа култура и нейните СрЪдства за
нома и не може да
отбрана сж опранинени. Такава нация нама
има силно мореплаване, нито обширна търговия. Нейното
благосъстояние зависи отъ външната и търговия и може да
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бжде прекратено, смутено, унищожено, чрезъ
отъ вънъ и 011. войни.

мероприятия

Фабричната индустрия, наопъки, благоприятствува науи политическия напредъкъ. Тя увеличава
общото благосъстояние, населението, прихода на държавата
и мощьта на страната. Тя доставя на страната средствата
за развитие на връзките и съ всичките части на света,
свЪта, способствува за основаването на колонии. Тя подхранва риболовството, търговското мореплаване и военната марина. Само
чрезъ индустрията. землед-Ълието на една страна добива

кигь, искуствата

високо съвършенство.
Землед-Ълието и индустрията, събрани въ единъ
И СЖЩИ народъ, ПОДЪ една И СЖЩа политическа
власть, жив-аятъ въ постояненъ миръ. Въ взаимната своя дейность тъ не се смущавагь нито отъ войни,
нито отъ външни разпоредби; ще рече, тъ гарантиратъ
на нацията непрекжснатото развитие на нейното благоденствие, култура и мощь.
ЗемледЪлието и индустрията сж подчинени отъ приро>
дата на особени условия.
Странит-ь отъ умЪрената зона сж особенно
пригодни за развитие на фабричната индустрия,
защото умерената зона” е областьта на духовните и физически усилия.
Нко странитъ отъ тропическата зона са малко фаворизамЪна на това 11; притежазирани отъ къмъ фабрики, въ замена
ватъ естествения МОНОПОЛЪ На ЦЕННИ ЗеМЛЕДЪЛСКИ ПРОДУКТИ,
Разм-ькоито се търсятъ отъ страните на умерената
ум-Ърената зона. Размъната именно на фабричните. продукти оть първите
първитъ срещу
разд-ьземледЪлскитъ произведения на вторитъ съставлява раздълението на труда и кооперацията на произво>
дителнитъ сили въ цЪлъ светъ, или гол-Ъмата международна търговия.
Една тропическа страна би извършила голЪма грешка,
ако се опита да стане индустриялна страна. Не призвана за
това отъ природата, тя би напреднала много по-скоро въ
богатства и култура, ако продължава да обмЪня своите
3емледЪлски произведения съ фабрични изделия на умъ-

рената зона.
ВЪрно е. че по този начинъ страните отъ тропическата
зона ставатъ зависими отъ ум-Ърената зона. Тази зависимост-ь, обаче, ще бжде лишена отъ неудобства, или по
право, тя би изчезнала, ако въ ум-Ърената зона народитъ се
изравняватъ въ индустриялно, търговско, морско и ПОЛИ>
2
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тичсско отношение и бждатъ заинтересовани не само да не
зпоупотрйбяватъ съ своето надмощие надъ слабите народи
отъ тропическата зона, но и да сж въ състояние да предотвратягь подобно посегателство. Би имало опасность и вреда
само тогава, когато фабриките, голЪмата търговия,
монополъ на единъ
мореплаване и морската сила бждагь монопопъ

голамото

само народъ.
Народи, които притежаватъ въ умерената зона обширна
и съ разнообразни ресурси територия, се отказватъ отъ
най-изобилния изворъ на благосъстояние, цивилизация и
мощь,
мощь., ако не се опитатъ да осжществягь националното
разделение на труда и националната кооперация на производителните сили, щомъ като притежават-ь за това всички
стопански, морални и социални условия.
Подъ стопански условия ний разбираме достатъчно
напреднало земледЪлие, което не може вече да бжде поощрявано чрезъ износъ на собствените си произведения; подъ
голема култура между индивидите;
морални условия
подъ социални разбираме закони, които га антиратъ на

-

гражданитъ сигурностъ на личностъта и на со ственностъта.
свободно упражнение на нндивидуалнигь физически и морални
способности, институти които уреждатъ и улесняватъ търговията и отстранявагъ тия, които потискатъ нидустрията,
свободата, мисъльта и морала, премахването на феодалнитъ

институти, напримеръ.
Бъ интереса, преди всичко, на народъ, който притежава
т153и условия, е да задоволи той своята консумация съ произведения огь свои фабрики, следъ това постъпенно да
завърже преки връзки съ страни огь тропическата зона, да
имъ носи съ свои кораби своитъ манифактурни изделия и да
получава въ замена на това зърнени храни отъ тия страни.
Въ сравнение съ този обменъ на манифактурни изделия
огь умерената зона срещу земледЪлскитЪ произведения на
тропическата зона, асЪкаква дРУга международна търговия е
ОТЪ ВТОРОСТЪПЕННО значение, СЪ изключение само на НЪКОЛКО
артикули, между които и виното.
Производството на сурови материали и зърнени храни у
голЪмитъ народи отъ умерената зона има истинско значение
само по отношение на вжтрешната търговия. Чрезъ износъ
на жито, вино, ленъ, конопъ и вълна, една невежа или
бедна нация може първоначално да подобри значително
своето земледЪлие. Не по този пжть, обаче, единъ голамъ
народъ може да постигне богатство, цивилизация и мощь.
мощъ.
Може да се приеме като принципъ, че една нация е
толкозъ по-богата и по-могжща, колкото повече тя изнася
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издЪлия, а внася сурови материали и консумира
ропически произведения.
Тропичниттз продукти служатъ на индустриалните страни
умЪреиата зона не само като сурови материали и

*в
.

СЪЕСТНИ ПРИПаСИ, НО така СЖЩО, И даже главно, като

СТИМУ"

ланти на земледЪлския и фабриченъ трудъ. Винаги народъ,
който консумира повече тропически произведения, е народъ
по-гол-Емо земледЪлско и индустриялно произсъ сравнително по-голЪмо
водство; такъвъ народъ консумира по-голЪмата частъ отъ

собствените си произведения.
Въ икономическото развитие на народитъ, чрезъ външната
търговия, тръбва да различаваме четире периода. Въ първия,
землед-Ълието се насърДЧава чрезъ вносъ на чуждестранни
фабрични артикули и износъ на свои продукти; въ втория
периодъ се зараждатъ фабрики и сжшевремеино се внасят-ь
индустриялни изд-Ълия; въ третия периодъ мастната индустрия
частъ огь вжтрешния пазарь,
продоволствува по-топа-„мата часть
пазаръ,
И НаИ-после, Въ ЧеТВЪРТИя се ИЗНаСЯТЪ въ ГОЛЪМЪ мащабъ
произведенията на мастната индустрия. а се внасятъ отъ
странство сурови материали и земледЪлски продукти.
Митническата система, като средство за спомагане икономическото развитие на една страна, регулирайки външната и
търговия, тръбна да има за постоянно правило индустриалното възпитание на нацията.
Да се насърдчава земледЪлието чрезъ протекземлед-Ълието
ционни мита е безсмиспица. Защото землед-ьлието
МОЖЕ да бжде полезно насърдчавано само чрезъ месгната
индустрия, а запрещаването вносътъ на сурови материали
и земледЪлски продукти забавя само развитието на местната
индустрия.
ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗПИТВНИе на една страна СЪ слабъ още
ИНТЕЛЕКТЪ И Култура, ИЛИ слабо населена СПРЯМО повърхностьта и плодородието на нейната територия, се постига
най-добре чрезъ свободна търговия съ напреднали, богати
и индустриални народи. ВсЪкакви търговски ограничения,
целящи създаването на индустрия тукъ, е преждевременно
и вредно не само за цивилизацията изобщо, но и специално
за напредъка на нацията. Когато интелектуалното, политическо И ИКОНОМИЧЕСКО възпитание на страната, ПОДЪ влиянието
името на
На свободната ТЪРГОВИЯ, СТИГНЕ до
ДО ТаМЪ, ЩОТО вноса на
индустриални артикули и липсата на пазари за собствените
и произведения пречатъ вече за по-нататъшно развитие на
нацията, тогазъ само протекционнитъ марки ставатъ налоЖИТЕПНИ.
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ресурситъ си
Народъ съ малка и ограничена въ ресурсите
своигъ рбщ.идп
рбщ.иму
тория. който не притежава устията на своите
%
чиято територия не е добре закржглена, не можи
служи
ПРОТЕКЦИОННаТа система., ИЛИ поне
СЛУЖИ СЪ протекционната
УСП Щ
ПОНЕ не може
МОЖЕ уСП
!
да я използува. Такъвъ народъ тръбва предварително да (
окржгпи
окржгли чрезъ война или чрезъ преговори.
9Фабричната индустрия е въ зависимость отъ разните клоголЪма
нове на науката И изкуствата; ТЯ предпоставя толкозъ
ТОЛКОЗЪ гол-Ема
опитность,
ИНДУСТРИаЛНОТО ВЪЗПИТЕНИЕ
ОПИТНОСТь, практика И НаВИКЪ, щото
ЩОТО индустриалното
на единъ народъ може да се постигне само бавно. ВсЪки
прекаленъ или преждевремененъ протекционизъмъ се изкупва
чрезъ намаление на националното благосъстояние.
Нищо по-опасно и по-осждително отъ внезапното и абсолютно
пютно затваряне на страната чрезъ възбрани. При все това,
запрещенията СЖ оправдатепни,
оправдателни, когато
КОГаТО страната, отделена
отъ другите страни вследствие на дълга война, се намЪри
ВЪ положението
Положението на принудителна възбрана ПО отношение
ОТНОШЕНИЕ
НеПРЕМЪННО
Външни
ВЪНШНИ индустриални
ИНДУСТРИаЛНИ артикули И е заставена непремЪнНо
нуждит-ь си.
сама да задоволява нуждитъ
ВЪ такъвъ случай, постъпенния
ПОСТЪПЕННИЯ преходъ ОТЪ запретителната къмъ протекционната система тръбва
трабва
да стане СЪ помощьта на предварително установени и постъпенно понижаващи се впоследствие
мита. Н народъ, който иска да мине отъ свободна търговия къмъ протекционизъмъ, тръбва да почне съ низки
мита, които бавно да покачва по установена лестница.
Установенитъ по този начинъ предварително мита тръбва
властьта. Поспеднята
строго да бжджтъ пазени отъ аластьта.
Последнята тръбва
да се пази да ГИ не
НЕ намалява преждевременно, НО да ГИ
увеличава, ако тъ се укажатъ недостатъчни.
Много високи вносни мита, изключващи съвършено чуждестранната конкуренция, СЖ вредни За страната,
СТРЕНбТа, КОЯТО ГИ ПРИ“
лага, понеже високите мита осуетяватъ съревнованието
мЪ-стниттз и чуждестранни фабриканти и поддържатъ
между мъстнитъ
у първитъ мързелъ и нехайство.
Когато при подходящи и прогресивни мита индустрията
ПР0ЦЪВТЯЕа, това е доказателство,
СТРаНа не процъвтява,
ВЪ дадена страна
ДОКаЗаТЕПСТЕО, че страната не притежава
притежааа още условията за да се индустриализира.
Протекционнитъ
Протекционнит-в мита въ полза на известна индустрия не
тръбва никога да се понижаватъ до тамъ, щото сжществуването на индустрията да бжде застрашено отъ чуждестранната конкуренция. Запазване сжществующето
сжщестаующето покровителство
РЕЗКЛОНЕНИЯТа Й, ето
на местната ИНДУСТРИЯ Бъ основата
ОСНОВаТа И разклоненията
ЕТО
правилото. което неизменно трабва да се съблюдава.
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Чуждестранната конкуренция тръбва
тръбна просто да
участвува ВЪ Годишното
ГОДИШНОТО увеличение На консумабждатъ увеличени, щомъ конкуцмята. Митата тръбва да бждагь
ренцията отъ вънъ почне да поглъща по-голЪмата часть

или всичкото това увеличение.
Една страна като Ннглия, която въ фабричната си индудругиттз, може най-добре да запази
стрия е изпреварила другитъ,
и разшири своето индустриално и търговско наднайпгол-Бмата
мощие, практикувайки възможно найпгол-ьмата
свобода въ обменътъ. За такава страна космополитичното и националното начала сж едно и сжщо нащо.
Това именно обяснява склонностьта на най>пр0св15тенитъ
най>просватенитъ
СВОбОдНаТа ТЪРГОВИЯ И ОТВРЪ*
английски економисти КЪМЪ Свободната
ОТВРЪ”
най-предвидливитъ економисти на другите страни
щението на иай-предвидливита
противъ прилагането на това начало при днешното състояние
Св-Ътътъ.
на СвЪтътъ.
Отъ четвъргь
четвъртъ столетие запретителната и протекционна
система на Англия функционира въ нейна вреда, а въ полза
на странитъ, нейни съперници.
НИЩО не уврежда така СИЛНО ННГПИЯ, както ограничаването вноса на сурови материали и хранителни припаси.

итническитъ
ИТНИЧЕСКИТЪ

СЪЮЗИ И

ТЪРГОВСКИТЪ

ДОГОВОРИ
дОГОВОРИ

сж най-ефикаснитъ средства за улесняване обмЪнътъ между

народитъ.
народите.
Но търговските
търговскитъ договори сж законни

и трайни само когато

изгодитъ отъ тЪхъ сж взаимни. Гибелни и противо-законни

сж договорите :: 1а Метюенъ съ които една страна жертвува
на друга, срещо отстжпка за зърненитъ и произведения.
своята развиваща се вече индустрия. Подобни договори сж лъвски договори.
Такъвъ е сключения въ 1760 г. между Англия и Франция
търговски договоръ. И всички последующи предложения отъ
останалите страни сж
страна на Англия и Франция къмъ останалитъ
отъ подобно естество.
ПРОТеКЦИОННИТь мита поскжпватъ за известно
АКО протекционнить
ИЗЕССТНО време
мЪстнитъ фабрични изд-Ълия, тъ осигуряватъ за бждещето
по-ниски цени, като последица отъ вжтрешната конкуренция.
Защото една индустрия, достигнала до пълното си развитие,
може да установи цените на издЪлията си цодъ транспортните
разноски плюсъ търговската печалба на изнасянитъ сурови

материали и хранителни продукти и
издЪпия.
издЪлия.

внесените

фабрични

Загубата, причинявана ОТЪ протекционното
ПРОТеКЦИОННОТО мито,
МИТО, Се изразява въ края на краищата въ стойности; на страната се
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снабдява по този начинъ съ сили, чрезъ които тя добива
за вечни времена възможностьта да произвежда безбройно
множество стойности. Този разходъ отъ стойности съставлява Цената на индустриалното възпитание на

страната.
Протекционното мито на фабричнитъ изд-Ъпия
изд-Ълия не пада
върху земледЪлцитъ на страната. Съ развитието на фабричНата ИНДУСТРИЯ,

богатството на населението, следователно,

И

диренето на земледЪлски продукти. поземлената рента и
разменната стойность на земята растатъ неимоверно, а
ценитъ на фабричнить издЪхия, които земледйлцитъ
земледЪлцитъ употръбяватъ, спадатъ съ течение на времето. Печалбата превишава
въ пропорция отъ десеть къмъ едно загубата, причинена
на земледЪлцитЪ отъ временното покачване на фабричнитъ

изделия.
издЪпия.

Вжтрешната и външната търговия печелятъ сжщо отъ
те представляватъ зна>
покровителствената система. Защото тъ
чение само за народи, които задоволяватъ нуждите
нуждитъ си чрезъ
своя фабрична индустрия, които консумиратъ свои земледЪлски
д-Ълски продукти, а купуватъ екзотични храни и припаси
съ изпишекъгь
излишекъгь оть
огь своитъ фабрични издалия.
изд-Ъпия. И едната и
другата сж незначителни у чисто 3емлед-Ълскит15 народи отъ
ум-Ърената зона; външната търговия на тия народи е обикновено въ ржцетъ
ржцетт; на индустриялнит-ь
индустриялнитъ и търговски народи,
съ които те подържатъ връзки.
Една разумна протекционна система не създава монополъ за индустриялцит-ь
индустриялцитъ на дадена страна. Тя само гараногъ загуби ония, които влагатъ капиталите, умението,
тира отъ
умението
и усилията си въ нови индустрии.
Тя не създава монополъ, защото вжтрешнатв
вжтрешната конкуренция
зам-Ъства външната, всЪки гражданинъ може свободно да
премиите, които страната предлага на индивиучаствува въ премиить,
дитъ. Протекцията съставлява монополъ само за туземцитъ
чужденцитъ, които така сжщо се радватъ на подоспрямо чужденците,
бенъ монополъ въ своитъ страни.
Така разбранъ, този монополъ е полезенъ, не само защото
спящите и бездействуващи въ страната производисъбужда спящитъ
телни СИЛИ, НО още защото Той привлича ОТЪ СТРаНСТВО ПРО"
изводителни сили, материални и морални капитали, предприемачи, опитни индустриалци, работници.
Отъ друга страна, отсжтствието на индустрия у единъ
народъ съ стара култура, чиято производствена мощь не
може вече чувствително да се възбужда чрезъ износъ на
сурови материали и землед-Ълски произведения и вносъ на
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фабрични излълия, излага тоя народъ на многобройни и
СЕРИОЗНИ ЛИШЕНИЯ И ОПаСНОСТИ.
Землед-Ълието на такава страна по силата на нещата ще
линее, тъй като приръста отъ населението, който при силно
индустриялно развитие би нам-Брилъ средства за препитание
въ фабрикитъ и би предизвикалъ гол-Емо дирене на землессигурилъ
дЪлски продукти, който приръстъ, следователно, би ссигурипъ
хубави печалби на :емлед-Ълието, ще бжде уготръбенъ въ
по-гол-Емо разпокжсване
полска работа, а отъ тукъ и по-голтмо
на земята и едно дребно земледЪлие, еднакво
вредни, както за могжществото
могжщестеото и цивилизацията на страната, така и за богатството й.
Единъ народъ, състоущъ се въ

болшинството

си отъ

дребни :емледЪлци, не може да пусне въ вжтрешната търговия значителна маса продукти, нито да предизвика силно
търсене на фабрични издЪлия. ЕсЪки тукъ се ограничава
МНОГО ИЛИ малко Въ собственото СИ ПРОИЗВОДСТВО И КОНСУ-

мания. ПРИ такъво ГОГОЖЕНИе не МОЖЕ да ИМЕ! ПЪПНЕ СИСТЕМИ
мация.
на съобщения и страната е лишена отъ огромнитъ преимуЩества на подобни съобщения.
И вследствие на това
неизбежна слабость политическа,
морална и материална за страната и за отд-Ълнитъ индивиди. Опасностьта отъ това положение се увеличава, когато
съседни народи следватъ
следват-ъ противния пжть, когато тъ напредватъ въ всЪко отношение, докато ний оставаме надире; у
тези народи мисъльта за едно по-добро бждаще буди куража
И ПРЕДПРИЕМЧИВОСТЪТЕ на гражданите, до като У НВСЪ ЛИПсата На надежда гаси все ПОВЕЧЕ И повече ИНТЕЛЕКТВ И пред>
приемчивостьта.
ми дава даже примери за цели нации, които
Историята ни
сж загинали, защото не сж съум-ьли о време да разрешатъ
гол-Ъмата Проблема да обезпечатъ СВОИТЕ морална, ЕКОНО"

-

мическа

и политическа независимость чрезъ въвеждането

на индустрията и създаването на едно мощно съсловие отъ
индустриялци и търговци.

КНИГА ПЪРВА
Историята

ГЛНВП ПЪРВА
Италиянцить
Италиянцитъ

По време на Възраждането на цивилизацията въ Европа,

никоя страна не е била тъй фаворизирана въ търговско и
индустриялно
индустриялна отношение, както Италия. Варварството не можа
да изкорени тукъ старата римска култура. Благоприятното
небо и плодородната почва доставяха на едно първобитно
срЪдства за изхранването на едно много3емледЪпие обилни средства
бройно население. Най важните изкуства и занаяти не б-Ъха
изчезнали, старитъ римски общини беха ,запазени. Едно

плодоносно крайбрежно риболовство способствуваше навредъ
за формирането на моряци, а мореплаването покрай едно
пространно крайбрежие замастваше достатъчно липсата на
превозни пжтища въ вжтрешностьта. Съседството на Гърция,
на Мала-Нзия и Египетъ,
съобщения по море съ тия
страни ОСИГОРЯВЕХЕ на ИТаЛИя несъмнени преимущества ВЪ
търговията съ Истокъ, търговия, която по рано, макаръ и
въ ограниченъ рази-връ.
извършваше презъ Русия и се
разм-Ъръ. се извършваща

лесните

Северъ. Благодарение на
направляваше отъ Сваеръ.
Италия тръбваше неизбежно да се посвети
посвЪти на
ствата И ученията на античната ЦИВИЛИЗаЦИЯ,

тази

връзки,

КОИТО

ГЪРЦИЯ

науките, изку-

беше успЪла да спаси.
Следъ еманципацията на италиянскитЪ градове отъ Отона
ВЕЛИКИ, СВЪТЪТЪ се убеди ОТНОВО ВЪ
Въ истината, ТОЛКОЗЪ ПЖТИ

потвърждаване
потвърждавана отъ историята, а именно, че свободата и
индустрията сж неразделни съпжтници, макаръ често, едната
да се е раждала по-рано отъ дРУГата. Щомъ търговията и
индустрията се появягь нейде, можемъ да бждемъ сигурни,
че свободата не е далечь. Разгъне ли негде свободата своето
знаме, това е СИГУРЕНЪ знакъ, че рано ИЛИ КЖСНО ИНДУСТРИЯТЕ
ще се настани ТЕМЪ. ЗаЩОТО ВЪ ВСТеСТВОТО на нЪщата е ЩОТО
човЪКЪ, който владЪе материялни и морални блага, търси
човЪкъ,
гаранции да предаде тия придобивки на потомството си,
или
или, щомъ се сдобие съ благата на свободата, да употръби
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всички свои усилия за подобрение на своето материялно и
морално ПОЛОЖЕНИЕ.
За първи пжть следъ падането на древнитъ свободни
градове, италианските градове дават-ь отново на св15та зреГрадоветъ и селата
лището на свободни и богати общини. Градовете
работятъ
работят-ь за взаимното свое благоденствие и могжщо се
подпомагатъ въ технитъ усилия отъ кржстоноснитъ походи.
кржстоносцигь и на техните обози, насърдчаватъ
Превоза на кржстоносцить
не само мореплаването; тъ предизвикватъ установяването на
ИЯ
ППОДОНОСНИ ТЪРГОВСКИ ВРЪЗКИ СЪ ИСТОКЪ, въвеждането НЯ
ПОЛЗУВЕНЕ
НОВИ ИНДУСТРИИ, на НОВИ СПОСОбИ, НОВИ растения, ПОЛЗУБЕНЕ
отъ
от-ь нови удоволствия. Отъ дРУГа страна. въ много отношениа
феодалния гнетъ отслабва въ полза на свободното землесвободнитъ градове.
дЪлие и на свободните.
Наредъ съ Венеция и Генуа, Флоренция се проявява найвече съ своитъ манифактури и въ търговията съ монети. Въ
нейнитъ фабрики за
дванадесетото и тринадететото столетие нейниттз
РЕЗЦВЪТЪ. корпокопринени и вълнени платове сж въ пъленъ разцвЪгь.
рациите
рациитъ упражняващи тия индустрии участвуватъ въ УправтЪхното влияние.
лението; републиката се конституира подъ техното
Само вълненатв
въпнената индустрия наброява 200 работилници; ежеплатъ. чийто суров-ь,
годно се произвеждатъ 80,000 топа платъ,
Н-Ъщо пбвече, Флоренция внася
материалъ иде отъ Испания. Н-вщо
годишно за 300,000 златни флорини обикновени платове отъ
Испания, Франция, Белгия и Германия, които, следъ
сл15дъ апретирането имъ въ Флоренция, се изпращать въ близкия Изтокъ.
Флоренция е банкеринъ на ц-Ъла Италия. Тукъ се наброяватъ
повече отъ 80 банкерски конторид) държавата се радва на
единъ годишенъ приходъ отъ 3001200 златни флорини, или
15 милиона златни франка сегашни пари. Тя е, значи, много
по-богата отъ Неаполското и Нрагонското царства огь онова
време и отколкото Велика-Британия и Ирландия по време
царуването на Елизавета?)
И така, още въ дванадесетото и тринадесето столетие
столЪтие
Италия притежава всички елементи за национално благо.
денствищ а въ търговията и индустрията тя значително е
изпреварила всички останали страни. Нейното земледЪлие
и индустрия служатъ за примеръ
примаръ и съревнувание на другит-в
гитъ страни. Нейнитъ пжтища и канали сж най-съвърше>

повече.

нитъ
ниттз

въ Европа.
На Италия дължи цивилизования светъ
свЪтъ банкитъ, компаса,
манитепниусъвършенствуванията въ корабостроитетството,
норабостроитетството, мЕнитепни-

Потепсе. 5е5 уйсйзвйшоез,
1) Ое|бс|ц5е: Потепсе,
уйсйзатшоез. е(с, стр. 23, 26, 32,
Ресспто: нтзюпе
Нйзшпе
7) Рессьто:

ае
ос

Гесопотйе ро] щце еп

лапа.
капе.

103. 213.
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цата,
цата. множество търговски обичаи и закони отъ най-полез-

нитъ,

както и гол-ьма часть отъ общинските и политически
институции. Търговската и военната и флота сж едни отъ
първитъ въ южнитъ морета. Търговията на земното кълбо
е въ нейни ржце, защото като се изключи слабото още по
това време търговско движение въ севернитъ морета, тази
отъ Средиземното и
търговия не се простира по далече оть
Черно море. Италия продоволствува всички останали страни
съ фабрични Изделия
надвиия и луксозни предмети, както и съ произведения ОТЪ тропическата зона, ОТЪ гдето
ГДЕТО получава СУРОЕИ
нащо само и липсваше, за да бжде това
материали. Едно нещо
Ннглия представлява въ наши дни, и лишена отъ това
което Ниглия
единствено благо, тя загубва всичко. Липсваше и народно
единство и могжществото, което това единство дава.
Италианските
Италианскитъ градове и владетели
владЪтели не се считатъ чле-

тъ

нове на едно и сжщо т-Ъло.
воюватъ и се унищожаватъ
едни други, като отделни независими сили. Освенъ тази
външни борби, вс-Ъка община е раздрусвана отъ вжтрешни
борби между демокрацията, аристокрацията и едновласПази опустошителни войни се подклаждатъ и поддъртието. Тези

те се възбуждатъ
жатъ отъ чужди държави и нашествия; тъ
възбуждат-в
и подкрепятъ така сжщо и отъ мЪстната теокрация и нейнит-в
нитъ екскомюникации,
всЪки градъ
ексномюникации, които още раздЪлятъ всеки
на два противни лагера.
Италия се саморазори, историята на морските и сили
това. Отъ осмия до единадесетия вЪкъ виждаме
сведочи това,
дмапфи1) на първо м-Ъсто, силна и велика. Нейнитъ кораби
шалото парично обращение въ Италия
кръстосватъ моретата и швлото
и въ Левантъ
Певантъ е амалфийско. Нмапфи
Нмалфи притежава най-добрите
закони по търговското мореплаване и нейния морски кодексъ
се прилага въ всички средиземноморски пристанища. Въ
столЪтие тази морска сила е унищожена отъ
дванадесетото столетие
Пизи. Пиза на свой редъ пада подъ ударите на Генуа, а
Генуа сжщо така, следъ една стогодишна борба, есе принудена да се подчини на Венеция.
И падането на Венеция може така сжщо да се счете
като КОСВЕНЕ ПОСПЕДИЦВ ОТЪ ТЕЗИ ТЪСНОГРЖДЕ ПОЛИТИКЕ. Не
ТРУДНП за единъ СЪЮЗЪ ОТЪ МОРСКИТЪ
щеше да бжде никакъ ТРУдНП
Италия. не само да задържи италианското надмощие
сили на Италия,

!) Въ апогеята на своето величие Нмалфи наброява 50.000 жители:
Нано
нейнъ гражданин-ь.
иа бусолата, въ неймъ
гражданинъ. При
Науйо (Ша. изобретателя на
намъПизанитъ въ 1135 или 1137 год., тукъ нама.
ограбването на Пмалфи отъ Пизанитв
риха тази стара книга, която впоследствие се указа фатална за свободата и енергията на Германия - Пандектитв.
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въ Гърция, въ Прхипелагъ, Мала-Нзия и Египетъ, но дори
го разшири и затвърди все повече и повече, да спре
тЪхнитъ пиратства, и да оспори
напредването на турците и тЪхнит-в
дори на Португалцитъ пжтя къмъ Капъ. Въ действителность.
615 изоставена на собственитъ си сили и тя
обаче, Венеция бе

да

ДРУГИТТЗ ИТаЛИЕНСКИ
се ПОЧУВСТВУВЕ парализирана ВЪНЪ ОТЪ ДРУГИТЪ
държави,
дЪрЖаВИ, КаКТО И ОТЪ СЪСЕДНИ ЧУЖДИ европейски СИЛИ.
Не би било трудно за единъ добре организиранъ съюзъ
на КОНТИНЕНТЕЛНИТЪ ИТЕЛИаНСКИ СИЛИ да отстоява независиголемите монархии. Въ 1526 год.
мостьта на Италия срещу голЪмитъ
се направи опитъ
опигъ да се основе такава лига. обаче. въ единъ
моментъ на опасность и само за временна отбрана. Равнодушието и предателството на нейните членове и водитепи
имаха за поспедстаие
последствие уголЪмяването на Милано и падането

на тосканската република. Отъ тогазъ започва упадъкътъ
на индустрията и търговията въ Италия.
Преди това, както и следъ това, Венеция искаше да бжде
тя сама нация. До като тя имаше работа съ отдЪлни итаа
лиянски
пиянски племена и държавици или съ издъхааща
издъхваща вече Гърция,
лесно можеше тя да запази своето индустуиално и търговско
превъзходство въ средйземноморската и черноморска области.
НО КОГЕТО Се ПОЯВИХВ на ПОЛИТИЧЕСКЕТЕ сцена целокупни И
пълни съ животъ Нации,
нации, тогазъ се разбра, че Венеция не е

друго освенъ обикновснъ градъ. а нейната арисюкрация
една общинска аристокрация. Безъ съмнение Ве615 завоевала много острови и обширни ПРОЕИНЦИИ,
неция бе
обаче тя ги управляваше винаги като завоевани страни.
И вс1зко
всЪко нейно завоевание я отслабваше вмЪсто да я усилва,
ПОТВЪРЖДЕВЕ ОТЪ ИСТОРИЯТВ.
КаКТО ТОВа се потвърждава
Сжщевременно постепенно гаснеше въ сърцето на републиката духътъ, на който тя дължеше своето величие. Могжществото и благосъстоянието на Венеция, дело на патриотична и героична аристокрация, резултатъ отъ енергична и
ревнива за свободата си демокрация, траяха, докато свобог
нищо

-

поддържаше демократичната енергия, и докато последнята Се РЖКОЕОДСШЕ ОТЪ ПЕТРИОТИЗМВ, МЖДРОСТЪТЕ И героизма
на ЕРИСТОКРЕЦИЯТН. НО КОЛКОТО повече аристокрацията се
своя
израждаше въ деспотична олигархия, задушаваща всЪка св04
корените на това могжщество
бода, вс15ка народна енергия, коренитЪ
и благосъстояние съхнеха, макаръ
и върха на дървото да продължаваха да цъвтятъ още извЪстно време.
„Народъ, който изпадне подъ робство. казва Монтескйо,
работи по-скоро за да съхранява, отколкото да придобива,
а свободния народъ работи по скоро за да придобива откол-

дата

клоните
клонитв
извъстно
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като
кото да съхранява,)“. Монтескйо би могълъ да прибави
къмъ тази пълна съ правдивостъ бележка: „И до като се
запазватъ, но не и да придобиватъ, разогрижатъ само да запазвать,
ряватъ се", защото единъ народъ, който не напредва, запада,
и требва
тръбва неминуемо да загине. Далечь вместо да развиватъ
търговията си и да правятъ нови открития, веницианцитъ
даже не помислиха да се възползватъ отъ откритията на
другитъ. Изключени отъ търговията съ источнитъ Индии,
другите.
те не рачиха да повследствие откриването на новия пжть. тъ
вьрватъ,
вЪрватъ, че тоя пжть би могълъ да бжде откритъ. Това
всеки виждаше, те не искаха да го повЪрватъ. И кокоето всЪки
к0>
гато почнаха да подозиратъ фаталнитв
фаталнитъ последствия отъ настжпилата промЪна, те се помжчиха да запазят-ь стария пжть,
вместо
вм-Ъсто да взематъ участие въ печалбигв
печалбите на новия пжть; тъ
употръбиха недостойни интриги за да запазятъ и добиятъ
това, което едно искустно използуване новото положение на
нещата, предприемчивия
предлриемчивия духъ и куража само можеха да имъ
най-сЪтнъ тъ всичко загубиха и богатствата
дадатъ. И когато най-сЪтнЪ
на Индинтъ
индиитъ течаха не вече къмъ тъхното пристанище, а къмъ
Кадиксъ и Писабонъ, те, като глупци или разточители, приб-Бгнаха къмъ алхимията 2).

Въ разцв-Ъта и напредъка на републиката, вписването въ
Златната Книга се считаше като награда за блЪскави услуги
въ търговията и индустрията, въ управлението и войната.
бъ достжпна за чужПодъ това условие, Златната Книга ба
денцитЪ; напримЪръ, най-знатнитъ фабриканти на коприна,
КОИТО Се преселиха ОТЪ ФЛОРЕНЦИЯ, получиха това ОТЛИЧИЕ.
Обаче Златната Книга се затвори, когато на почеститъ, на
отличията и на

държавните
държавнитъ

приходи почна да се гледа като
патрицита.
патрицитъ. По-кжсно. когато

на наследствено имущество на

се призна НЕОбХОдИМОСТЪТа да Се ПОДМЛаДИ ЕДИНЪ ТВЪРДЕ
патрициатъ. златната книга се разтвори
остарепъ
остарелъ и изроденъ латрициатъ.
нъотново. Но вече заслугиттз
заслугитъ къмъ страната не 615ха,
б-ЪХа, както наКОГа, главния МОТИВЪ за ВПИСВаНЕ, а древностьта на РОДЪТЪ
и богатството. Обаче Златната Книга ба
бъ вече толкозъ дискредискрег
ОТВОРЕНЕ въ
дИТИРаНа, Че НЕПРЕЗНО ТЯ стоя Отворена
ВЪ продължение
стол-ьтие.
на цъло
ц-Ело стол-втие.
Нко запитаме историята за причинитъ
причините. за падането на тази
република и на нейната търговия, ето какво ще отговори тя:

вее ьотз.
1.015.
1; Мотезоцйец:
Моптеаощец: Езртть
Еарттт ова
1) некой си вулгаренъ шарлатанинъ, Марко Бразадино, който преот; лосрещнатъ
тендиралъ че знае да прави злато, аъ
посрещнагъ отъ аристокрацията
нтзьотге ае Уепйзе. г. 111. гл. хх
Пати: нтатотге
като спаситель.
спасите/тв. оатц:
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Първата отъ тези причини е умопомрачението, раздразнението и малодушието на изродена вече аристокрация, апаТИЯТа на единъ народъ
Народъ изпаднапъ ЕЪ КРеПОСНИЧЕСТВО. ТЪРговията и индустрията на Венеция тръбваще да загинат-ь,
615 откритъ.
даже ако пжтя презъ Добра Надежда не бе
Това падение, както и онова на останалите италиански
републики, се обяснява още и съ липсата на народно единчужденците, съ мастната теокрация
ство, съ надмощието на чужденцитъ,
И СЪ появяването ВЪ Европа на ГОПЪМИ, СИПНИ И КОМПаКТНИ

народности.
Нко разгледаме специално търговската политика на Венеция, ще видимъ преди всичко, че политиката на модернитъ
търговски и манифактурни държави е просто копие въ големъ мащабъ, т. е. въ националенъ размеръ, на венециянската политика. Морскитъ ограничения и вносните мита фаворизират-ь
воризирагь моряците и фабрикантитъ на страната; господство
внасять преимущесвено сурови материали,
на правилото да се внасятъ
а да се изнасятъ фабрични изделия.
доскоро се твърдеще, въ подкрепа на принципа на абсолютната свобода въ търговията, че упадъка на Венеция се
ДЪЛЖИ на ТИЯ Ограничения. ТЕЗИ теза Съдържа МВПКО истина
съ много заблуждения. Като изучваме, безъ предубеждения,
историята на тази република, намираме че тукъ, както отпосле въ големите. империи, свободата и ограниченията въ
външната търговия, споредъ времето,
врЪмето, сж благоприятствували
или увреждали общественното могжщество и благосъстояние.
Неограничената свобода на търговията е била полезна на
републиката въ първия периодъ на нейното възшествие.
ЗаЩОТО иначе какъ
КЕКЪ едно селище ОТЪ рибари бИ МОГЛО да
стане търговска държава? Обаче и ограниченията сжщо сж
ползували Венеция, когато тя стига до известно богатство
и могжщество, защото чрезъ тьхъ тя добива индустриялно
и търговско надмощие. Ограниченията се оказватъ сждбоносни чакъ когато тя стига своя апогей; защото те. осуетиха
тъ ,
и ,
,
,
сър
между
цип; и подхраниха нехайството. Прочее, не въвеждането на
ограниченията, а т-Бхното задържане, следъ като б15ха станали безпредметни, бе вредно за венецианците.
Тезата е погрешна още и за това, че тя не държи сметка

,

за Появяването
появяването на гол-Еми нации, управлявани ОТЪ Наслед*
ствена монархия. Въпреки владичеството и надъ провинции
и острови, Венеция все пакъ оставаше обикновснъ
обикновенъ италиянски градъ. Като манифактурна и търговска сила Венеция
бе порастнала само по отношение на другите италиянски
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нейната ОГРННИЧИТеЛна СИСТЕМЗ МОЖЕШЕ да има
до като не бЪха се явили цели народи съ своя
колективна сила. Щомъ това събитие настжпи, тя можеше
бЪше се поставила
да запази своето владичество, само ако беше
начело на дела Италия и простреше търговската си поли615
тика върху ц-Ълия полуостровъ. Обаче, никоя система не бе.
въ състояние да удържи дълго време търговското превъзходство въ полза на единъ само градъ, при напичностьта на
гол-Еми народи.
Примера на Венеция, до колкото днесъ може да се
ОГРаНИЧИТеПнаТа СИСТЕМЗ, доказва
позовемъ
ПОЗОЕеМЪ На НЕГО ПРОТИЕЪ ОГРаНИЧИТеПНаТа
ни повече ни по-„малко, само това, че единъ отделенъ градъ
или една държавица, при напичностьта на големи империи,
не
Не може УСПЪШНО да прилага НИТО да
Да запази ТЕЗИ СИСТеМа,
и че една сила достигнала съ помощьта на ограниченията
до манифактурно и търговско превъзходство, има интересъ,
следъ като е постигнала тази своя целъ,
цель, да се върне къмъ
свободната търговия.
Тукъ, както при всички разисквания върху свободата
на международната търговия, ний се натъкваме на едно
смешение оть думи, което дава поводъ за гол-Еми грешки.
Говори се за свободата на търговията, както за религиозната
или гражданска свобода. Приятелитъ и ратницитъ изобщо
на свободата се чувствуватъ задължени да бранягь
бранять свободата
подъ всичките и форми, и по този начинъ свободата на
търговията е станала популярна, безъ да се прави разлика
между ВЪТРеЩна И международна ТЪРГОВИЯ, КОИТО Въ СВОИТЕ
различаватъ
сжщность и по своитъ резултати, се дълбоко разпичаватъ
една оть друга. Защото, ако ограниченията въ вжтрешната
търговия сж съвместими въ известни само случаи съ личната
свобода на гражданите, по отношение на външната търговия,
стьпенъ лична свобода е съгласуема съ големи
най-вишата стъпенъ
най-вищата
ограничения. Възможно е даже крайната свобода въ външната търговия да има за последствие изпадането въ роботъ примера, който
ство, както това ще видимъ по долу оть
Полша ни дава. Въ този смисъль именно Монтескьо казва:
„Въ свободнить
свободнит-ь страни търговеца се сблъсква съ безчислени
противоречия, но нигдъ законите не
препятствуватъ толкозъ малко, както въ робски страни.“ )

градове,

И

успехъ
успЪхъ само

му

се: 1055, ПУ. ХХ, гл. ХП.
,) ЕзргЕС Ае:

ГЛНВН ВТОРН
Ханзата.

Гения

на индустрията, търговията и свободата, следъ като
въ Италия. прескочи Нлпитъ, преброди Германия и
си изгради новъ тронъ на бр1зга на Северното море.
Вече Хенрихъ |, баща на освободителя на италиянскитъ
общини, ба насърчилъ основаването нови градове и уголъбвха се
мяването на сжществуващить, отъ които н1зкои беха

царува

ИЗДИГНЕПИ

На

МЪСТОТО

имперскитъ

На

древнитъ РИМСКИ

КОЛОНИИ

ИЛИ

имения.
Както по кжсно царете на Франция и Ннглия, тъй и Хент-Ъзи градове найрихъ | и неговите приемници намЪриха въ тази
добра опора противъ аристокрацията, най-богатъ източникъ
за приходи и едно ново средство за защита на държавата.
Благодарение търговските. имъ връзки съ италиянсктъ градове, благодарение на съперничеството имъ съ италиянската
своите свободни институции,
индустрия и благодарение на своитъ
германскитъ градове достигнаха въ скоро време до висока
СТЪПЕНь на бЛаГОСЪСТОЯНИЕ И ЦИЕИПИЗЕЦИЯ. Общинския ЖИвотъ роди духътъ на прогреса въ изкуствата и стремлението
къмъ отличия чрезъ богатства и предприемчивость, а матеРИНПНОТО бЛВГОСЪСТОЯНИе РОДИ стремежа КЪМЪ ПОЛИТИЧЕСКИ

върху

подобрения.

Силни съ своята млада свобода и съ своята цветуща индустрия, но обезпокоявани по сухо и по море оть разбойници,
морските градове на северна Германия се видЪха скоро
принудени да сключатъ т1зсенъ отбранителенъ съюзъ, За
тази целъ Хамбургъ и Любекъ образуваха въ 1241 г. една
ПИГЕ, КОЯТО ВЪ ТЕЧЕНИЕТО на

вЪкътъ
ВЪКЪТЪ обхвана

ВСИЧКИ по-важни

крайбрежието на Северното и Балтийско море,
градове на крайбрЪжието
по брЪговетЪ на Одеръ и Елба, Везеръ и Реинъ, на брой
осемдесеть и петь. Тази конфедерация се нарече „Ханза",
което на сЪверно-немски значи съюзъ,
Ханзата схвана скоро преимуществата, които частната
индустрия можеше да извлЪче отъ сдружението, и не закжсне
СЪСТаЕИ И да развие една ТЪРГОВСКа ПОЛИТИКВ, чийто
да СИ състави
резултати представляватъ до сега безпримеренъ напредъкъ.
Убедена, че да се придобие и запази една голЪма морска
търговия, тръбва да бжде въ състояние да я отбранява, Ханзата създаде своя могжща военна марина. Разбрала освенъ
това, че могжществото на единъ народъ .се издига или пада
едновременно съ търговското му мореплаване и риболовство,
трабва да бждатъ
Ханзейцитъ решиха, че стокитъ на Ханзата тръбва
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те създадоха голЪми
превозвани само съ нейни кораби и тв
Нкть за мореплаване има
Ннглийския Нкгь
морски риболовства. Английския
за образецъ акта на Ханзата, който отъ своя страна е
акт-ь“).
подражание на венецианския акть“).
Ннглия, прочее, е следвала само примера на своите предшественици въ морското надмощие. даже по времето на
Дългия Парламентъ, предложението да се създаде единъ
Нктъ за мореплаване не б-Ъше нещо
нЪщо ново. При оценката
на тази мЪрка Ндамъ Смигь2)
Смить2) изглежда, не еанаялъ или
най-малкото, се е преструвапъ
преструвалъ че не знае, че много столззтия
преди това и на неколко пжти са били правени опити за
въвеждане на подобни ограничения. Предложени отъ Парламента въ 1460 год., тъ бЪха отхвърлени отъ Хенрихъ Ш;
предложени оть Яковъ |, тъ бъха отхвърлени отъ Парламента въ 1622 год?) Много преди тия опити, ограниченията
сж били действително приложени отъ
оть Ричардъ Н, въ 1381 год.,
тъ сж
но, престанали въ скоро време да бждатъ въ сила, т-в
бЪШе още зр-Ъла за
били забравени. Очевидно, страната не беше
такива мърки. Нктовет-ь за мореплаване, както и митническата протекция изобщо, сж толкозъ естествени за народи.
които предчувствуватъ своето бждаще търговско и индустриално величие, щото, едвамъ еманципирани, Съединените
Щати възприеха морскиттз ограничения, по предложението
на Жемсъ Мядисънъ, и то, както ще видимъ въ една отъ
ПОСЛЕДУЮЩИТЪ глави, МНОГО ПО-СПОЛУЧЛИВО, ОТКОПКОТО ННГЛИЯ

вЪкъ и половина преди това.
Северните
Севернитъ Князе се считаха особно щастливи, когато
Ханзейцитъ откриваха въ т-Ъхнитъ страни Контори и ги
насърдчаваха съ“привилегии и разни облаги; защото търгоГърговията съ Ханзейцитъ имъ обещаваща
обещаваше голЪми изгоди, понеже

единъ

имъ даваше възможность не само да продаватъ излишъкътъ
отъ своитъ земни продукти и да придобиватъ срещу тЪхъ
фабрични изд-ьлия, много по-доброкачествени, отколкото издълията на собствените имъ страни, но и да пълнятъ Съкровищата имъ съ вносни и износни мита и привикваще къмъ
тЪхнитъ отдали се на мързелъ, развратъ и безчинство
трудъ твхнитъ
поданниди. Най-много се отличаваха въ това отношение
английските кралъе.
„Английската търговия, казва Юмъ, б-Бше по онова време
ржцетъ на
всецЪло въ ржцетъ на чужденцитъ и най-вече въ ржцетв
:)
2)
а)

н п аегз о п: Огйфпез ам соттегсе, | часть.
вземете:
вземаш: оГ „знам. кн. ш. ги. и.
н цгпе: Нт5шйге тюлените.
гп. ххт.
алпдтекепе. часть ш, гл.
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Естерлингитъд), които Хенрихъ Н! организира въ корпорации,
на които той даде привилегии и ги освободи отъ ограниченията и вноснитъ мита, на които другитъ чуждестранни
търговци бЪХа подложени. Англичаните имаха по това време
толкозъ малко търговска опитностъ, че начиная отъ Едуардъ [1
Ханзейцитъ, известни подъ името търговци отъ Щалхофъ, монопопизираха цЪлата външна търговия на царството,
Понеже те си служеха изключително съ свои кораби. английското мореплаване бъ докарано до най-окаяно положение.
Много преди това, отделни н-Ъмски търговци отъ Кьолнъ.
615ха търгували съ Ннглия. Въ 1250 год.
най-после основаха въ Лондонъ, по покана отъ Краля, толкова
подъ името зсамьот (стоманенъ дворецъ), контора, която
въ началото упражни гол-Емо влияние върху развитието на купкултурата и индустрията въ Англия, обаче не закъснъ следъ това
да предизвика силна национална зависть, и въ течение на
- служи
375 години отъ откриването дори до закриването и за поводъ на толкозъ бурни и продължителни разисквания.
Англия представляваше тогава за Ханзейцитъ това, което
по-късно ба Полша за Холандия и Германия за Ннгличанитъ.
Англия доставяше на Ханзата вълна, олово, кожи, масло и
други минни и земледЪлски продукти, а получаваше отъ нея
фабрични издЪлия. Суровите материали, които Ханзейцитъ
другитъ северни страни, се носеха отъ
купуваха отъ Ннглия и другите
тахъ самитъ въ собствените имъ заводи въ Брюжъ,-основани
- разменяха ги срещу разни источни произвевъ 1252 год., разпредения, идящи отъ Италия и които източни продукти
дт-зляха между обитаващитъ
дЪляха
обитаващите около Северното море народи.
Трета една контора, основана презъ 1272 г, въ Новогородъ,
въ Русия, търгуваше съ кожухарски издЪлия, ленъ, конопъ и

тъ

известната

*

тъ

други сурови материали въ замена на манифактурни стоки.
Четвъртата, основана презъ 1278 г. въ Бергенъ, Норвегия.
се отдаде главно на риболовство и на търговия съ масла и

риби2).
Опита на

всичкитъ

страни и врЪмена учи, че догдето
варварско състояние съвършенно
свободната търговия, пласираща неговитъ ловни, пасбишни.
горски и земни произведения, доставяща му облекло, сечива,
по облагородени мобили и главния инструментъ на размЪната,
благороднит-ь
благороднить метали, носи на такъвъ народъ голЪми изгоди.
И заради това, той я посрвща
посрЪща въ началото съ готовность.

единъ народъ е още въ

!) Тъй ш наричали англичаните Ханзейцитъ, т. е. источни търБелгийскить н Холандските
говци, за различие отъ западните, т. е. отъ Белгийскитъ

*;

запиша: нвеозге ае

|а

Напзе.
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Но опита ни учи сжщо, че сжщия този народъ, колкото повече
напредва ВЪ ИНДУСТРИЯТЕ И ЦИЕИЛИЗаЦИЯТа, ТОЛКОЗЪ ПОЧНЕПРИязнено той почва да се отнася къмъ нея и най-сетне да вижда
тзь свободната ТЪРГОВИЯ ОПаСНОСТИ И СПЪНКИ за СВОЯ по-нататъшенъ напредъкъ. Такъвъ е случая съ търговията между
Англия и Ханзата. Не беше се изтекло едно стол-ьтие отъ
основаването на Щалховската контора, и Едуардъ [П нам-ври,

че ”има НЕЩО "()-ПОЛЕЗНО Н ПО-ИЗГОДНО За една страна, ОТКОП“
кото да изнася сурова вълна и да внася платове. Чрезъ всевъзможни облаги той се помжчи да привлече отъ Фландрия
работници на шаяци и като успъ да настани значително
количество такива, забрани на англичанитъ да се обличатъ
въ чуждестранни платове!)
Мждритъ марки на този царь баха чудно подпомогнати
отъ глупавото поведение на други князе, - това се случва
често въ историята на индустрията. Докато старитъ владетели
на Фландрия и Брабантъ полагаха всички усилия за процъвг
тяването на индустрията, новите се чудеха какъ да предиЗВИКВаТЪ НЕЗаДОЕОЛСТВОТО на ТЪРГОВЦИ И ИНДУСТРИЯЛЦИ, И да
ги каратъ да емигриратъ?)
Къмъ 1413 год. вълнената индустрия въ днглия 61; вече
ТОЛКОВЕ напреднала, че ЮМЪ можеше да каже за онова
ВРЕМЕ: „Гол15ма завистъ царуваше тогава ПО ОТНОШЕНИЕ на
чуждестраннитъ търговци.
трабваше да превъзмогватъ
множество спънки; напримЪръ, 115 баха принудени, съ парите,
които добиваха отъ своя вносъ, да купуватъ
купуват-ъ местни стоки. “)
Подъ Едуардъ Ш, тази ревность нараства до тамъ щото
вноса на чуждестранни платове, както и на разни други

тъ

артикули, бива съвършенно запретенъ.
Макарь този Царъ да 61; отпослъ принуденъ отъ Ханзеатитъ да отмЪни това запрещение и да възстанови старитъ
тЪхни привилегии, английската индустрия изглежда да е била
силно насърдчена отъ тези марки, и Юмъ пише слЪдното
относно царуванието на Хенрихъ И]:
„Постигнатия напредъкъ въ занаятитъ и изкуствата изкорени по-ефикасно, отколкото строгостьта на законите
пакостния навикъ на аристокрацията да поддържа голЪмъ
брой прислужници. Вмтасто да съперничатъ по брой и храбрость на хората си, благородницитв бтвха обхванати отъ
едно друго съревнувание, по подобаваща на гения на циви-

ч-п-а

година отъ царуването на Едуардъ ш, гл. у.
2) Нутетв Роеоега: сте шше, |птегезт от Но||апа.
.) Нцгпе: нтзтогу от Епдтапа, гл. хху.
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Всеки отъ т-Ъхъ се стараеше да се отличи съ разкоша на своя дВОРеЦЪ, СЪ ИЗЯЩЕСТВОТО на СВОИТЪ ЕКИПЕЖИ И
иаящностьта на покжщнината си. Простолюдието, не можейки
повече да се отдава на ланость въ служба на голЪмцитъ.
се принуди да бжде полезно на себе си и на обществото,
ЧРЕЗЪ изучаването на занаяти. Поспедваха СТРОГИ ЗНКОНИ
ПроТИВЪ износа на бЛаГОРОДНИГь МЕТЕЛИ, ВЪ монети или на
кюлчета; ПОНЕЖЕ ТИЯ закони се указаха неефикасни, НаНОВО
чуждестранните търговци бидоха принудени да купуватъ
мастни стоки въ вам-ана на тия, които внасятъ оть
огь странство." 1)
При Хенрихъ УШ големия брой на фабриканти-чужденци
фабрикант-чужденци
покачилъ значително ценитъ на хранителни-!; продукти въ Лоннай-сигурно доказателство за ползит-в които мастното
донъ,
земпедалие извлича отъ развитието на местната индустрия,
Царятъ, обаче, злъ осведоменъ върху причинитъ и последствията На това явление, се ВСПУШаЛЪ ВЪ НЕСПРВЕЕДЛИЕИТЪ
оплаквания на англичаните фабриканти противъ чужденците
такива - по опитни, по трудолюбиви, по пестеливи отъ самитъ
аНГЛИЧаНе
И ЗаПОВЪДВЗ изгонването на петнадесеть ХИЛЯДИ
белгийци „понеже. поскжпявали съестнитъ продукти и излагали страната въ опасность отъ
гладь“. За радикалното изкореняване на това зло, се изда»
доха закони противъ скъпотията, правилници за дрехите.,
тарифи за цената на хранитъ и за надницитъ. Тази политика
получи, естественно, пълното одобрение на ханзейцитъ: тъ
поставиха въ разположение на краля военнитъ си кораби съ
сжщата готовность, която баха засвидетелствували на предшедствуващитъ благоразположени къмъ тЪхъ английски Царе
и каквато готовность въ наши дни англичанитъ проявиха спрЪмо
португалските царе. Презъ Цапото
Цалото това царуване, търговията на ханзейцитъ съ Ннглия 615 все още оживена. Тъ
имаха кораби и пари, и умЪеха, съ сжщата ловкость както
днесъ англичанитъ, да добиватъ влияние въ народитъ и предъ
правителствата, които не разбираха своигь интереси Само
че тЪхнитв аргументи се различаваха съвършенно отъ аргументитъ на
та 05
тв с
ти.
своето право да доставят-ь
доставятъ фабрични изделия на чуждитъ
народи върху договори и давностно владение, а по настоящемъ англичанитъ искатъ да установятъ своето право върху
теорията на единъ отъ своитъ митничари. Англичанитъ искатъ
въ името на накаква си ужъ наука туй, което ханзейцитъ
претендираха възъ основа на договоритъ и на правото.
лизацията.

-

-
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Подъ управлението на Едуарда У], Частния Съветъ подири
и намери претекстъ да отнеме привилегиитъ на търговцитъ
отъ Щалхофъ. „Ханзейцигв направиха енергични възражения противъ това нововъведение, но Частния Съветъ
Съвет-ъ настоя
на взетото решение и много скоро страната почувствува
щастливия ефект-ь отъ това. Английските търговци прите-

ЖВВаХа, КаТО ЖИТЕЛИ на страната, РЕШИТЕЛНИ ОбЛаГИ СПРЪМОЧУЖЦеНЦИТЪ въ ТЪРГОВИЯТВ СЪ платове, вълна И ДРУГИ СТОКИ."
обаче не схващайки добре тия облаги, не беха помислили
да влезатъ въ борба съ тази богата компания. Когато всички
търговци - чужденци баха подложени на тия ограничения.
англичанитъ се почувствуваха насърдчени въ своитъ търговски
операции и предприемчивостьта се разви веднага въ цЪлото
царство“?)
Следъ като б-Ъха редъ години съвършенно изключени
отъ пазаря, който бЪха владели безпрепятственно презъ дали
три столетия, както англичанитъ днесъ въ Нмерика и Гер-

мания, по настояванията на германския императоръ, Ханзейвъ старитъ свои привилегии отъ

цитъ баха възстановени

кралица Мария.
Но радостьта имъ тоя пжть трая много късо време. „Съ
УВЕЛИЧЗТЪ ТИЯ ПРИВИЛЕГИИ,
целъ НЕ Само да запазят-ь, НО И да увеличатъ
въ началото на царуването на Елизавета, Ханзейцитъ гръмко
се оплакаха отъ преживянитъ изпитания презъ царуването на
Едуардъ и Мария. Кралицата имъ отговори ловко, че тя нама
власть да поднови каквото и да било, но че на драго
сърдце би ги оставила да се ползуватъ отъ привилегиит-ь
и облагит-в. на които се радватъ. Този отговоръ не ги задоволи. Малко по кжсно тахната търговия 515 наново преустановена въ полза на английските. търговци, които добиха
тогава ВЪЗМОЖНОСТЕ да ПОКаЖаТЪ на какво СЖ Тъ способни.
Ннглийскитъ търговци обсебиха цвлата външна търговия,
и тЪхнитъ усилия се увенчаха съ пъленъ успехъ. та се раздалиха на две класи: еднин; търгуваха въ страната, другитъ подириха щастието въ чужбина, продавайки платове и
усп-Ъхъ възбуди до такава
други английски артикули. Този усл-Ъхъ
стъпенъ завистьта на Ханзейцитъ, че тъ употръбиха всички
срйздства, за да дискредитиратъ английскитъ търговци. тъ
даже успЪха да получатъ единъ имперски едикт-ь, който
забраняваща на английските търговци всЪка търговия въ
вжтрешностъта на Германия. Въ отговоръ на това, царицата
1)
7)

н и т :, гл. ххху.
Цуез от "те Нотйга|5

г. 1.
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заповЪда да се задържатъ 60 ханзейски кораби, които. въ
споразумение съ испанците, вършеха контрабанда. Първ04
начално намерението На царицата е било да принуди ХаН“
зейцитъ на полюбовно споразумение. Но при известието. че
Събора на Ханзата засЪдава въ Любекъ и обсжжда среда
ствата за ограничаване външната търговия на Англия, кралицата конфискува тия кораби заедно съ товара имъ; само
два кораба б1зха пуснати и пратени отъ нея въ Любекъ съ
това послание. че тя питае дълбоко презрение къмъ Ханзата,
къмъ нейнитъ решения и мероприятия“ ).
Тъй се отнесе Елизавета къмъ т-Бзи търговци отъ които
баща и и толкова други английски Царе заимствуваха
кораби. за да воюватъ; къмъ които всички властелини
въ Европа ухажваха, които въ продължение на столетия
имаха за васали царетъ на Дания и Швеция, и споредъ
желанието СИ ГИ качваха И СВЕЛЯХа ОТЪ трона; КОИТО
колонизираха и цивилизоваха цЪЛОто крайбрежие на Балтийското море и прогониха пиратите отъ всички морета;
които, въ една още по-ранщна епоха, беха принудили съ
мечъ ЕЪ РЖКа единъ английски царь да признае ПРИВИПЕгиитЪ имъ; на които много пжти английскитъ царе беха
залагали короната си, и които б-ЪХа отишли въ своята жестокость и дързость спрямо това Царство до тамъ, че удавиха
сто английски рибари, за гдето се били осмелили да се
приближатъ до технитъ риболовници. Ханзейцитъ бЪха още
доста силни, за да си отмъстят-ь на царицата. Но предишната
имъ смЪлость,
смвлость, блЪскавия имъ лредприемчивъ духъ, силата,
която черпеха въ свободата и сдружението. всичко това
бъ- изчезнало. тъ отслабваха все повече, до като май-после
въ 1630 г. разтуриха формално своя съюзъ, следъ като
просиха въ всички европейски дворове привилегии за вносната си търговия и отъ всЪкждъ-д получиха унизителенъ отказъ.
Разни външни причини, независимо отъ вжтрешнитъ, за
КОИТО ще ГОВОРИМЪ ПО“ПОСПе, допринесоха за ТЪХНОТО падение.
Дану ч и Швеция, въ желанието да отмъстятъ за подчиненосиьта,
нос-.ьта, въ която тази Лига ги ба държала толкова дълго
време, спъваха съ всички средства търговията на Ханзеатитъ. Рускитъ царе беха дали привилегии на едно английско

гвхни стоп-ьтни съюзници и
почти рожби на Ханзата, беха въ упадъкъ и разложение.
Холандците и англичаните ги пропъдиха отъ всички пазари и
ги изтласкаха оть
отъ всички дворове. Откритието на пжтя презъ
Носъ Добра Надежда имъ нанесе сжщо така голема вреда.

дружество. Рицарските ордени,

*)
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те,

,.тнитъ

на могжщество и благосъстояние
че принадлежатъ КЪМЪ Германската
империя, прибЪгнаха въ дни на злощастия до Диетата. ТЪ
изнасятъ годишно “2130000 топа
изтъкнаха, че
часть отива въ Германия,
платове, отъ които една
и че единственото срЪдство, за да се възстановятъ старитъ
имъ привилегии въ Ннглия, било да се запрети вноса на
английски платове въ Германия. Споредъ Нндерсонъ, за тая
„ъль било предложено и даже било взето решение; но,

("ЦВВМЪ

които въ
СИ

СПОМНЯХа

англичаните
гол-ама

добавя ТОЗИ писатель, аНГЛИйСКИЯ ПОСЛЕНИКЪ ПРИ германската
диета, Г-НЪ ЖИЛПИНЪ, СЪУМЪЛЪ да възпрепятствува прилагаИЕТО МУ въ сила.

Единъ вЪкъ и половина следъ официалното разтурване.
на Ханзата, градоветъ, които влизаха въ нея, бтвха изгубили
и помена даже отъ своето минало величие. Юстусъ Мозеръ
пише нейде, че ако би разправилъ на търговците от-в ханзейскитъ градове могжществото и величието на т-Ъхнитъ

прадеди, тъ едва би го повЪрвали. Хамбургъ, едно време
страшилище за пиратитъ по всички морета, прочутъ въ
цЪлия християнски свЪт-ь за своите услуги къмъ цивилизацията преследвайки пиратитъ, 615ше изпадналъ тъй низко,
че 61; принуденъ да откупи отъ алжирцитъ сигурностьта
за своите кораби чрезъ годишенъ трибутъ: защото, откакто
скептъра на моретата баше лреминалъ въ ржцетъ на ХоландЦИТТЗ, СЪВСЕНЪ ДРУГа ПОЛИТИКЕ се следваше ПО това време
спр-Ъмо пиратитъ. По време на ханзейското господство,
пиратитъ се считаха за врагове на цивилизования св-Ътъ
и стремлението беше да бждатъ тъ унищожени. Холандцитъ виждаха у варварскит-ь корсари полезни съратници,
чрезъ които, въ мирно време. морската търговия на останалитъ народи можеше да бжде спъвана въ гьхна полза.
Цитирайки бележката на Шш досежно тази политика, Нндерсонъ лаконически прибавя: (а: е5 ет аь позте досег“)съветъ, който въпреки своята лаконичность е билъ много
неговит-ь съотечественици;
добре разбранъ и следванъ от-ь неговитъ
защото, за срамъ на християнството, англичанитъ търпяха
дори до наше време отвратителната индустрия на пиратите
покрай северна Пфрика, славата за унищожението на които
принадлежи на французите.
Търговията на ханзейскитъ градове не баша национална
търговия. Тя не почиваше нито върху равновесието и пъпното развитие на производителнитъ сили на страната, нито
!) Позво

оеда се оставищь неприяталь датеучи. “Епоегзопд. |.
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баше поддържана отъ

политическа сила. Връзна конфедерацията, беха
много слаби. Стремлението къмъ първенство и частни облаги,
или, както би казалъ единъ швейцарецъ или американецъ,
кантоналния духъ, щатския духъ, б-ьше твърде силенъ и
измЪстяше федералния патриотизъмъ, който единственъ
можеше да постави общитъ интереси на сдружението преди
тия на всеки отдаленъ градъ. Отъ тукъ ежби и често пжти
предателства; така КЪОЛНЪ използува за себе СИ НЕПРИЯ“
зъньта на Ннглия противъ лигата, а Хамбургъ се опита да
използува распрята между Дания И Любекъ.
Ханзейскитъ градове не базирваха своята търговия върху
производството и консомацията, върху землед-Ълската и
фабрична индустрия на страната, къмъ която принадлежЪха.
ТЪ пренебр-Ъгнаха да поощрятъ земледЪлието на своето
ОТЕЧЕСТВО, а даваха силенъ ИМПУПСЪ, чрезъ ТЪРГОВИЯТа СИ, на
земледЪлието на чуждите страни. "На намираха за по износно
издалия отъ Белгия, вмйсто да
купувагь фабрични издЪлия
да купуватъ
създадатъ фабрики въ своята страна; насърдчаваха землед-Ълието на Полша, овцевъдството въ Ннгпия, желЪзното
производство въ Швеция и фабрикитъ на Белгия. Въ протъ практикувака принципа на теоретидължение на
цитъ отъ нашита дни: купуваха стоки отъ тамъ отъ
гдето ги намираха на най-низка цена. Но когато
бидоха изключени отъ странит-а, въ които купуваха и продаземледалие, нито фабричната имъ индуваха, нито
стрия баха достатъчно развити, за да погълнатъ излишъка
капитапъ; ТОЗИ капиталъ се прехвърли
ОТЪ ТЪХНИЯ ТЪРГОВСКИ капиталъ;
въ Холандия и, Англия, дето засили индустрията, богатството

китъ,

достатъчна

които съединяваха

членоветъ

векове

техното

и могжществото на

т-Ъхнитъ неприятели. Бляскаво доказа-

ТеЛСТВО, че НЕ ВИНаГИ ЧаСТНаТа

на

ИНДУСТРИЯ,

изоставена

сама

себе си, прави една страна цвЪтуща и могжща!
Въ т-ьхното стремление изключително къмъ материални

богатства, тия градове баха съвършенно забравили своите
политически интереси. Въ епохата на тахното могжщество
тъ, сакашъ, не принадлежала никакъ къмъ германската
империя. Тази тЪсногржда, заинтересована и горда буржуазия, баше поласкана отъ ухажванията на князе, царъ и
ИМПЕРЕТОРИ,
ИМПЕРаТОРИ, ОТЪ ролята
МОРЕ1ЕТВ. Съ каква
РОЛЯТЕ на ВЕСТЕЛИНЪ
ВаСТЕЛИНЪ На моретата.
леснина тя можеше презъ времето на своето морско гоо
подство, въ споразум-Ъние съ федериранитъ градове отъ
вжтрешностьта на Германия, да образува една могжща втора
камара, да се противопостави на имперската аристокрация,
да изгради, съ помощьта на императорите, народното един-
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ство, да обедини въ една нация целата область отъ дюнкеркъ до Рига, И СЪ това, Да завоюва И обезпечи на германСКИЯ народъ надмощие Въ ИНДУСТРИЯТа, ТЪРГОВИЯТа И море>
плаването] на когато скептъра на моретата падна ОТЪ
ржцетъ и, дори предъ Диетата тя нама достатъчно влияние, за
да и3действува, щото търговията и да се счита отъ нацио>
наленъ интересъ. Напротивъ,
Налротивъ, аристокрацията се постара да
закржгли нейното унижение. Единъ следъ други вжтрешнитъ градове изпаднаха подъ властьта на неограничени
князе, а крайбрйжнитъ градове изгубиха връзките си съ
вжтрешностьта на страната.
Тия грашки се избегнаха отъ Англия. Тукъ външната
търговия и мореплаването намериха здрава опора въ мастното
земледЪлие и индустрия; вжтрешната търговия се разви тукъ
паралелно съ външната, а личната свобода порастна. безъ
да НаКЪРНИ НаРОДНОТО единство И националната мощь. ТУКЪ
баха
беха консолидирани и съюзени по най-щастливъ начинъ
интересите на короната, аристокрацията и на общинитъ.
При напичностьта на тези исторически факти, може ли да
се поддържа, че безъ системата, която сж следвали, Ннгличанитъ можеха да развиятъ своята фабрична индустрия, или
ТЪРГОБИяТа И МОРСКОТО надмощие, КОИТО притежаватъ днесъ?
Не! Тезата, че НнгличанитЪ са достигнали до своето настоящо търговско величие, въпреки, а не чрезъ, своята търговнашита очи една отъ най-голамитъ лъжи
ска политика, е въ нашитъ
вЪкъть. Нко Англичаните баха изоставили иЪщата сами
на вЪкътъ.
на себе си, ако беха допуснали да се върши това което се
иска отъ властвуаащата школа, търговците отъ Щалхофъ
щаха и днесъ още да упражняват-ь
гьрговията си въ Лонупражнявать търговията
шаха още да фабрикуватъ платове за
донъ, а Белгийцитъ щеха
Англичаните. Ннглия шаше още да пасе овцетъ
овцете на Ханзата,
както Португалия е станала и продължава да бжде и до
днесъ лозето на Англия, благодарение похватите на единъ
ловъкъ дипломатъ. Що казвамъ! Повече отъ правдоподобно
е, Че безъ своята търговска
ТЪРГОВСКВ ПОЛИТИКа, АНГЛИЯ не ЩЪШе да
се радва на такава гражданска свобода, каквато днесъ при
тежава, защото свободата е дъщеря на индустрията

богатството.

и.

Следъ тази историческа справка, чудно е, че Ндамъ Смитъ
не се е опиталъ да проследи индустриялната и търговска
борба между Ханзата и Пнглия отъ самото и начало. Накои
пасажи отъ книгата му, обаче, показватъ, че причинитъ за
упадъка на Ханзата и последствията отъ това, не ще да сж
му били неизвестни.
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„Търговецът-ь,
„Търговецъть, казва той, не е непременно гражданинъ на
страна. Нему въ виша стъпень е безразлична въ кое
Масто
мЪсто той упражнява търговията си; най-малката неприят-

накоя

ность е достатъчна да го накара да пренесе капитала си
отъ една страна въ друга. а съ него заедно и папата индустрия, която този капиталъ движи. Не може да се каже, че
тази или онази часть отъ негова капиталъ принадлежи на
дадена страна, до като този капиталъ не се е срастналъ, така
да се рече, съ повърхностьта на земята въ здания и трайни
съоражения. Отъ огромнитъ богатства, които, казватъ, сж
притежавали Ханзейскитъ градове, днесъ не сж останали
гьмнитъ хроники на тринадесетото и
следи, освЪнъ въ тьмнит-ь
четиринадесетото столЪтие. Даже не се знае точно, да
именно накои отъ тахъ сж били разположени или на кои
принадлежать латинските имена, които
европейски градове принадлежат-ь
се приписватъ
приписаатъ на накои градове". )

Чудно е, че Ндамъ Смитъ, при своето толкозъ ясно
схващане на второстъпеннита причини, които сж докарали
падането на Ханзата, не се е сетипъ да издири първостъпеннитъ
причини. За тая цапъ, той н15маше нужда да дири, гдъ сж

били разположени изчезналит-ь градове на Ханзата, нито кои
сж градовете отбелЪзани съ латински имена въ тъмнитъ хроники. Той дори нЪмаше нужда да разгръща тази хроники.
НеГОвитъ сънародници, Нндерсонъ, Кингъ и Юмъ, стигаха
за да се. осведоми по този въпросъ.
НО какъ И защо ЕДИНЪ ТОЛКОЗЪ проницателенъ умъ СЕ
ПОЛЗОТВОРНО Изследване?
е ВЪЗДЪРЖЕЛЪ ОГь такъво ИНТЕРЕСНО И ПОПЗОТВОРНО
Единственно, защото, споредъ насъ, това изследвание щеше
да ГО доведе ДО ЗЕКЛЮЧеНИЕ, което не може Да ПОТВЪРДИ
неговия принципъ на пълна свободна търговия. Той не можеше
да не признае, че следъ като свободната рази-ана съ Ханотъ крепостничество.
зейцитъ изтръгна английското земледЪпие оть
възприетата по-късно отъ Ннглия ограничителна политика
издигна тая страна въ ущръбъ на Ханзейци, Белгийци и
Холандци до индустриялно-търговска сюпрематия.
Тази факти, *Ндамъ Смитъ нито е искалъ да знае, нито
“да ги допусне. тъ, види се, сж отъ онази нежелателни факти,
за които Ж. Б. Сей признава, че се указали враждебни
на системата Му.
1) Ноагп

ЗШЦН:

кн. Ш., гл.

||.
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ГЛНВП ТРЕТН.
Фламандцить и Холандци-“Ъ.

Гениятъ и нравите, произхождението и езика на жителите.
както и политическите отношения и географическото положение свързватъ Холандия, Фландрия и Брабантъ съ Германската Империя. Честитъ пребивания на Карлъ Велики иблиюстьта на неговата резиденция, сж указали влияние върху
културата на този провинции, въ това отношение по>щастливи отъ по далечнитъ области на*Германия. При това Фландрия и Брабант-ь беха особено облагодетелствувани от-ь природата въ земпедЪпието и индустрията, а Холандия въ скотовъдството и търговията. Нигдъ въ Германия вжтрешнигь
Съобщения не се улесняватъ ОТЪ една обширна И Тъй
удобна морска и речна навигация, както въ тази крайбрежна
страна. Благотворното влияние на водните съобщения върху
осъвършенствуването на земледЪлието и разрастването на
градовете сигурно е предизвикало тукъ отрано прокарването
на канали и съоржжения за подобрението имъ.
Фландрия дължи най-вече своето величие на своите графове, които разбраха по добре отъ дРугИтъ германски
князе. цената на общестенната сигурность. преимуществата
на пжтищата, на манифактурата и напредъка на градовете.
Подпомогнати отъ характера на почвата, техното любимо
занятие бе да очистятъ страната оть дивитъ зверове и отъ една
Оть това последарнстокрация, отдала се на разбойничество. Огь
ваха, разбира се, оживени сношения между града и селото,
развитието на скотовъдството, и особено на овцевъдството, а
така сжщо на ленената и конопена култури. Тамъ дата се
произвеждатъ въ изобилие сурови материяли, бързо се намиратъ ржце и повкость за обработването имъ, стига собственностьта и търговията да се радватъ на сигурность. Фландрийскитъ графове не чакаха, впрочемъ, случая да имъ доведе тькачи
"Гькачи
на ленъ. Историята ни учи, че те ги доведоха отъ странство.
Съ помощьта на посредническата търговия на Ханзейцить
Ханзейцит-ь
И Холандците, Фландрия скоро стана, чрезъ своитъ ленени
фабрики, търговския центьръ на Северъ, както Венеция, съ
своята индустрия и търговска марина бъ станала търговския
центъръ на Югъ. Мореплаваието и посредническата търговия
на Ханзата и Холандия образуваха съ фламандската манифактура едно цЪпо, една система на нацинонална индустрия.
Тукъ не можеше да става дума за митнически ограничения,
манифактурното надмощие на фландрия не ср-Ъщайки още
НИКЕКВО ЧУЖДО

СЪПЕРНИЧЕСТВО. Че ПРИ

ТЕКИВа

ОбСГОЯТеПСТВВ
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индустрията се чувствува най-добре при пълна свободна

търговия, Фламандските графове го разбраха безъ да сж
чели Ндамъ Смитъ. Тъкмо въ духътъ на днешната теория,
графъ Робертъ Ш, поканенъ отъ Английския кралъ да

своите пазари, отговори, че Фландрия винаги е била отваренъ пазаръ за всички народи, и че
интереса не му позволява Да напустне ТОЗИ ПРИНЦИПЪ.
изпъди Шотландцитъ отъ

Следъ като въ продължение на в-Ъкове Фландрия бъ първата индустриялна страна и Брюжъ главния пазаръ на Северъ,
индустрията и търговията, на които графовете не съумЪха
да направятъ онЪзи концесии, които те винаги искатъ, когато
достигнатъ до една висока стъпенъ на просперитетъ, се пре-

тъ

Брабант-ь. Ннверсъ тогава стана първия търхвърлиха въ Брабантъ.
говски пазаръ, а Лувенъ - първия фабриченъ градъ на северна
Европа. Вследствие на тази революция, землед-Ълието на Брабантъ не закъснъ сжщо така да напредне. Ранната промъна
на натуралнитъ данъци въ парични и особено смегчението
на Феодалната система допринесоха сжщо много за развитието на Брабантъ.

Между това, комбинирвайки все по-добре и по-добре
си и съперничейки всЪкн день повече съ Ханзата,
основите на своето бждаще
холандцитъ бтвха вече поставили основитъ
господство надъ моретата. Добритъ и лошите условия на прибЪХа сжщо изворъ на благодать за тоя народъ. Една
родата баха
постоянна борба съ разливашето се море разви въ него пред-

силите

приемчивия духъ, енергия, економия и завладяната съ трудъ
почва, която тръбваше да се пази съ неимов-Ърни усилия, стана
скжпоц-Ънно притежание на което той отдаваше всичките си

грижи. Принудени отъ природата къмъ мореплаване, рибо-

ЛОВСТВО, ПРОИЗВОДСТВО на месо,
МЕСО,

цитъ

на

СИРЕНЕ, холандМЕСЛО И Сирене,

тръбваше да се отдадатъ на морските транспорти, на
международната търговия и на износа на сирене и риби, за
ПРИПЕЧЕЛЕВТЪ СРЕДСТВЕ За доставяне
Да припечелватъ
ДОСТВВЯНЕ на ЖИТО, СТРОИТЕЛНИ
материяли, гориво и артикули за облекло.
Това е главната причина, поради която ханзейцитъ бидоха
пО-кжсно измЪстени отъ холандците
холандцитъ въ търговията съ севернитъ държави. Холандците се нуждаеха отъ много по-голйзмо
количество земледЪлски и горски продукти, отколкото ханчасть бЪХа продоволствузейцитъ, които въ по-толЪмата си частъ
вани отъ своитъ- съсЪди. СъсЪдството на белгийските фабрики
и близостьта
близостъта на Рейнъ съ неговия обширенъ и плодороденъ
басеинъ, надаренъ съ лозя и съ развита навигация, която се
швейцарскить планини, имъ помогнаха
простира до швейцарски-Ъ
много.

твърде
твърдъ
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Общо правило е. че търговската дейностъ
дейность и благосъстоянието на крайбрежието зависятъ отъ по-малката или по-голъмата важность на речния басеинъ, съ който то е свързано 1).
Хвърлете погледъ върху картата на Италия и вий ще намерите
естественото обяснение за надмощието на Венеция надъ
Пиза и Генуа въ търговско отношение въ обширната и
плодородна долина на реката По. Холандската търговия беше

продоволствувана отъ рейнския басеинъ и неговите притоци;
тя тръбваше да надмине търговията на ханзейцитъ въ сжщата
ПРОПОРЦИЯ, ВЪ КОЯТО рейнския басеинъ надминава ПО богатство и плодородие басеинитъ на Везеръ и Елба.
Къмъ тия преимущества се прибавя и щастието - искуството да се солятъ херинги.
херинги, Начинитъ на лова и консервиренето имъ, открито отъ Петъръ Бъокелъ, остана дълго
време холандска тайна; тъ съумЪха да дадатъ на единъ
продуктъ отъ своето риболовство качества, които липсваха
на херингитъ, ловени отъ другите народности, качества,
които имъ обезлечаваха на всЪкжде пазаръ и привилигировани цени 2). Нндерсонъ твърди, че "н-Ъколко столетия следъ
употреблението
употръблението на тия приоми въ Холандия, английските и
шотландски риболовци. въпрЪки голъмитъ експортни премии.
намерять купувачи въ странство за своите
не можеха да намерят-ь
херинги, предлагани даже на много по-ниски цени. Като се
има пр8дъ видъ голЪмата консумация на морска риба преди
Реформацията въ всички страни, ще се разбере лесно, защо
запада,
ХЕНЗЕЙСКВТЕ навигация почваше
КОГЕТО ханзейската
ПОЧВЕШЕ вече Да
холандцитъ можеха да строятъ така
всЪка година по две хиляди
нови кораби.
Обединението на всички белгийски и батавски области подъ
бургонско владичество донесе на тая страна благодатьта на
обстоятелство, КОЕТО Не
НаЦИОнаЛНОТО ЕДИНСТВО,
тръбва да се изпуща изъ предъ видъ при разглеждане на
причините, които фаворизнрваха Холандия спрямо съперничащитв северо-германски градове. Подъ Карлъ У, Нидерландия представляваше обединение на сили и ресурси, които
по-добре отъ колкото всички благословии и папски бупи,
повече отъ всички златни мини на св-Тзта, можеха да обезпесвоитъ господари завладяването на земята и морето,
чатъ на своите

-

измЪниха това правило.
!) Пжтищата и железниците значително измениха
”)Напошедькь
”)Напошедъкъ превъзходството на холандците. независимо отъ
„врвцбить за риболовсгвото, се отдава и на обстоятелството, че тв
квцитв, въ които херингитв се затварятъ и
турятъ джбови кора въ каците,
експедирватъ.
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тъ

бЪХа разбрали естеството на тия сили и ако бЪХа
да ги завладЪягъ и използватъ.
Нко Карлъ У бъ отблъсналъ испанската корона, както
се отхвърля камъкъ, който заплашва да ви въвлече въ
пропастьта, сждбата на Нидерландия и на Германия би била
съвсемъ различна! Владетель на Нидерландия, германски

ако

сжумтзли

императоръ и шефъ на реформацията, Карлъ имаше въ
си всички морални и материялни средства за създаване най-мощната индустриялна и търговска джржава, на
възможната морска и континентална сила, която да обединява
всички платноходки отъ Дункеркъ до Рига подъ едно и
сжщо знаме. Тогазъ една единствена мисълъ, една единствена
воля стигаше за да стане Германия най-богатата и найголЪмата империя на земното кжлбо, която да простре

ржцетъ

ТЪРГОВСКО ГОСПОДСТВО ВЪРХУ ВСИЧКИ части
свЪта И да СИ ОбеЗПеЧИ дълговечность.
Карлъ У и негова синъ. мрачния Филипъ П, слЪдваха

ИНДУСТРИЯПНОТО СИ И

на

обратния пжгъ; поставяйки се на чело на фанатицитъ,

тъ

пожелаха да испанизиратъ Нидерландия. Известно е
какво се случи. Северните провинции, отбранявани отъ стиХИЯТа, КОЯТО бЪха ПОКОРИПИ, ИЗВОЮВаХа СВОИТЕ независимость;
въ южнитъ провинции индустрията, изкуствата и търговията
загиваха отъ ржката на палача. когато не можеха да се спасятъ

чрезъ бЪГство. Нмстердамъ замЪсти Ннверсъ като центъръ
свЪГъ. Холандскитъ градове, гдЪто отъ по-рано,
на търговския свЪГь.
следъ смутовегь въ Брабантъ, се бтвха настанили гопЪмъ
брой белгийски тъкачи, итамаха тогава достатъчно мЪсто за
да побератъ всички бежанци. Мнозина бЪха заставени да
емигриратъ въ Англия и Саксония. Борбата за независимость
роди въ Холандия морския героизъмъ, който бравираше
всички трудности и опасности, докато презъ това време фанатиаъма отслабваше Испания. Чрезъ походите
походиттз на своите моряци.
Холандия се обогати съ останките на Испания, между другото,
като пл-Ъни нейните кораби. Тя правеше огромна контрабанда въ Полуострова и въ Белгия. Следъ съединението на
Португалия и Испания, тя заграби най-важнитъ португалски
колонии въ източните Индии и завоюва една часть отъ Бразилия.
ДО първата
ПЪРВаТа половина на
На СедеМНВДЕСеТОТО СТОЛЕТИЕ ний виждаме
Холандците да превъзхождатъ Ннгличанитъ въ фабрики,
КОЛОНИИ, ТЪРГОВИЯ И мореплаване, както днесъ англичанитъ превъзхождатъ французитъ въ това отношение.
Но революцията въ Ннгпия предизвика внезапни промени. Духътъ на свободата се 615 настанилъ въ Холандия,
Както въ всички търговски аристокрации, докато живота и
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ИМОТа бЪХа ВЪ опасность, до КЕТО се касаеше ДО ОЧЕЕИДНИ
ОЧЕВИДНИ
материални облаги, ХОЛЗНДЦИТЪ бЪха СПОСОбНИ на велики
дЪла; но липсваше имъ дълбокъ погледъ. те не разбраха,
че добитото надмощие може да се запази само ако бжде
ИЗГРаДЕНО ВЪРХУ ОСНОВИТЪ на широка националность И ПОД"
крелено отъ енергиченъ националенъ духъ. Отъ друга страна,
между държавите, широко национализирани отъ монархическата власть, но останали назадъ въ търговията и индустрията, накои вече се срамуваха да гледагь
гледать едно малко
кжсче земя да играе първата роля въ индустрията и търговията, въ риболовството и марината. Къмъ тази чувства въ
Ннглия се прибави и енергията на една млада република.
Нкта за мореплаване 615 ржкавицата, която бждещето надмощие на Ннглия хвърли на сжществуващето до тогазъ Холандско надмощие. И когато се доде до схватка, стана явно,

че наЦИОНаЛНОТО ЧУВСТВО ВЪ ННГЛИЯ бТЗЩе МНОГО ПО-СИЛНО ОТКОЛкото въ Холандия. Въ изхода не можеше да има съмнение.

отъ Франция. Колбертъ
Прим-ара на Англия се последва оть
615ше пресмЪтналъ, че морскитъ транспорти на Франция,
бъше
употръбяваха приблизително 20.000 гемии и че отъ тахъ
- нещо несъразмерно съ малката
16.000 б-Ъха холандски територия на страната, която ги притежаваше. ВслЪдсТвие
Вслт-здствие
възшествието на Бурбоните на испанския тронъ, Франция
смЪтка на
разшири своята търговия въ Полуострова, за сметка
Холандия. Сжщото тя стори и въ близкия Изтокъ. Едновременно съ това насърдченията въ Франция на индустрията,
на търговското мореплаване и риболовство причиниха на

Холандската ИНДУСТРИЯ ОГРОМНИ щети.
Вследствие на Ннглия, Холандия баше загубила по-голъмата ЧаСТь ОТЪ СВОИТЕ СНОШЕНИЯ СЪ северните народи,
контрабандната търговия съ Испания и колониите, по-голъмата ЧаСТь ОТЪ ТЪРГОВИЯТа СИ СЪ ИЗТОЧНВ И Западна ИНДИЯ И
риболовството си. Но договора на Метюенъ отъ 1703 год. и
нанесе най чувствителния ударъ, разори търговията и съ Портуизточнит-ь Индии.
галия и нейните колонии, а така сжщо и съ източнитъ
Когато външната търговия почна да се изплъзва изъ
ржцетъ на Холандия, тогава се повтори съ нея сжщото нЪщо,
което б-ЪШе се случило съ градоветъ на Ханзата и съ Венеция.
Оная частъ
часть оть
отъ моралнитъ и материалните и капитали, която
не намираше повече употребление въ страната, премина,
чрезъ емиграЦИя или подъ формата на заеми, въ народитъ,
КОИТО наследиха ХОЛаНдСКОТО надмощие.

Нко Холандия, съединена съ Белгия, б-Ъше
б-ЪЩе образувала съ
Рейнския басейнъ и съ северна Германия една национална
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територия, Ннглия и Франция мжчно биха успели съ война и
политика да нанесатъ на холандската марина, на външната
и търговия и на индустрията и, удара който тъ
те нанесоха.
Една такава нация щеше да бжде въ положение да протиВОПОСТЕВИ собственната си търговска ПОПИТИКЕ на тЪхната.
Макаръ нейната индустрия да пострадаше отъ развитието на

техните
ЗаЦИЯТа

манифактури, нейнитъ вътрешни ресурси и колони-

щеха
щЪха

да

Я

обезщетятъ достатъчно за

ТИЯ

ЗаГУбИ.

Холандия, прочее, пропадна, защото една т15сна ивица земя,
населявана отъ единъ народъ от-ь германски рибари, моряци,
търговци и скотовъдци, пожела да бжде сама за себе си
отделна сила и защото се отнасеше като чужда страна спремо
онази частъ
часть отъ континента, съ която тя съставлява едно
географическо цело.
Тъй примера на Холандия1учи, както примера на Белгия, на
ХаНЗЕйСКИТЪ градове И На италианските републики, че ЧаСТнаТа

дейность
дейностъ е

безсилна

да

запази ТЪРГОВИЯТа, индустрията

И

богатството на държавите, ако общите условия на обществото
не бждатъ благоприятни и че индивидите дължатъ по-голЪмата
частъ
часть отъ производителната си сила на политическата организация на управлението и на могжществото на страната.
Въ Белгия отново земледЪлието процъвтя подъ австрийско
владичество. Презъ време на съединението и съ Франция,
белгийската фабрична индустрия доби отново стария си гигантски развой. Изолирана, Холандия не можа да създаде и да
отстоява срещу по-гопЪми държави своя независима търговска политика. Подиръ възстановяването на общия миръ,
подиръ съединението и съ Белгия, Холандия увеличи доста-

тъчно ресурситъ,
ресурсите, населението и територията си; и чакъ
тогава, за да може да противостои на големите нации и да
по-голЪмо количество и по-гол-Ъмо разносъздаде въ себе си по-голвмо
образие отъ растящи производителни сили, тя прибегна
къмъ протекционната система: землед-Ълието, фабрикитъ и
търговията я получиха подъ влиянието на протекционизма
забележителенъ устремъ. Това обединение се разтури по
причини чужди на нашите издирвания, а заедно съ него и протекционната система 61; минирана въ Холандия, докато пъкъ
въ Белгия протекционизма продължава да сжществува.
отъ своите колонии и отъ посредДнесъ Холандия жив-ве оть
ническата си търговия съ Германия. На първата война може
да я лиши отъ нейните владения, и колкото германския Цолуспее по-добре да разбере своя интересъ и по-добре
ферайнъ усп-ве
да използува своите сили, толкова по-добре той ще почувствува необходимостьта да инкорпорира въ себе си Холандия.

ГЛНВН ЧЕТВЪРТН
Ниглнчанитй
Ннглнчанитй
Когато говорехме за Ханзата, ний видЪхме, какъ въ Пнглия
обработването на почвата и развитието на скотовъдството
беха насърдчени отъ външната търговия; какъ по-късно
имиграцията на чуждестранни фабриканти. преследвани въ
своята страна. и насърдченията на правителството способ-

ствуваха
(твуваха постъпенно за процъатяване на въпнената индустрия.
и какъ най-после, вследствие на този напредъкъ и на толКОЗЪ ЛОВКИТЪ, КОЛКОТО И ЕНЕРГИЧНИ ПОСТЖПКИ на царица ЕЛИзавета, външната търговия на Англия,
Ннглия, отначало почти изключително обсебена отъ чужденците, премина въ ржцетъ
на

туземцигь.
туземцитъ.

Следъ като прибавимъ накои бележки върху произхода
на английската индустрия, ний ще продължимъ историята
на еКОНОМИЧеСКОТО развитие на АНГЛИЯ ОТЪ МОМЕНТа, ВЪ
който бЪхме я оставили въ втората глава.
Индустриалното и търговско величие на Англия произхожда главно отъ скотовъдството и производството на вълна.
Когато Ханзейцитъ се настаниха въ тази страна, почвата се
обработваше тукъ лошо, а скотовъдството 615 съвсемъ слабо,
Зимна кърма липсваше. Тръбваше наесень
наесенъ да се коли една
гол-Ема часть
частъ отъ домашните животни. НЪмаше, прочее,
нито добитъкъ, нито торъ. Както въ всички необработвани
земи, каквато баша нЪкога Германия и днесъ още степитъ на
Пмерика, населението се хранеше най-вече СЪ СВИНСКО МЕСО,
което лесно се разбира. Свинитъ изискватъ малко грижи,
дирейки сами храната си, намирайки я въ изобилие въ горите
и необработенитъ поля, и стигаше да се запази единъ малъкъ
брой разплодницм презъ зимата, за да се добиятъ отново
напролеть
напролЪтъ огромни стада,
Обаче, външната търговия предизвика ограничение въ
отглеждането на свини. разви овцевъдството, подобри изобщо
обработването на почвата и отгледването на добитъкъ.
Въ Историята на Ннгпия отъ Юмъ намираме много
земледълие въ началото
интересни данни за английското землед-влие
вт-зкъ. Въ 1327 год. пордъ Спенсеръ
на четиринадесетия вЪкъ.
е броилъ въ 63 имения 28,000 овце, 1,000 волове, 1,200
крави, 560 коне и 2,000 свини, или приблизително на имение
Отъ тия цифри
по 450 овце, 35 говеда, 9 коня и 32 свини. Огь
се вижда каква благоприятна пропорция съставляватъ овцетъ
въ сравнение съ броя на другите видове животни. ГолЪмитъ
оть
печалби, които английската аристокрация извличаше отъ
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овцевъдството, й вдъхнаха наклонность къмъ индустрия и
земледтзлски усъвършенствувания въ една епоха, когато въ

повечето страни отъ континента аристокрацията не знаеше
на своите имения отъ поддържането
на големи количества дивечъ, нито знаеше по-славно занимание отъ това да вреди на градовете и на търговията имъ
чрезъ разни враждебни дъйствия.
Овчитъ стада тогава се множеха толкозъ бързо, както
напоследъкъ въ Унгария. щото въ много имения, се срещаха
сгада отъ по 10,000 до 24,000 глави. При такова положение.
обработването на вълната, която вече при предшествуващитъ
владетели, бтв направило забележителенъ напредъкъ, не
можеше да не достигне бърже до високо стжпало на разцветъ
м-Ъркигь взети отъ кралица Елисавета 1).
подъ влиянието на мерките
Въ споменатия по-горе мемоаръ, съ който Ханзейцитъ
искаха отъ германската Диета репресивни мерки, износътъ
на английски платове се преси-Бтв на 2009130 топа и вече
при Жакъ 1, стойностьта на изнесенитъ английски платове
достига огромната цифра два милиона лири стерлинги,
когато презъ 1354 год. стойностьта на изнесените вълни е
възлизала само на 27,000 лири, а на другите артикули 16.400. Преди царуването на поменатия краль, повечето
платове се изпращаха въ Белгия за боядисване и апретимерки.
ране; но вследствие протекциоиигь и насърдчителни мЪрки.
усвоени отъ Жакъ | и Карлъ !, апретирането се осъвършенствува толкова въ Ннгпия, че вноса на фини платове престава почти напълно и тя изнася само апретирани и боядиСаНИ платове.
За да имаме ТОЧНЕ И ПЪЛНЕ представа за ТИЯ РеЗУЛт
тати на английската търговска политика, тръбна да отбележимъ, че преди големия устремъ напоследъкъ въ развитието
на индустриитв на ленъ, памукъ. коприна и желЪзо, фабрикацията на шаяци е съставлявала най-важното средство за
размЪна съ всички европейски и специално северно-европейски страни, съ Левантъ, съ источнитъ и западни Индийци.
Това може да се заключи отъ факта, че още въ в емето
на Жакъ 1 вълненитъ платове сж съставлявали 91п отъ

по-добро използуване

далия английски износъ 2).

1) Запрегяването износа на Бъдни и ограничението на търговията
съ този артикулъ покрай брЪговетъ, съ цепь
целъ да се възпрепятствува
износа, беха пвснтелни и несправедливи марки; те обаче. способствуваха не по-малко за напредъка на английската индусгрия
индустрия и за
отслабването на фламандската,
2) Ните. година 1601- Ма|рпег50ги година 1751,
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Вълнената индустрия даде на Англия средствата за измЪстване на ханзейцитв
ханзейцитъ отъ рускитъ, шведските и датските
пазари и да привлече тя най-добрата часть отъ търговията
на Левантъ и на двете Индии. Тази именно индустрия разви
огь тукъ и единъ
експлоатацията на каменните вжглища; оть
огроменъ каботажъ и едно активно риболовство, тия две
бази на морска мощь, КОИТО Направиха ВЪЗМОЖЗНЪ „Навигационния

Нкгь“ и положиха

основите

за морското надмощие

на Ннглия. Около тази индустрия се издигнаха всички други
клонове на фабричната промишленость,
промишленостъ, като около единъ
общъ
ОбЩЪ ДЪНЕРЪ, И така Тя стана ОСНОВаТа на ИНДУСТРИВЛНОТО,

ТЪРГОВСКО И МОРСКО ВеЛИЧИе на ННГПИЯ.
огь индустрията не беха
Впрочемъ, останали-га отрасли оть
съвсемъ занемарени. Още при царуването на Елизавета,
вноса на метали, на обработени кожи и на множество дРУГи
издания бъ запретенъ1), дОКато пъкъ имиграфабрични издйпия
цията на германци миньори, желЪзари и ковачи се насърдчаваше. По-рано купуваха Ханзейски кораби или поржчваха
такива въ балтийските пристанища; съ помощьта на ограничения и насърдчения, Елисавета въведе въ страната корабостроението. Необходимия за тази цель дървенъ материалъ се
внасяше отъ североизточнитъ държави, обстоятелство, което
увеличи силно. вноса на Ннглия въ тия страни. Холандцитъ
ги научиха да ловятъ херинги, баскитъ - китътъ. Ловитбата
на едина и на другия се насърдчаваше чрезъ премии. Жакъ [
запЪгаше особено за развитието на корабопроението и на
риболова. Колкото и смЪшни да ни се виждатъ безспирнитъ
подканвания на този царь къмъ поданницит-в му да ядатъ
риба, тръбва да му отдадемъ справедливостьта, че той разбираше отъ какво зависи бждащето на английския народъ.
Преселването на изгонените. отъ Белгия и отъ Франция
фабриканти, аъ времето на Филипа И и на Людвикъ ХШ",
допринесе МНОГО За ИНДУСТРИЕПНЕТЗ ПОХЕЕТНОСТЪ И за УВЕЛИ“
чаване манифактурния капиталъ на Ннглия. На тЪхъ Ннгпия
дължи своите фабрики за фини вълнени платове, своя прогресъ въ шапкарството, въ стъкларията, хартийното производство, часовникарството, въ обработването на лена и на
коприната и една часть отъ своите металургически заводи;
всички тия отрасли на труда Ннглия успя да направи въ
скоро време цветущи съ помощьта на аапрещения или на
високи митаг).
!) Нпаегзоп, година 1564.
1) Нпоегзоп, 1685.
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твхнитъ
Този островъ зае отъ всички страни на континента техните,
и ги аклиматизира у себе си подъ с-Ънката
на своята митническа система. Даже Венеция. между другите.
луксозни индустрии, и отстжпи кристалната индустрия, а
Персия и даде тъкането на килими.
Еднажъ сдобита съ н15коя индустрия, Пнглия я ограждаше
въ продължение на втвкове
вЪкове съ своето покровителство, като

особени изкуства

младо дърво, което се нуждае оть подпора и отъ грижи.
Който не знае че съ ТРУДЪ, съ умение и икономия една
индустрия става полезна съ течение на времето и че въ
напрЪднала въ ЗСМЛЕДЪЛИеТО И въ своята
страна ДОСТЕТЪЧНО напреднала
обща цивилизация, нови фабрики, достатъчно протежирани,
колкото несъвършени, колкото скжпи и да бждатъ въ начаа
ЛОТО ТЪХНИТЪ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, могатъ, ПОДПОМОГНЕТИ ОТЪ ОПИТа
и КОНКУРЕНЦИЯТВ На ВЪТРЕШНИЯ Пазарь, Да достигнатъ ВЪ
всЪко отношение старт-в фабрики на иностранство; който
не знае, че благоденствието на специална фабрикация е въ
зависимость отъ благоденствието на множество други
фабрикации. и който не разбира до каква стъпенъ една
нация може да развие своите производителни сили когато
безспирно бди щото всъка генерация да Продължава дЪлото
на индустриялния прогресъ, започвайки оть тамъ дето
дЪто предтребва да изучи
шествующата генерация го е оставила - той тръбва
ИСТОРИЯТЗ на английската ИНДУСТРИЯ, преди да ГРадИ СИСТЕМИ
и да дава съвети на държавници, които държагъ
държатъ въ ржцетъ
си сждбинитъ
народитв.
сждбинитв на народите.
Въ времето на Георгъ ! английскитъ държавници отдавна
беха
бЪХа посветени въ тайнитъ
тайниттз на английското величие. Министритъ на този кралъ го накараха да произнесе при отварянето на парламента въ 1721 г. следните думи: „Очевидно

е, че

НИЩО

не

СПОСОбСТВУВа

ТОЛКОЗЪ за раЗБИТИЕТО На обще-

ственото благоденствие колкото износа на манифактурни
изделия
издЪлия и вноса на сурови материяли”) Отъ вЪкове
б-Ъше ржководния принципъ на английската
насамъ такъвъ беше
баше преди Ннглия принципа
търговска политика; тъкъвъ бвше
на Венеция. И днесъ този принципъ остава сжщиятъ както
отъ този
презъ времето на кралица Елисавета. Плодовете оть
принципъ се виждатъ отъ всички. Теоретицитъ впоследствие претендираха, че Ннглия е станала богата и мо,) ЦНагНи ТНеогйе Цц Соттетсе, гл. ХХЧШ. Георгъ 1 не искаше
се купува и внася само злато, операция която представляватъ като
основенъ принципъ на меркантилната система, нащо впрочемъ
впрочемь абсурдно; той е напоявалъ да се изнасятъ фабрични продукти, и да се
внасятъ сурови материяли.
да
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тжща не вследствие, а въпреки своята-търговска политика. Би могло да се подържа еднакво усп-ЕШно, че дървото

е станало силно и плодоносно не вслЪдсгвИе, а въпреки
подпоритъ, които сж го крепили въ младитъ му години.
Историята на Англия ни указва сжщо интимната връзка,
която сжществува между общата политика ннародното стопанство. Безпорно, учредяването на фабрики въ Ннгпия и последвалото го увеличение на населението, е предизвикало силно
търсене на солена риба и на каменни вжглища; а това е
изисквало употреблението
употръблението на едно по-гопЪмо количество кораби за риболовъ и за крайбрежно плаване (каботажъ). Риболова и каботажа беха въ ржцетъ на холандцитъ.
холандците. Насърдчени
високите мита и премии. англичанитъ
англичаните на свой редъ се
отъ високитъ
отдадоха на риболовъ и Навигационния дктъ имъ обезпечи
превоза на вжглища и други морски транспорти. Търговската флота на Пнглия порастна и нейните морски сили
добиха съответното разширение; това и даде възможность
да се мЪри съ холандската флота. Малко подиръ промулгирането на Навигационния Нктъ избухна между Англия и
Холандия морска война, въ която холандската търговия
съ странит-Ъ отъ отсрЪщния бр-Бгъ на Канала 615 почти
напълно преустановена И навигацията ИМЪ въ СЕВЪРНОТО И Въ
Балтийското морета горе-долу унищожена отъ английски-тъ
английски-115
морски разбойници (корсери). Юмъ наброява до хиляда и
шестотинъ числото на падналитъ въ английски ржце холандски кораби, а Давенанъ уверява въ съчинението си за публичнит-ь доходи, че двадесеть години следъ обнародването на
Питъ английската търговска флота е била
Навигационния дктъ
“
Ъ оть т
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Между
%, на ттааит
Нкгь
Нкть
да изредимъ:
1) Развитието на търговията на Пнглия съ всички северни
търговия състояща се въ
държави, съ Германия и Белгия,
износъ на фабрикувани артикули и вносъ на сурови матеотъ която, споредъ една забележка на Нндерсонъ,
рияли,
въ 1603 г., тя беше почти изключена оть
отъ холандцитъ.
2) Необикновенното развитие на контрабандната търговия
съ Испания и Португалия, както и съ техните колонии въ

тръубва

-

-

западнитъ Индии.
3) Едно значително нарастване на участието на англича-

нитъ

въ ловът-ь
ловъть на херинга и на кита, които бьха монополъ на холандците.
4) Завладяването, въ 1655 година, най-важната за Англия
колония въ западнитв Индии -- Ямайка
а съ последнята - и на захарната търговия.

-

--

-
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5) Но най-вече сключването на Метуенова договоръ съ
Португалия въ 1703 год., върху който ще се спремъ по
поводъ на Испания и Португалия. Вследствие на този договоръ Холандия и Германия загубиха съвършенно широката
нейнитъ колонии. Португалия
търговия съ Португалия и нейните
съвършенно се подчини на Англия, и Ннглия достигна положение, щото съ златото и среброто, доставяни и оть търговията й съ тази страна, да увеличи неимов-Ърно връзкитъ си
съ източните Индии и Китай, да основе, по-кжсно, обширна
холандцитъ отъ главнитъ
Империя въ Индия и да пропъди холандците
имъ позиции.

Последните две последици сж тЪсно свързани помежду
англичанитъ съум-Ъха да изковать
си. Изкуството, съ което англичанить
отъ Португалия и Индия оржжията на своето величие, заслужава особено внимание. Португалия и Испания предлагаха
само благородни метали. Независимо оть платоветъ, Изтокъ
търсеше главно благородни метали. Но Изтокъ имаше за
проданъ памучни и копринени платна, което не съответствуваше на току що казаното правило на английските
внасятъ само сурови материяли, а да
министри, да се внасять
се изнасять фабрикувани издЪлия. Какво направиха те?
Задоволиха ли се съ печалбите, които имъ обещаваха отъ
една страна търговията на платове съ Португалия, а отъ
дРУГа
ЦРУГа - търговията съ памучни и копринени платна съ
източните Индии? Ни най-малко. Английските министри
имаха по-голЪма прозорливость. Нко тъ бъха позволили
свободния вносъ на памучни и копринени платна въ Ннглия
отъ Индия, английските фабрики на памучни и копринени
платна щЪха веднага да спратъ. Индия имаше преимущенизкитъ цени на суровия материялъ и на
ството не само на низкить
работната ржка, но и една дълга практика и едно традиционно умение. Подъ режима на конкуренцията, предимството
и 615ше осигурено. Но Ннглия не искаше да основава предприятия въ Азия и да бжде подъ тЪхното индустриално иго.
Тя се стремеше къмъ търговско владичество, и разбираше,
че отъ две страни, които търгувагь
търгувать свободно по между си,
онази, която продава фабрикувани предмети, влад-Ъе, а която
предлага само земледълски произведения, слугува на пър>
вата. Вече, по отношение на своитъ колонии въ Северна
Нмерика, Пнглия бЪШе възприела максимата да не допуска
да се фабрикува тамъ нито единъ гвоздей, а още по-малко
колониитъ.
да допусне вносъ на пирони, изработени въ колониите.
Какъ можеше тя да предостави на единъ тъй щастливо
надаренъ за в-Ъковна индустрия народъ, на единъ много-

..
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броенъ и толкова жилааъ народъ, като индуситъ, своята
вжтрешна консумация, основите на нейното бждаще величие?
вносътъ на артикули отъ собНнглия, прочее, запрети вносъть
ственнить и фактории, коприненитъ и памУчни платове на
източнить Индии. Тя ги запрети съвършенно, и подъ строги
наказания. Тя не иска да консомира нито единъ конецъ
оть
отъ Индия, тя отблъсна тези тъй хубави и евтини платове
и предпочете да си служи съ лоши и скжпи платове, които
фабрикуваше сама. Тя продаваше по низки цени на континенталните страни добритъ ориенталски платове. Тя имъ
предоставяше всички преимущества на тази евтиния, за себе
си, обаче, тя не пожела евтенията. Глупаво ли постжпваШе
Ннглия въ този случай? Да, споредъ Ндамъ Смитъ и Ж. Б.

Сей, споредъ теорията на стойностите. Защото по силата
на тая теория, споредъ която тръбвало да купува необХОДИМИГЕ Й СТОКИ тамъ, дето ГИ намери На Най-ИЗНОСНЗ
цена, тя напраздно ги фабрикувала сама по-скжпо, отколкото можеше да ги купи, и да прави, така да се
подаръкъ на континента.
Друго яче е споредъ нашата теория, която ний наричаните

каже,

ТЕОРИЯ на ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЪ СИЛИ, И на КОЯТО
английските министри сж се подчинявали, безъ да сж я
изучвали, когато практикуваха максимата: к у пу ва й сурови
материали, предавай фабрикувани изд-Ълия.
Ннглийскитъ министри се грижеха, не да купуватъ на износна
придобиятъ макаръ и съ жертви.
цена нетрайни стоки, но да придобиять
една трайна

тъ

индустриялна мощъ.

постигнаха най-очебийния успЪхъ, Днесъ Ннглия произвежда за 70 милиона лири стерлинги копринени и памучни
платове. Тя снабдява ц-Ъла Европа, цЪлия свЪтъ, дори Индия,
съ своитъ фабрични издания. Нейното производство по настоящемъ е петдесеть до сто пжти по-голъмо, отколкото некогашната и търговия съ фабрикувани въ Индия издания.
Какво щъше да спечели, ако Ннглия преди сто години,
615 купувала ефтенитъ артикули на Индия?
Какво спечелиха народите, които купуваха"тия артикули?

Ннгличанитъ придобиха мощь, огромна мощь; тъкмо обрат-

ното

сполетъ останалите

народи.

резултати,

Какъ, въпреки очевидностьта на тези
Ндамъ
Смитъ е могълъ да оцени тъй превратно, както той прави
това, Нкта за мореплаването? обяснява се това по сжщия
НаЧИНЪ, както се обясняватъ И ПОГРЕШНИТЪ заключения на
този прочутъ писатель върху запрещенията изобщо, както
Ще видимъ въ друга една глава. Пази факти проТИворечеха

.
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на любимата му идея, идеята за неограничената свободна
търговия. Заради това той се погрижи да отстрани възраженията, които резултатитъ отъ акта за мореплаването можеха
да представятъ, различавайки политическата отъ економическата цЪль, и поддържайки, че оть политическо гледище
акта за мореплаването билъ необходимъ и полезенъ, но че
въ економическо отношение той билъ вреденъ. Явствува,
обаче. отъ нашето изложение, че сжщностьта на нЪщата
и опита не оправдаватъ това различаване. Безъ да бжде
освътленъ, както тръбва, отъ опита на СЪверна Америка,
Ж. Б. Сей, по този въпросъ, както и по всички случаи,
гд15то либералния и запретителния принципъ се срЪЩать.
отива още по-далечъ отъ своя предшественикъ. Той изчислява колко струва на Франция единъ матрозъ поради риболовнитъ премии, за да докаже абсурдностьта на тази премии.
Изобщо въпроса досежно ограничаването на чуждото мореплаване е най-голЪмия каменъ ПРЕТКНОВЕНИЯ за ВСИЧКИ ратници на неограничената свободна търговия. те охотно го
премълчаватъ, особенно пъкъ ако бжджтъ търговци въ некой
морски пристанищень градъ.
Безспорно, което важи за търговската марина, важи и
за търговията. Свободното мореплаване и свободната търговия подхождатъ за начинающи народи, до като те още не
сж достатъчно напреднали въ своето земледЪлие и фабрична
промишленность. По липса на капитали и опитна марина,
такива народи на драго сърце предоставятъ на чужденцитъ
морския транспортъ и външната търговия. По-късно, следъ
като развиятъ до известна стъпень произодителнитъ си
достатъчно се ЗЕПОЗНЕЯГЪ СЪ КОРЕбОСТРОИТеЛСТВОТО,
осещатъ желанието да разширятъ външната си тър-

СИЛИ И

тъ

говия, да употръбятъ за тая целъ собственнитъ си кораби,
да станатъ и те морски сили. Постъпенно техното търговско мореплаване добива известно значение. те се чувстватъ въ състояние да изключатъ чуждестранната морепла-ване и да извършватъ далечнитъ си операции съ свои
собствени кораби. Тогава моментътъ е настжпилъ да се
прибегне
прибЪгне усп1зшно къмъ запрещения, да се отстранятъ
отъ тази операции богати-тъ, опитните и силни чужденци.
Обаче, щомъ техното търговско мореплаване и морско могжщество достигнатъ шоя апогей, тогава настжпва нова епоха,
по отношение на която д-ръ Пристпей е казалъ1), че е тъй же
уместно да се премахнатъ ограниченията противъ мореплава1) Р гтеппеу:

|.есоп5

шншотге

е! да

запазите.
ротщце депата.
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нето, както уместно е било на времето техното създаване.
Тогава, сключвайки мореплавателни договори върху базата
на равноправието, тъ, оть една страна. добиватъ оть помалко напредналитъ народи недвумислени преимущества, и
възпиратъ последните да възприематъ у себе си запрещенията въ собствения тъхенъ интересъ; отъ дРУГа страна, те
предпазвать своите сънародници отъ бездействие и ги държатъ въ напрегнато състояние, по начинъ да не бждатъ
изпреварени отъ други въ корабостроителното и мореплавателно изкуства. НЪма съмнение, че Венеция, въ периода на
своето развитие, дължи много на своитъ морски запрещения; доСТИГНВПа до надмощие ВЪ ТЪРГОВИЯТЕ, ИНДУСТРИЯТа
И мореплаването, ТЯ СГРеШИ че ГИ задържа ПО-НаТЕП-ЪКЪ.
По този начинъ тя остана много назадъ въ корабостроителното, въ мореплавателното дело и въ способноститъ на
своитъ моряци, въ сравнение съ морскитъ и търговски сили.
КОИТО се издигаха до НЕЯ. ННГЛИЯ, чрезъ своята политика,
увеличи своята морска сила. Чрезъ последнята тя увеличи
индустриалните и търговските си източници. Н това увеличение, по обратенъ пжть, предизвика ново нарастване на
морската и и колониална мощъ.
Поддържайки, че Акта за Мореплаване не билъ полезенъ
за Ннглия въ търговски смисъль, Ндамъ Смитъ признава
поне че той е увеличилъ нейната мощь, и че мог жщее "!)-важно ОТЪ богатството.
И наистина, могжществото е по важно оть богатството,
монашеството е за една страна силата,
защо обаче? Защото могжществото
която доставя нови средства
срЪдства за производство; защото про-

СТВОТО

ИЗОДИТЕПНИТЪ СИЛИ се НЕМИРЕТЪ на дЪРВтО, ВЪРХУ КОЕТО
виръятъ богатсвата, и защото дървото, което ражда плодъ
е по-ценноотколкото самия плодъ. Могжществото е по-ценно
отъ богатството, защото съ помощьта на могжществото една
страна придобива не само нови срЪдства за производство,
но си осигурява притежанието на старите срЪдсгва и попзването оть придобити вече богатства; защото противното
на могжществото, слабостьта, предава въ ржцетъ на силнитъ всичко каквото притежаваме, богатствата ни, и найвече производителните ни сили, цивилизацията ни, дори
националната ни независимость. Това ни учи историята на
италианските републики, на ханзейския съюзъ, на белгийци-тъ
и холандцитъ, а така сжщо на Испания и Португалия.
Какъ при напичностьта на това взаимно въздействие между
могжщестаото,
могжществото, производитепнитъ сили и богатствата, Ндамъ
Смитъ е могълъ да поддържа, че Метюенова договоръ и
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акта за мореплаването не сж били, въ търговска смисъль,
полезни за Англия ?
Ний показахме, какъ Ннглия, чрезъ политиката си, придоби могжщество, чрезъ могжществото си-своята производИТЕЛна сила, а чрезъ своята производителна сила - богатството. да видимъ сега, какъ. вследствие на тази политика,
АНГЛИЯ е ТРУПВЛВ МОГЖЩеСТВО ВЪРХУ МОГЖЩЕСТВО, И ПРОИСР
водителна сила върху производителна сила.
Пнглия държи ключоветъ на всички морета; тя държи
всички народи въ респектъ: германците -чрезъ Хелголандъ,
французите -- чрезъ Гернзей и Жерсе, Северна Нмерика чрезъ Нова Шотландия и Бермудите. Централна Америка
чрезъ Ямайка, цЪлото крайбрЪжие на Средиземно море
чрезъ Гибралтаръ, Малта и Ионийскитъ острови. Тя притежава всички етапи на двата пжтя за Индия, освенъ Суезкия
заливъ, който тя дебне. Тя затваря Средиземно море чрезъ
Гибралтаръ, Червеното море чрезъ Нденъ, Персийски заливъ
чрезъ Буширъ и Карекъ. Липсватъ и само дарданелитъ, Сундъ,
Суезкия протокъ и Панама, за да може да отваря и затваря
по своя воля всички морета и всички морски пжтища.
Морскитъ и сили надминаватъ силите на всички останали
народи взети вкупомъ, ако не по брой на гемиитъ, то поне
по военна ловкость.
Фабричната и индустрия надминава сжщо по значение
индустрията на всички останали страни. Макаръ оть Жакъ 1

-

насамъ производството и на шаяци да се е повече отъ удвоило и възлиза на 44 милиона и половина лири стерлинги,
друга една индустрия, съ която тя се обогати въ последното
столетие, - памучната, - е ОЩЕ ПО МОГЖЩЕ, понеже ПРО"
извежда за 52 милиона и половина лири стерлинги!)
Недоволна отъ тия резултати, Англия е въ надвечерието
да издигне на сжщата височина, ако не по-високо, своето
производство на ленени платове, - отрасъль,
отрасълъ, въ която тя
ВИНЯГИ е бивала надмината ОТЪ друГИ
дрУГИ страни; ТЯ е ДОСТИГ“
нала
мала вече въ този браншъ цифрата 15 и половина милиона
лири стерлинги
Англия, която презъ 14 вЪкъ 615 тъй бедна отъ къмъ желЪзо
Щото се вид-ь принудена да запрети износътъ на този необходимъ металъ, фабрикува въ 19 столътие повече предмети

следващитъ за Ннглия отъ статията на
!) Заемаме тия цифри и следващите
английския статистикъ МаоОцееп, обнародвана въ ТайГв Еойп ьцгдп
Мадаппе, юний 1839. Възможно сте да сж преувеличени: обаче, повече
отъ вероятно е, че те ще бждатъ достигнати презъ текущото десетилетие.
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желано

и стомана отколкото всички останали страни на
а именно за 31 милионъ лири стрелинги и изкопава
за 34.000.000 лири стерлинги въглища и други руди. Двет-ь
суми възлизатъ на седемь пжти стойностьта на ц-Ълото свътовно производство на злато и сребро, което се изчислява
на около 220.000.000 франка.
Тя фабрикува днесъ повече копринени платове отколкото
всичкитъ италиански републики презъ средните векове, а
именно за 13.000.000 лири стерлинги (337.500.000 франка).
Индустрии, името на които едвамъ се знаеше въ времето
на Хенрихъ И" и на Елизавета, произвеждатъ днесъ за
огромни суми: така напримеръ за 11.000.000 лири стерлинги
(275.000.000 франка) порцеланъ и файансъ, за 4000000 лири
ст. (12О.500.000 фр.) олово, 14.000000 л. с. (350.000.000 фр.)
за хартия, книги, бои и мобили. Тя доставя за 16.000.ООО лири
стерлинги (400.000.000 фр.) гьонъ и за 10.000.000 лири стерлинги (250.000.000 фр.) разни артикули; производството и на
пиво и ракии надминава значително стойностьта на цЪпото
производство на страната отъ времето на Жакъ 1, т. е.

отъ

света,

47.000.000 лири стерлинги. (Единъ милиардъ 175.000.000 фр.).
ЦЪлото манифактурно производство на трит-ь кралства се
оценяваше недавна на 259.500.000 лири стерлинги (6 милиарда 487500000 фр.).
Вследствие, да, главно вследствие на това огромно манифактурно производство, производителната енергия на землеа
делието се е увеличила до стъпень да дава цЪнности два
пжти по-гол-ьми отъ тази сума, сиречь
сиречъ 539.ООО.ООО лири стерлинги (“13.475.000.000 фр.).
Не ще СЪМНеНИе, това УВЕЛИЧЕНИЕ На мощь
МОЩЪ И ПРОИЗВОдителни сили Ннглия го дължи не само на търговските
ОГРаНИЧеНИЯ, На акта На мореплаването, на свои-[% ТЪРГОВСКИ
договори, но и въ значителна стъпень на своите завоевания
въ областьта на науката и изкуствата.
Съ какво да се обясни, че единъ милионъ английски
работници сж въ състояние да извършатъ работата на сто.
хора? Гол-Емото търсене на фабрични произведения, което мъдрата и здрава политика обезпечава на
Пнглия въ чужбина и особено въ нейнит-ь колонии, мждрата
и енергична протекция, която тя винаги е оказвала на своята

тици милиони

патентите

ИНДУСТРИЯ, МОЩНИТЪ насърдчения
ННСЪРДЧЕНИЯ на закона За
ВЪ ПОЛЗа на НОВМ изобретения, ИЗВЪНРеДНОТО развитие На

съобщителннтъ

ницитъ и

и

средства, на пжтищата, каналитъ и желая
причинит-Ъ за това извънредно явление.

- тия сж
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Англия посочи на света колко силно превознигъ средства
влияят-ь върху увеличението на производителните сили и.
следователно, върху увеумчението на богатствата, на населението и на политическата мощь; тя показа какво е способна
да направи въ това отношение една свободна, грудопюбива
и добре управлявана нация ,въ време на война и въ единъ
.КРаТЪКЪ периодъ ОТЪ ПСТПЕСЕТЪ ГОДИНИ; ПОСТИГНЕТОТО ОТЪ
италиянскитъ републики въ това отношение представлява
само детска играчна. Изчисляватъ само на 118.000.00 лири
стерлинги (два милиарда 950.000.000 фр.), употр-Ъбенитъ въ
Англия за тия могжщи инструменти на народното производство суми.

Англия обаче предприе тия съоржжения въ едно време
когато фабричната индустрия почваше да се усилва. Отто»
гава насамъ стана ОЧЕВИДНО 35 ВСИЧКИ, ЧЕ подобни работи
могатъ да се извършатъ само отъ народъ, чиято фабрична
индустрия почва да се развива въ голЪмъ размйръ; че тия
скжпи инструменти оправдаватъ направените. разходи само
въ страна гдето манифактурната индустрия и землед-Елието
наедно растатъ; че "само въ такава страна те изпълняватъ
успешно своята служба.
Безъ
неимовЪрната производителна мощь и
огромното богатство на Англия не са само резултатъ отъ
материалната сила на нацията и отъ трудътъ на отделните
индивиди; първичното чувство за свобода и право, енергидУХЪ И НРЕВСТВЕНОСТЪТЕ на народа доприЯТа, РеЛИГИОЗНИЯ духъ
несоха своето; политическото устройство, учрежденията,
мждростьта и твърдостьта на управлението и на аристокрацията иматъ своя целъ; а сжщо така географическото попожение, предопределението на страната, даже щастливи

съмнение.

събития.
Мжчно е

да се определи дали физическите сипи действуватъ повече върху моралните или последните върху първите,

социалните сили действуватъ
действуват-ъ повече върху индивидуалили обратното. Безспорно е, обаче, че тЪ упражняватъ
една върху друга енергично влияние, че развитието на еднитъ
ползува другитъ, и че едните не могатъ да се възбудятъ,
з-ь да се възбудягь сжщевременно останалите.

дали

нитъ

Нека тези, които търсятъ произхождението на английско/го
смЪшението на англо-саксонската
величие изключително въ смешението
и нормандска раси, хвърлят-ь едияъ погледъ върху положението на тази страна преди Едуарда Ш. Какао представлявака въ онази епоха трудъгь
трудътъ и доброто стопанство. Нека
тия. които го търсятъ въ конституционните свободи, благо.

от
волятъ да си спомнятъ, какъ сж се отнасяли къмъ

своите.

тогазъ компарламенти Хенрик-ь Ц! И Елисавета. Гдъ бала тогазь
ституционнигв свободи? Презъ онова време Германските и
Италиански градове се радваха на личната свобода въ Много
по-голЪмъ размЪръ, отколкото Англия.
Между останалите народи отъ германски произходь англозапазило само залогъгь
залогъ-тъ на свонормандокото стъбло беше запазшю
бодата, журито; то бтв зародишътъ на чувството на свободата и правото у анпмчанига. Когато въ Италия изкопава
пандеититй. И ДО КЕТО този ТРУПЪ, ОСТВНКИ На все ПВКЪ
великъ чов-вкъ, на мждрецъ, разпространяваше правната
чума по континента, английските барони постановиха да не
се правятъ никакви изм-Ънения въ английските закони, Какво
съкровище отъ морална сила тъ обезпечиха по този начинъ
на своето поколение! И какъ тази сила е въздъйствувала
впоследствие върху материалното производство! Отъ рано
латинския езикъ биде изхвърленъ въ Англия отъ обществото
и литературата, отъ администрацията и сждилищата. Какво
влияние упражни това отстранение на латинския езикъ върху
развитието на нацията, ВЪРХУ ЗВКОНОДЕТЕЛСТВОТО И ПРЕВОсждието, върху литературата и индустрията! А ще допринесе
въ Германия продължителното употръбление на този езикъ,
както и на чуждите закони? Какво даде той на Унгария до
времето, въ което живеемъ?
Какво е участието на изнамирането барута, книгопеча>
тането, реформацията, на откритието новъ пжть за Индия
И на Америка Въ свободата, ВЪ ЦИЕИЛИЗВЦИЯТЕ, ВЪ ИНДУСТРИЯТЕ на АНГЛИЯ? Изучете последствията ОТЪ ТИЯ СЪБИТИЯ
въ Германия и въ Франция и направете сравнение. Въ Германия имате разединение въ Империята и въ Провинциитъ
и даже въ самитъ градове, дребнави спорове, варварство
въ литературата, въ администрацията и въ сждилищата,
гражданска война, преследвания И ИЗГНЕНИЯ; ВЪНШНИ нашеНа страната; РЕЗОСТВИЯ, ОбЕЗЛЮДЯВаНЕ И опустошение
рение на градовете, на индустрията, на земледЪлието и на
търговията, упадъкъ на свободата и на гражданскитъ институции; господство на висшата аристокрация; Унищожение
на имперската впасть и на народното самосъзнание; оти-впването най-хубавитъ части отъ Империята. Въ Франция -подчинение на градоветгв и на аристокрацията подъ абсолюТИЗМВ; СЪЮЗЪ на ПОСЛСДНИЯ СЪ дУХОВеНСТВОТО ПРОТИЕЪ свободата, обаче, народно единство и мощь; завоевания, съпроводени отъ т-Ъхнитъ благодЪяния и проклятия, и едновреМЕННО СЪ това РЦЗГРОМЪ на свободата. И на ИНДУСТРИПТа.
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имате благоденствие въ градовете, напреднало
земледЪлие, развита търговия и занаят. Нристокрацията
тамъ е подчинена на закона и взема най-живо Участие въ
законодателен-вото. въ управлението, въ правораздаването и
въ изгодитъ на индустрията; развитие вжтре и разширение
навънъ, вжтрешенъ миръ, влияние върху всички по-слабо
културни страни; ограничение на кралската впасть,
власть, въ полза,
обаче, на короната, чиито приходи, бл-Ъсъкъ и трайность
порастват-ь; съ една дума висока стъпень на благосъстояние,
цивилизация и свобода вжтре въ страната и господствуваща

Н въ Ннглия

навънъ мощь.
Кой може да укаже дЪлътъ, който се пада въ тия бл1=г
стящи успехи на народния духъ и на конституцията, който
тръбва да се отдаде на географическото положение и на
влиянието на миналото, дЪлътъ, най-после, който се пада на
случая, на сждбата или на щастието?
Поставете Хенрихъ УЦ! на местото на Карлъ У и, вследствие на единъ мизеренъ искъ за разводъ, може би (разбира
се защо казваме „може би“) Германия и Холандия щеха да
иматъ участьта на Ннглия, а Ннглия
тая на Испания.
Турете на местото на Елисавета една слаба жена, която се
омжжва за Филипа И, какво би станало съ могжществото,
културата и свободата на Великобритания?

-

Нко въ тая революция гениятъ на

не падаше ли се най-добрия д-Ълъ

народите

шаха

преодолява,

отъ нейнитъ благо-

дЪяния на нейния авторъ, т. е. на германския народъ. Германцитъ, обаче, поженаха оть този прогресъ само нещастия
И

немощь.

Въ никоя страна на Европа институгьгь на благородството
не е билъ тъй мждро разчетенъ, както въ Англия, за да

обезпечи на аристокрацията, спрЪмо короната и буржуазията, независимость, достойнство и трайность.
трайност-ь, за да и осигури възпитание и парламентарно положение, за да насочи
усилията и въ патриотиченъ и националенъ духъ, за да бжде
рекрутирана измежду цветът-ь на буржуазията, измежду
всичко, което въ редоветь на поспеднята
последнята се е издигнала
издигнало
чрезъ интелигентность, богатство или блестящи заслуги,
отхвърляйки оть друга страна излишъка оть потомците Й,
по начинъ, щото буржуазия и благородници да се сливатъ
въ бждащить поколения. По този начинъ аристокрацията
получава постоянно отъ буржуазията новъ приливъ огь гражданственость и патриотизъмъ, просвЪта, интелигентность и
богатства, въ замена на което и връща една часть оть
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възпитанието и самостоятелностьта, които

и

сж лрисжщи,

СВОИТЕ ПО-МВПКИ СИНОВЕ на собствената имъ сждба
и служи като подстрекатель на буржуазията къмъ велики
депа. У единъ английски лордъ, колкото многобройна и да е
челядьта на трапезата му, има само единъ благородникъ;
ИЗОСТВВЯ

другигь

сътрапезници сж граждани (комонеръ), които упражняватъ некоя свободна -професия. служатъ на държавата,
или се отдаватъ на тьрговия. на индустрия или на земледЪлие. Разказвагь за единъ отъ първите английски дукове,
че намислилъ веднъжъ да покани всички-ге си роднини на
праздненство; обаче билъ принуденъ да се откаже отъ намърението си, защото е требвало да свика цЪлъ легионъ отъ
сродници, безъ да см-Ъта броя на онези отъ генеалогията на
родътъ му оть преди неколко векове. Би могло да се напише
цЪла книга, за да се освЪтли значението на този институт-ь
за предприемчивостьта, за колонизацията, могжществото, свободата и изобщо за производителните сили на страната.
Географическото положение на Ннглия е оказало сжщо
ОГРОМНО влияние върху особеното развитие на нацията.
По отношение на Европа. Ннглия винаги е съставлявала
единъ отделенъ за себе си св-ьтъ; тя не е била изпагана
никога на завистьта, предразсъдъците, егоизъма, страстите
и опустошенията на дРугитъ народи. Именно на това осамотение тя дължи въ гол-Ема стъпень свободното и чистота
развитие на своята конституция; тя му дължи лесното заа
крепваие на реформацията, секуларизацията на черковнитъ
имоти, гьй плодоносна за нейната индустрия, и, като се

изключагь вжтрешнигь междуособици, единъ непрекъснат-ь
миръ въ продължение на неколко векове. Това изолиране
позволи на Англия да не прибегне до постоянна армия и да

организира отъ рано една съответна митническа система.
Благодарение на географическото си положение, Ннглия
не само избегна разорителнитъ последствия отъ континенталните войни, но извлече оть тези войни огромни преимущества за надмощието на своите манифактури. Опустошенията на войната вредятъ,
вредят-ь, по разни начини, на манифактуритъ на страните гдето събитията се развиватъ: преди
всичко косвенно, нашествията и разоренията, които причиА
няватъ, отнимагь на земледЪпеца средствата да купува
фабрикувани издЪлия и да доставя на фабриканта сурови
материяли и хранителни припаси; освенъ това преко, войната унищожава голЪмъ брой фабрики, било като спира пристигането на сурови материяли и изпращането на готовите
изделия, или като ги лишава оть възможностьта да си набавят-ь
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капитали и да занимаватъ работници, поради извънредните,
контрибуции, съ които се претоварватъ. Войната ги уврежда,.
даже следъ КаТО бжде свършена, защото КаПИТаЛИТЪ И РЖЧИИЯ
трудъ се опеглятъ отъ манифактурната индустрия, споредъ
колкото землед-Ълието е пострадало презъ време на войната
и следователно обещава по-голЪми печалби при настжпването на мира. Докато Германия поиасяше неколко пжти въ
столетие подобно едно положение на нешата, за сметка на
нейните фабрики, английската индустрия напредваше безспирно. СпрЪмо фабриките на континента, английските биваха
двойно и тройно облагорпиятпвувани всЪки пжть, когато
ННГЛИЯ взимаше участие въ външни войни, чрезъ ПРОДОВОГЪ
ствието на флотата или армиите, или чрезъ заемите.
Ний не принадлежимъ къмъ онези, които защищаватъ
безлолезниттз разходи, а особенно разходи, които се причиняватъ отъ войни и поддържането на гол-Еми войски; нито
къмъ онези, които поддържугь абсолютната полза отъ единъ
значителенъ държавенъ ДЪПГЪ; НО СЖЩО така не МИСЛИМЪ,
че тържествуващата, школа има право, третирайки като
абсолютно вредни консомациитъ, които не сж преко производителни, както например-тетива въсвръзка съ войните. Военните
приготовления, войните и дълговете които предизвикватъ,
могатъ.
могатъ, въ извеоии случаи, както се доказва отъ примера съ
Пиглия, да допринесатъ извънредно много за увеличението
на производителните сили въ една страна. Материалите
блтдатъ КОНСУМИРЕНИ НЕПРОДУКТИВНО ВЪ
КЕПИТЕЛИ МОГЯТЪ Да бждатъ
ТЕСНИЯ СМИСЪЛЪ На думата, И ПРИ ЕСЕ това ТЕЗИ КОНСОМаЦИИ
да предизвикватъ въ индустрията неимоверни усилия, нови
изобртения, подобрения, и изобщо да подготвятъ едно
увеличение на производствена мощь. Тази производителна
мощь е нещо трайно; тя продължава да расте, докато,
капротивъ, разходите по войната се правятъ само вещ-тажъ.
И даже, може да се случи, при благоприятни условия, както
въ Ннглия, единъ народъ да печели много повече отколкото
коноомации, които теоретицитъ считатъ
да губи при тези консомации,
непродуктивни. Това говорятъ цифрите за Англия: презъ
време на войната, тя придоби само въ памучната фабрикация
такава производителна мощь, която дава годишно една сума
отъ стойности много по-голЪма отколко лихвит-ь, които тя
плаща за увиличението на своите дългове; не говоря за
обширното развитие на другите нейни индустриални клонове,
нито за нарастването на колониалното и богатство.
Континенталните войни, доставиха на Англия и на нейната
манифактурна индустрия. било поддържайки армии на контт
нента,

бИЛО чрезъ субсидии,

очевидни ИЗГОДИ. ВСИЧКИ

разходи

се отправяха къмъ военния теагьръ подъ формата на фабрич
кувани изделия, дето този вносъ допринасяше мощно за
смазването на изнемогващия вече чуждестранен-ь фабрикантъ
и за окончателното завладяване на външния пазаръ отъ
английските фабрики; войните подействувахв като износни
премии, учредени въ полза на местната индустрия и въ
унцръбъ на чуждестранната такава.
Така континенталната индустрия е страдала винаги ловене
оть английското съюзничество, отколкото отъ враждебностьта
на Англия; достатъчно е да припомнимъ тукъ седемгодишната война и войните противъ Французката Република
и Империята.

тъ

Колкото и да си големи изгодитъ, които току що споменахъ,

бтвха надминати оть облагитъ, които Ннглия извлече отъ
отъ облагитъ, които тя дължи на своето политическо, религиозно и географическо положение. Вече въ
дванадесетото СТОЛЕТИЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СНУТПВЕ довеждатъ ВЪ
страната на галите фламандски тъкачи. Н-ьколко столетия
по кжсно, италияиски изгнанници дадоха въ Лондонъ, за да
упражняватъ тамъ рази-виата и паричната търговия. Въ вто.
рата глава на тази книга видЪхме, че въ разни епохи сж
имигрирали масово фламандски и брабантски фабриканти.
Отъ Испания и Португалия додоха преследвани евреи; отъ
ханзейскитъ градове и отъ упаднала Венеция дохаждатъ
търговци СЪ корабите си, съ търговскитъ си познания, капитали И СЪ ПРЕДПРИЕМЧИВИЯ СИ ДУХЪ. Още ПО-ЕВЖНИ беха Имиграциитъ на фабриканти, предизвикани отъ Реформацията
и отъ религиозните преследвания въ Испания, Португалия.
Франция, Белгия, Германия и Италия; преселвания
преселвании на холандски търговци и манифактуристи, послЪдствие отъ търговския
и индустриаленъ застой, причиненъ въ тази страна отъ акта
за Мореплаването и оть Метуеновия договоръ. Всеко политическо движение, всЪка континентална война прехвърпяше
въ Ннглия капитали и способни хора, като страна. която
почти единственна притежаваше свобода и гостоприемство,
вжтрешно спокойствие и миръ, законна сигурностъ и напре>
дъкъ. Това извършиха напослЪдъкъ и френската революция
и войнитъ на Империята, това извършиха политическите
смутове въ Испания, Мексико и Южна Америка. дълго време,
съ своятъ законъ за изобретенията, Ннглия бтвше монополизирала изобретателния гений на" всички страни. СправедЛИВО е днесъ, следъ като ННГЛИЯ е СТИГНаЛа ВПОГВЯТВ на
своето индустриално развитие, да повърне на народите отъ
континента една часть отъ производителни-тъ сили, които

имиграциитъ,

имъ 615 отнела.

ГЛНВН ПЕТА
Испанците и Португалците

.

,

докато Англичаните улотребиха векове за да изградять
върху най-здрави основи сградата на своето народно благосъстояние, Испанцитъ и Португалците длъжаха на своить
открития своитъ бързи усьхи и достигнаха въ кжсо време
до гол-Еми богатства. Обаче това баше богатството на разсипникъ, който е спечелилъ голЪмия лозъ въ н-вкоя лотария,
докато пъкъ богатството на НнгличанитЪ прилича на онова
на трудолюбивия и пестеливъ глава на семейство. Съ своитъ
разходи и луксъ първия може би ще възбуди по-скоро
зависгь за известно време, отколкото втория; но въ негоакт-ь ржце богатството служи само за разкошъ, за моментни
наслади, докато вторият-ь вижда въ богатството преди всичко
средство за усигоряване материалното и моралното сжще»
ствуване на най>далечното свое потомство.
Испанцигь сж притежавали отдавна хубави стада овцъ,
защото англ. краль Хенрихъ | е възнамЪрявалъ още въ
1172 г. да запрети вноса на испанската вълна; въ десетото
и единадесетото столетие вълненит-ь фабрики въ Италия си
доставяха отъ Испания най-голтамата часть отъ потръбнитъ
имъ сурови материали. Два вЪка преди това, крайбрежното
население на Гасконския заливъ се отличавало въ фабрикацията на жел-ьзото, въ мореплаването и ловитба на китове;
въ 1619 г., въ тази область испанците запазватъ още такова
превъзходство надъ! Англичаните, че последните пращаха
своитъ рибари да се учатъ при тЪхъд)
Въ десетия вЪкъ, подъ Нбдулрахманъ Ш, отъ 912 до
950 г., Маврит-в експлоатираха вече въ плодовититъ полета
на Валенция обширни памучни. захарни и оризови плантации
м произвеждаха коприна. Севила и Гренада имаха въ времето
на Мавритъ гол-еми фабрики за памукъ и коприна.”) Херенция
Сеговия. Толедо и много други градове въ Кастилия се отличаваха съ своите вълнени манифактури. Севила сама наброяваше 16,000 стана и вълненитъ манифактури въ Сеговия
.занимаваха въ 1552 г. 13,000 работници. Всички останали
,клонове на индустрията, като изработвание на оржжия и
хартия, беха еднакво развити. До

КолбеРа.

французит-ь

1; Нпоег5оп, т.|, стр. 127: т н, стр. 350.
)м.с. О.51топ.КесцеП
Ск.51п1оп.КесцеП ооьвегуапопз
ооьвегуатйопз 5иг1”Нп91е(егге,Цзтагт!2.
тьеопе е: ртаПчце ап сотгпетсе
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купуваха фини платове огь Испания?) Морскитъ пристанища

бЪха оживени отъ една голема търговия,
отъ силно развито морско риболовство, и до Филипа П испанската марина бЪШе най-могжщата отъ всички. Съ една дума.
Испания беше надарена съ всички елементи на величие
и благоденствие, когато религиозния фанатизъмъ, съюзенъ
съ деспотизъма, се запретна да задуши гения на нацията.
Това дЪло на мрака се качена
начена съ изгонването на Евреитъ и
се завърши съ това на Мавритъ: два милиона отъ найапредприемчивитъ и найабогвтитъ жители бтка прогонени по тоя
начинъ отъ Испания, заедно съ капиталитъ имъ. Докато Инквизицията зал-Ъгаше така да изгонва индустрията отъ страната,
на тази страна

СПЪЕЗЩЕ СЪ ПЪЛЕНЪ УСЪХЪ установяването
фабриканти.
Изнамирането на Америка и на пжтя презъ носъ ДобраНадежда увеличи само привидно и временно богатствата на"
Испания и Португалия. За гьхната индустрия и могжщество.
това бЪШе обаче смъртоносенъ ударъ. Защото вм-Ъсто да
размЪнятъ срещу произведенията на двете Индии такива отъ
собственната си индустрия, както това направиха по-кжсно
Холандия и Ннглия, тия страни купуваха фабрикуванитъ въ
странство издЪлия съ златото и среброто, което извличаха
отъ своитъ колонии. Тъ превърнаха полезни и предприемчиви граждани въ надзиратели на роби и колониялни
тирани. тъ подхранваха индустрията, търговията и мореплаването на Холандия и Ннглия, и си създаваха отъ т-Ъхъ
СЪПЕРНИЦИ, КОИТО СКОРО станаха ЦОСТЕ СИПНИ 33 да УНИЩОжатъ флотата имъ и да отнемагь източницитъ на тЪхното
богатство. Напразно испанскитъ крале забраняваха съ закони
изнасянето на пари и вносъгь
вносът-ь на фабрикувани изделия;
лредприемчивия духъ, трудолюбието и търговията пущагь
корени само въ почвата на политическата и религиозна сво>
бода; златото и среброто се задържатъ само тамъ, кждето
индустрията ги привлича и използува.
При все това, Португалия, при единъ способенъ и енергиченъ министъръ, направи опитъ за повдигането на фабричната си индустрия, чиито първи резултати бЪха удивителни. Тази страна притежаваше, както Испания, оть незапомнени времена хубави стада овце. Страбонъ съобщава, че
тукъ сж били докарани отъ Нзия една хубава раса овце.
които достигали на Цена до единъ талеръ. Когато въ 1681 г.
графъ д-Ерицера пое министерството, той си постави за

ТЯ

едновременно

на чуждестранни

*) СНарКаН де 1”[ш1ц5(г1е Егапсаве,

1. Н.

страната фабрики за платове, преднат
използват-ь мастната вълна, които да задоволятъ
консумацията на ПОРтугапия и нейните колонии. За тая цепь
цель
повикаха отъ днглия тькачи на шаяци, и съ подкрепата
която имъ се даде, фабрикитъ процъвтйха тъй бърже, че въ
края на третата година, въ 1684 г., можа да се запрети вноса
на чужди платове. Отъ този моментъ Португалия употръбява
вълната си, продоволствува собствената си консумация и тая
задача да създаде въ

значени

на

да

своите

колонии, и споредъ свидетелствуването на единъ

английски писатель1) тя се чувствуваше много добре въ про.
дължение на деветнадесеть години. Бърно е, че днгличанитЪ
по онова време дадоха доказателства за ловкостьта. която
отпосле тъ проявиха до най-висока стъпень на съвършенство;
за да забиколятъ португалскитъ запрещения, тъ фабрикуваха
ВЪЛНЕНИ платове, ДОНВГДЕ различаващи СЕ огь ЩаЯЦИТЪ, НО
отъ естество да Служатъ за сжщитъ цели, и ги внасяха въ
Португалия подъ названието сержъ, или вълнени дрогети.
Но тази хитрость 615 открита твърде скоро и осуетена чрезъ
запрсщаването вноса ,на подобни платове. 2) УспЪха на тази
мЪроприятия 615 толкова по-удивителенъ, че малко преди това
страната бЪше загубила, съ изгонването на Евреите, гол-ама
маса отъ капитали, 615 плячка на всички напасги на фанатизъма, изнемогваше подъ едно умразно управление и подъ
една феодална аристокрация, която гнетеше едновременно

народните

свободи и земледЪлието.
следъ смъртьта на графъ д>Ерицера,
прословутия английски министъръ Метуенъ сполучи да убеди
ПОРТуГаЛСКОТО правителство, че ще бжде ИЗВЪНРеДНО ИЗГОДНО
за Португалия да издействува приемането на вината и въ
Ннглия съ намалени до една трета отъ вноснитъ мита, които
вината на другите страни плащаха, като се съгласи отъ своя
страна да приеме английскитъ платове по митата установени
преди 1684 г., или 230/0. Изглежда, че отъ страна на краля,
си приходи, а отъ страна
надеждата да увеличи
на аристокрацията, изгледитъ за едно увеличение на чифликчийскитъ имъ наеми, сж били решителнитъ мотиви за този
"ТЪРГОВСКИ ДОГОВОРЪ, начиная ОТЪ КОЙТО английския държавенъ
глава нарича португалския крапь свой най-старъ приятель
и съюзникъ, въ онзи смисълъ. който римския сенатъ придаваше на тия титли на владетели, които сж имали неща?
стието да бждатъ въ интимни отношения съ сената.

Бъ 1703 година,

нитнитъ

!)
2)

впнзь тегсьапс,
вгнтзн тегснапс,

т. 111, стр. 69.
т. ш, стр. 71.

Веднага съ влизането въ сила на този договоръ. Порт)"
талия ба наводнена от английски манифактурни издания, и
това наводнение докара като прваъ резултатъ ненадейното
и пълното разорение нв португалскйгв фабрИки, ефектъ
напълно сходенъ съ одит на договора Шъ Еденъ, сключенъ

по-кжсно съ Франция и на договора за премахването на
континенталната система Въ Германия.
Споредъ названията на Нндерсона, англичанитъ още по
онова време, СЖ бИЛИ ТОЛКОЗЪ ИЗКУРТНИ ЕЪ обявяването На

своитъ стоки много по-нисКо оть стойностьта имъ, щото въ
действителность не сж плащали повече отъ половината на митата предвИдени въ тарифата?)
„Щомъ се вдигна запрещението, казва „ВгШвл Мегсьат“,2)
ний имъ изнесохме такова голЪмо количество сребро. щото за
тахнитъ необходими, нужди оставаше много малко. Сжщото
сторихме и съ твхното злато.“ Ннгличанитъ продължаваха
тази операция до не отдавна; тъ изнасяха скжпоценит-ь
метали, КОИТО португалцить получаваха 011: СЕОИТЪ КОПОНИИ,
пренасяха една гол-ама часть оть пъкъ въ Индия и въ Китай,
отгдето, както споменахме въ главата за Англия, въ замЪна
получаваха стоки, които продаваха на континента срЪщу
сурови материяли. Годишниятъ вносъ на Англия въ Португалия превишаваше износа съ единъ милионъ лири стерлинги.
баланс-в обезценяваще съ 15"/и курса
Този благоприятенъ балансъ
на камбиото въ вреда на Португалия. „Нашиятъ търговски
балансъ
чбапансъ е много подобъръ съ Португалия, отколкото съ
всекв друга страна, казва автора на ,втвь МетсНапс“ въ
нвдписътъ си до сжръ Полъ Метуенъ, синъ на знаменития
министъръ; нашиятъ вносъ на пари отъ тая страна, който
едно време стигаше само 3430900 лири стерлинги, възлиза
на единъ милионъ и половина“.3)
Този договоръ, прочее, се ситаташе отъ всички търговци,
отъ всички икономисти, оть всички английски държавници,
като образецъ на английска политика. Нндерсонъ, който е
доста предвидлйвъ щомъ
Щомъ се касае до търговските интереси
на неговата страни, и който се изразява навредъ съ гол-ама
откровенкость, го нарича, отъ своя страна, договоръ
напълно справедпкяъ и изгодвнъ и се провиква
наивно: „Дано бжде веченъ!“ 4) Писано било на Ндамъ Смитъ
!) Апасгзоп. т. 3, стр. 57.
*) БППял Мег .мм, т. :! стр. 267.
5) ВГПЕЗИ Метемт, т. 3.
4) Апаетзоп, год. 1703.
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само да изкаже диаметрално противоположно на общо приеМНЕНИЕ И да подържа, че ПОГОВОРВ на МЕТУЕНЪ не е
принесълъ никакви сжществени облаги на английската
търговия, Нко има нЪщо, което да удостовЪрява сл-Ъпата
в-Ъра, съ която публиката е усвоила“ парадокситъ на този
бепежитъ човЪкъ, това е именно обстоятелството, че това
твърдение е останало неопровергнато до сега.

ТОТО

Въ шестата глава, четвърта книга, Смитъ казва, че дого>
вора на Метуенъ, допущайки португалскитъ вина съ една
трета по-ниско мито отъ митото събирана отъ всички други
вина,
една привилегия за португалците, докато
пъкъ англичанитъ, принудени да плащатъ за своитъ платове
въ Португалия сжщото мито, което останалите нации ппаплащатъ, не получавали въ зам15на на това никаква облага.
Но нима португалците не сж получавали до тогазъ отъ
Франция, оть Холандия. отъ Германия и отъ Белгия гол-Бмв
часть чужди стоки потребни тЪмъ? Нима англичаните не
добиха тогасъ монопола на португалския пазаръ за единъ
фабриченъ продукт-ь, суровия материалъ на който те притежаваха въ страната си? Не откриха ли тъ средството да
"ппащагь само половината мито? Разликата въ курса благоприятствуваше консомацията на ПОРТУГаЛСКИ вина ВЪ АНГЛИЯ
съ 15"/п. Употръблението на француски и германски вина
въ Ннглия спръ почти напълно. Португалското злато и сребро
даваха възможность на англичанитъ да купуватъ отъ Индия
множество стоки и да наводняватъ европейския континентъ
Фабрикитъ за платове въ Португалия бидоха съвършенно
разорени въ полза на английскитъ Португалскитъ колонии,
особено богатата Бразилия, се обърна по този начинъ на
истинска английска колония. Безспорно договорътъ даваше
на португалцитъ една привилегия, но само номинална.
той даваше на англичанина една истинска привилегия.
Този духъ преобладава въ всички английски търговски догоА
вори. Винаги космополити и филантропи на дума, тъ оста»
ватъ монопольори въ намЪренията си. Споредъ втория
аргументъ на Ндамъ Смитъ договора не билъ изгоденъ за
англичанитъ по следната причина: Паритъ, които тъ полу,
чавали отъ”португалцит15 за своитъ шаеци, пращали ги въ
други страни въ замЪна на стоки, а биха могли съ по>гоп1ама
полза да размЪнятъ
разпадат-тятъ директно тия шаеци съ потръбнитъ
ИМЪ СТОКИ И ПО ТОЗИ начинъ, СЪ една само операция да
ПОЛУЧВТЪ онова, КОЕТО ВЪ обмЪната ИМЪ СЪ Португалия
изисквало две размЪни. Право да си кажемъ, ако не беше
високото мнение, което имаме за характера и за ума на

съставлява

7.1
знаменития писатель,
писателъ, ний бихме се усъмнили въ неговата
искреность или интелигентность. За честьта на едната или
другата, ний се ограничаваме съ съжалението за слабостъта
на човЪшката натура, на която Ндамъ Смитъ сжщо плати
дань съ своитЪ странни и почти см1зшни аргументи, заспапенъ отъ мисъльта, благородна сама по себе си, да оправдае
абсолютната свобода на търговията.
Туку що цитираниятъ аргументъ не е нито по-убедителенъ, нито по-логиченъ отъ следнята теза: Хлъбарътъ, който
продава хлъбъ на клиентите си срЪщу пари и съ тия пари
купува оть мелничара брашно, не прави износна сдЪлка, по
простата причина, че ако би обмьнилъ направо хлъба за
брашно, би постигналъ цельта си съ една вмЪсто чрезъ две
размени. Н15ма нужда отъ много умъ, за да се отговори,
че воденичаря, може би, не консумира толкова хлъбъ, колкото
фурнаджията би могълъ да му достави, че той, може би,
знае да прави и въ сжщность прави самъ хлъба си, и, следоватегно, операцията на хлабаря не би могла да стане
безъ тия две размЪни. Такова 615 търговското положение на
Португалия и на Ннглия по времето на договора. Португалия
получаваше отъ Южна-Нмерика злато и сребро срещу мани-

фактурни СТОКИ,“КОИТО изпращаше тамъ; обаче, МЪРЗСЛИВБ,
или пъкъ лишена отъ съзнанието сама да фабрикува тия
артикули, тя ги купуваще оть Ннглия съ скжпоценни метали.
Частьта отъ тия скжлюценни метали, непотръбна за обръща
нието Въ страната ИМЪ, англичаните ИЗНВСЯХа ВЪ Източна
Индия и въ Китай, закупуваха тамъ стоки съ тЪхъ и ги
продаваха впоследствие На европейския КОНТИНЕНТЪ, ОТЪ ГДЪТО
внасяха земледЪлски произведения, сурови материяли или

нови скжпоценни метали.
Ще попитаме сега въ името на здравия разумъ: кой би
КУПИЛЪ ОТЪ аНГЛИЧВНИТЪ ТИЯ шаеци, КОИТО продаваха на
Португалия, ако португалцитъ б-Ъха предпочели сами да ги
"фабрикуаатъ, или да ги купуватъ
купуват-ь оть другад-ь? Ннгличанитъ
въ такъвъ случай не биха могли да ги похарчагь въ Португалия, а тъ вече продаваха въ другитъ страни само толкова,
колкото последнита можеха да взематъ.
вземат-ъ. Значи. тъ трабваше
да престанатъ да фабрикувагъ шаецитъ, които доставяха На
Португалия; не щЪха да могатъ да пращагъ въ Индия скЖ.
поценнитъ метали, получавани въ вам-ана: На шаха да
донасятъ“въ Европа и да продаватъ на европейския континентъ значително ПОтМаЛКО ИНДИЙСКИ ПРОИЗВЕДЕННЯ И, следо>
вателно, да внасятъ огъ европейския континентъ
по>малко сурови материяли. Третия аргументъ на Ндамъ
даже

съответно
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Смитъ, че англичаните, въ отсжтствие на португалски монети,
шаха да си доставятъ
доставят-ъ друго-яче |потръбииттз имъ срЪдс-тва,
не издържа сжщо така критика. Португалия, казва той, щеше
винаги да изнася излишекътъ
излищекътъ отъ скжпоценни метали въ
странство и по единъ или друт начинъ, значи, тия метали
ЩЪха да паднатъ въ ржцеттз на англичаните. Ний предполагаме, че португалцитъ можеха сами да фабрикуватъ потрьб>
нитъ имъ шаеци. сами да изпращатъ въ Китай и въ Източна
Индия излишека отъ

своитъ

скжпоценни метали и да про>

закупенитъ

СЪ ТЪХЪ СТОКИ И СИ ПОЗВО“
даватъ въ СТРЕНСТВО
би
ЛЯЕЗМЕ да запитаме, дали въ такъвъ случай
видяли лицето на португалското злато. ЩЪше да бжде сжщо,

англичани-тъ

ако Португалцитъ беха сключили Метуенски договоръ съ
Холандия или Франция. Въ тия два случая Англия Щт-ше
все да вземе нЪкоя>друга пара, но това
да бждатъ
суми, произходящи отъ продажбата на сурова вълна. Съ една
дица,
дума, фабриЧната индустрия, търговията и навигацията на
англичанить не щЪше. безъ договора на Метуенъ, да се
развие тъй, както тя се разви, благодарение на казания

шаха

договоръ.

Но каквото мнение да има човЪкъ за резултатите отъ
Метуенова договоръ по отношение на Ннглия, всеобщо признато е, че, що се отнася до Португалия, резултатитъ не сж
били отъ естество да насърдчатъ другит-в страни да Жертвуватъ манифактурната си индустрия аъ полза на английч
ската конкуренция и то единствени:
единственно за да упеснятъ износътъ
на своитЪ земледЪлски произведения. Зеиледтзлието. фабриА
кита, търговията и навигацията на Португалия далечъ не
бьха оживени чретъ сношенията съ Ннглия, а напротивъ
западаха все-повече и повече. Напраздно Помбалъ се опита
да ги повдигне, английската конкуренция омаломоши всички
усилия. Впрочемъ, тръби да се признае, че въ страна като
ПОРТУГНЛИЯ, ГДЕТО Цъпата социални: система ПРЕПЯТПМЩЕ
развитието на търговията и зеилед-Ълието, търговската поли-4
тика не можеше да създаде нищо задоволително. Малкото
добро, което Помбалъ направи, доказва всетъки, колко едно
правителство, въодушевено отъ добри намерения къмъ индустрията, може да и услужи, щомъ пречкнтъ, които се дължатъ на социалната организация, бждатъ отстранени.
Испанцита направиха сжщия опитъ подъ владичеството
на Филипъ У и двамата първи негови наследници. Колкото и
недостатъчни да дъха претенциите, които се дадоха на националната индусгрия
индустрия подъ царуването на Бурбоните, колкото
да бъха иеиушави изпълненията на митнически-ь законИ,
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всички отрасли на индустрията, всички провинции на царпотикъ1) чрезъ вноса
ството, получиха безспорно голЪмъ потикъ!)
на Франция въ Испания отъ търговската политика на Кол-

берта. Когато четемъ Устарицъ и Уллоа7) чудимъ се на тия
резултати въ подобна страна. Навс-акжде ужасни пжтища,
проходими само съ мулета; нийде
нийде- добри ханища, нийде мостове, нито канали. нито плавателни реки; всЪка область разд15лена отъ останалата часть на страната съ митнически граници; царски берии на така градска врата; разбойничеството и просията упражнявани като професия; контрабандната търговия развита въ най-висша стъпенъ: тежха данъчна система: това сж, споредъ тия плсатели, причинитъ
за отпадъка на индустрията и земледЪлието; На не смееха
сиречъ: фанада денонсиратъ първичнитъ причитчи па злото, сиречь:
тизъма, алчностьта и пороците на духовенствого, привилегиитъ на благородниците, деспотизьма на правителството,
липсата на просвета и свобода въ народа.
достоенъ паидатгь на Метуенова договоръ е Нзиенския договоръ, скточенъ отъ Испания въ 1713 г.: този
актъ. позволявайки на англичаните да внасягъ
внасятъ годишно въ
испанска Нмерика известно количество африкански негри и
да посещават-ъ вс-Ъка година съ единъ корвбъ пристанището
Порто-Бело, имъ позволяваше да внисат-ь по контрабанденъ
начинъ въ този континентъ
континент-5 маса фабрични продукти.
Изобщо всички търговски договори на Англия ни даватъ
постояната тенденция да завладявагъ за нейната манифактурна индустрия странит-ь, съ които тя търгуваше, продпаа
гайки имъ привидни за тъхнитъ земледЪлски продукти и за
тЪхнитъ сурови материяли изгоди. Навредъ тя се стреми да
опропасти техните фабрики чрезъ евтините цени на своитъ
артикули и чрезъ продължителностъта на своите кредити.
тя се мжчи да
Когато тя не може да получи низки

таригви,

избЪгне митата, или да организира контра андата въ голамъ
мащаб-ь; първия модусъ сполучи, както видЪхме въ По тугалия. втория въ Испания. Таксуването по стойносгь
стойность осо
й е услужвало; въ последно време тя се помжчи да дискредИтира

облагането

съ мита на тегло, въведено въ

Прусия.

“) Масрпетзоп: Нппа|е5 ап Соттегсе, 1771 и 1774 г.- Ограничава.
нето вноса на
на испанските фабрики. дотогава Испания получаваше отъ Пкглия "по
отъ своята концепция на Фабрични артикули.
Егошдтп т: Пеят-ег.
със: ми !а роттоце ае: рцтвзапсщ
рц555апсщ Етно-реални, т. |.
7) ЦзйагНи ТЪеогПв ап Сат-теке; ЦНоЕ: Кааьйзшпт дсб тапитанще: ШЕеравпе.
ШЕвравпе.

-

ГЛНВН ШЕСТА
Французите

.

,

сжщо така бь запазила останки отъ римската
култура. Подъ влиянието на германитъ, които обичаха самопонътъ, и които превърнаха наново въ гори и лесове полята.
които б-Ъха отдавна обработвани, тия останки изчезнаха
почти напълно. На монастиритъ. които по-кжсно станаха
такава голЪма пречка за цивилизацията, Франция, впрочемъ,
както и ц-Ъла Европа, дължи гол-Ема часть отъ напредъка
на землед-ьпието презъ среднитъ вЪкове. Жителитъ на тия

Франция

обители не подържаха кавгитъ, както благородниците, те
войски, тЪхнитъ полета и добитъкъ беха
по-малко изложени на кражби и разорения. Духовенството

не подържаха

обичаше охолния животъ, то мразеше войната и се стараеше. да спечели привързаность и обичь, поддържайки
нуждаещите се. Не напраздно една стара френска пословица казва: „харно се живее въ манастирите“.

Кржстоноснитъ

походи.

основаванитъ

отъ св. Людвигъ

духовни общества и корпорации и съседството на Италия и
Фландрия спомогнаха отъ рано за развитието на изкуствата и
занаятит-ь въ Франция. Още въ ХШ-й втакъ, Нормандия и
Бретань доставяха вълнени и ленени платове за мастната
консомация и за износъ въ Англия. По сжшото време, износа
на вина и соль, главно посредствомъ ханзейцитъ, бъ значителенъ. Франсоа 1 въведе копринената индустрия въ Южна
Франция; Хенрихъ Ш я фаворизира, като покровителствуваше
И СТЪКЛеНаТа ИНДУСТРИЯ,

тъченето на ПЕНЕНИ И вълнени ПХЗТОВЕ;

Ришельо и Мазарини насърдчаваха копринената манифактура,
фабрикацията на кадифето и вълнената индустрия въ Руань
» Седанъ, а тъй сжщо риболовството и навигацията.
Никоя страна не пострада толкозъ много оть откриването
на Нмерика, колкото Франция. Западните провинции изпра>
щаха много жита въ Испания. Гол-Ъмъ брой работници емигрирваха отъ подножието на Перинеитъ въ северна Испания,
за да търсятъ тамъ работа. ГолЪми количества вина и соль
биваха изпращани въ испанска Нидерландия, а копринитъ,
кадифетата и изобщо всички луксозни артикули “намираха
голЪмъ пазарь въ Нидерландия, Испания и Португалия. Златото и среброто на Испания се атичаше по тоя начинъ още
отъ рани години въ френското царство.
,

Но бл-Ескавия периодъ на французската индустрия започва
времето на Колберъ.
При смъртьта на Мазарини, нито Индустрията, нито търговията, нито навигацията, нито морския риболовъ имаха

едвамъ отъ
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значение, а финансиитъ на страната бЪХа въ плачевно състо>
яние. Колберъ има смЪлостъта да предприеме самъ туй,
което Ннглия можа да осжществи едвамъ
едаамъ следъ три вака и
най-опитнитъ
две революции. Той докара отъ вси страни най-опитните
фабриканти и работници, откупваше фабрични тайни, достае
достаа
вяше по-добри машини и инструменти. Съ помощъта на
добра обща финансова система, той обезпечи за м-Ъстнитъ
фабрики французкия пазарь; унищожавайки или ограничат
вайки колкото се може по-аече вътр-Ъзшнитъ мита и строейки
пжтища и канали, той насърдчи вътрешната търговия. Тия
мЪрки възползваха по-вече земледЪпието, отколкото фабриКИТЪ, като УДВОИХа, УТРОИХЗ ЧИСЛОТО на КОНСОМЕТОРИТЪ на
земледЪлски продукти и свързаха производителитъ чрезъ
лесни съобщения съ *консоматоритъ. Колберъ насърдчи,
освенъ това, земледЪлието. като намали прекитъ данъци
върху земята, като см-Ъкчи начина на събирането на даждията.
преди това много строгъ. чрезъ по-справедливо разпредЪт
ление
пение на тЪжеститъ, намали найапослъ рази-Ера на лихвата,
Той запрети износа на храни само въ времена на поскжп»
ване. Особно присърдце взе той разширението на външната

ТЪРГОВИЯ

И

РазВИТИЕТО на риболова;

ВЪЗТЕНОЕИ СИОШЕНИЯТЗ

съ Левантъ, увеличи търговията съ колониитъ, отвори търговията съ Северъ. Въ всички отрасли на управлението той
въцари пестеливость и най-строгъ редъ. При смъртьта на Колбера Франция наброяваше 50,000 стана за тъкание на- вълна
и произвеждаше за 50,000,000 франка копринени изделия;
издъпия;
държавнитъ приходи се увеличиха съ 28,000,000; страната
притежаваше вече цвЪтущо рнболовство, обширно мореплат
вание и мощна флота?) Сто години следъ това, икономиститъ осжждаха строго Колбера и претендираха, че този
държавникъ е искалъда накара манифактурната индустрия да
Цъвти въ ущърбъ на земледЪпието; упрЪкъ който не доказва
нищо, освенъ може би това, че тъ сами не бтвха си дали
отчетъ за характера на манифактурната промишленость?)
промишленостьд)
!) Е109е де,.теап-Варнзке-Соньеп, рат ПесКег, 1772.
рьузвоетане си да ооцует,?) Вижъ въ съчиненията на онезпеу: рьузвосгане
петепт 1е рш: вианкадецх ан земе Нцгпайп, 1768, бележка пета
върху им максима, гдето Кеней критикува и осжжда въ цЪпи две ства.
Нехеръ употреби сто страници за да изложи
ници
иици Колбера, докато Некеръ
палата и учението му. Мжчно е да се определи, на кое по-напредъ
новъ“
човЪкъ трабва да се чуди: на невежеството на Кеней досежно индуфинансиитъ, или на надменнопьта. оькоято, безъ
стрията. историята и финансите,
да привежда мотиви, той малтретира единъ човЪкъ като Колбера. Тоя
невена фантастъ нема
нЪма даже куража да упомене за изгонването на Хугет
Хуге>
нотите; що казвамъ7-1ой не се засрами оть твърдението. противно
„щита;
на истината. че Колберъ билъ запретилъ търговията съ зърнени храни
между отдЪлнитЪ области!
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извършилъ една грашка пастаВъпреки че Колберъ б-ь извършипъ
време на” време пречки за износа на суровите
произведения, той увеличи толкова, вследствие развитето на
манифактурната промишленость, търсенето на земпедЪпски
произведения, щото обезщети десеторно земледьлието за
пакостьта, която ограниченията и причиняваха. Ако, въпреки
принципите на една просветена политика, той предписва нови
приеми и задължи насила фабрикантитв да ги усвоягь, не
тръбна да се забравя, че тия приоми.
приоми, бьха каквото и да се
казва, най-добритъ и най-износните за времето, иче той имаше
работа съ единъ народъ, който, потънапъ въ апатия вследвсека новость. даже
ствие траенъ деспотизъмъ, отхвърляше кака
когато тя съставпяише едно подобрение, Упр-Ъкътъ обаче,
голтзма
че чрезъ протекционата система той е унищожипъ голвма
часть отъ французкатв индустрия, можеше да се отправя къмъ
Колбера само отъ школата, която игнорира напълно отмъНеНИеТО НЕ НННТСКИЯ ЕДИКТЪ И НЕГОНИТЪ ЛЕКОСТНИ Последици.
Вследствие на тази осждителиа търка, Франция изгуби, следъ
смъртьта на Колбера, въ разтояние на три години, половинъ
милионъ отъ своитъ жители и то най-работливитъ, най-похватннт-ь, най-богатитъ. които за двоенъ ущърбъ на страната
която беха обогатили; пренесоха иидустриитв и калиталитъ
си въ Швейцария, въ протестанска Германия и особено въ
Прусия, въ Холандия и въ Пнглия. Така интригитъ на една
фанатична метреса резориха нъ разстояние на три години
блестящата дело на цена една генерация и хвърлиха Франция
въ предишната й апатия;
апетия; докато пъкъ Ннгпия подкрепена отъ
своята конституция И въодушевена отъ енергията, която революцията и де инжектирана, следваща безспирно и съ растящо
усърдие делото на Елисавета и на нейните. предшественици.
ПеЧаЛНОТО положение, ВЪ което бЪХа поставени ИИДУСТРИЯТа
и финансиитъ на Франция отъ продължителната неспособността
На правителството Й, и зрелището на голЪмия напредъкъ на
Англия, предизвикаха, малко преди французката революция.
съревнувакие
съревиувакие у французкитъ държавници. Пропити отъ кухитъ
теории на економиститъ, противно на Колбера. тъ подириха
ЦЪръ въ установяването на свободната търговия. Понислиха
овягь съ едно драсване на перото благоденда въ
ствието на царството, като обезпечвахв за французкитъ
вина и ракии по-щирокъ пазаръ въ Англия, а допущаха
фабрикуванитъ
фабрииуванитъ изделия на Ннглия при биагоприятни условия.
т, е. при мито 12”/о. Очарованв отъ предложението, Ннглия
драговолно даде съгласието си на Франция за едно второ
издание на Метуенова договоръ въ договора на Еденъ, копне,
вейки отъ
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което скорп предизвика последици, еднакво разорителни както
португалския оригиналъ.

Навикнали на превъзходнитъ

вИна на полуострова. англине увелечиха консумацията си тъй-бързо, както се
б*вха поласкали да вЪрваГь. Отъ друга Страна въ Франция
откриха съ ужасъ, че те имаха за предлагане на англичаните
само моди и луисозни предмети. общата стойность на които
бЪше незначителна, докато английскитъ фабрикант
фабриканти изпреварваха много французкитъ, както по отношение на низкитъ
Цени на СТОКИ-["Е, така И ПО отношение На доброто качество

нанитъ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТЪТЕ На КРЕдита, Въ ВСИЧКИ артикули ОТЪ
първа необходимость, чиято обща стойность бЪШе огромна.
Следъ като тази конкуренция доведе въ кратко време французкитъ фабрики до прага на тЪхната гибель, а французкитт-з
лозари беха реализирани незначителни печалби, французкото
правителство се опита, денонсирайки договора, да тури край
на напредващето разорение; то обаче можа само да се убеди.
че е много по-лесно да се разорятъ въ нЪколко години цветущи
фабрики, отколкото да се подигнатъ въ едно поколение разорени индустрии. Ннглийската конкуренция беше породила въ
Франция вкусъ Къмъ английскитъ произведения, който дълго
И

ВРЕМЕ ОЩЕ поддържаше една ШИРОКЗ И МЖЧНО Обуздаема
контрабанда. Не беше, обаче, мжчно за англичаните следъ
ПРеКРаТЙВЕНеТО На договора да ПРИВИКНЕТЪ ОТНОВО гърлата
си къмъ вината на полуострова.
Макарь смутоветъ на революцията и постояннитъ Напо>
леонови войни да не благоприятствуваха французката индустрия; макаръ презъ тоя периодъ французитъ да бЪха изгу>
И всичките
били по-гол-Ъмата часть отъ морската си търговия и
свои колонии, при все това, - благодарение изключителното
владение на вжтрещния пазаръ и на отстранението на феса
далнитъ пречки, - французкитъ фабрики се радваха подъ
империята на едно благосъстояние по-голЪмо отколкото презъ

коя и да било епоха на стария режимъ. Сжщото нЪщо се
установява по отношение на Германия и на всички страни,
засЪгнати отъ континенталната система.

Наполеонъ бЪше казалъ въ СВОЯ монументаленъ СТИЛЪ
ВСЪКЗ страна, КОЯТО, ПРИ СЕГВШНОТО ПОЛОЖЕНИЕ На свЪта,
практикува принципа на свободната търговия, ще се превърне
въ пепелище. Съ това той прояви повече политически смисълъ,
отколкото съвременните економистн въ всички свои съчинения.
За очудаане е проницателностьта, съ която този великъ умъ,
безъ да е изучвапъ системитъ на политическата економия, е
схваналъ естеството и значението на фабричното промишле-

ЧЕ
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ность. Едно врЪме, казва Наполеонъ, имаше само единъ видъ
собственост:-, поземлената собственость; една нова собственность се появи
индустрията. Тъй Наполеонъ виждаше и
изразяваше ясно туй което съврЪменицитъ му економисти не
виждаха, или поне не изразяваха съ ясность, а именно, че
една страна, която съединява въ себе си манифактурната
промишленость и землед-Ълието е много по-завършена и побогата, отколкото една страна чисто земледЪлска. Напра>
НЕПОЛЕОНВ за консолидиране И за РЕЗЕИТИе индуВЕНОТО ОТЪ Наполеона
стриялното възпитание на Франция, за оживяване на кредита,
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за въвеждане И туряне Въ дЪйСТВИе нови ОТКРИТИЯ ИЛИ
усъвършенствувания, е толкозъ познато, че е излишно да се
повтаря. Не е обаче излишно да се припомнятъ страннитъ и
несправедливи преценки на теоретицить-отъ онова време
върху този просвйтенъ и смЪлъ монархъ.
СлЪд-ь падането на Наполеона, английската конкуренция,
ограничена до ТОГВЗЪ само ВЪ контрабанда, се ПОЯВИ ОТНОВО
на европейския континентъ и въ Нмерика. За пръвъ пжть
тогазъ англичанит-ь започнаха да осжждатъ покровителствената система и да хвалятъ теорията за свободната търговия
на Ндамъ Смита, теория, която тия толкозъ практични островитяни смЪтаха до тогазъ само за утопия. Хладнокръвниять
наблюдатель можеше лесно да съзре, че ентусиазъмътъ на
филантропИята 615 чуждъ на тази конверсия; защото само
когато ставаше въпросъ да се улеснява износътъ на английски
фабрични произведения въ европейския или американския
континенти, тогазъ се изтъкваха космополитически аргументи;
когато пъкъ се касаеше за свободенъ вносъ на “храни или
даже до конкуренция на-чужди фабрични изд-Ълия въ английския пазаръ, тогава се п-Ъеше съвсемъ друга пЪсень. За
съжаление, казваше се, дългото прилагане на една противна
на природата система, е създала въ Ннгпия едно изкуствено
положение на нещата, което не МОЖЕ да бжде ИЗМЕНЕНО
отведнажъ безъ да повлече най-пакости последствия; тръбна
да се дъйствува съ много съобразителност-ь и предпазливость;
въ това отношение Ннглия е за оплакване. Много по-щастпиви
сж въ това отношение народитъ отъ европейския и американския континенти, защото положението имъ позволява
веднага да се ползватъ отъ благодЪянИята на свободната
търговия.
Франция, въпреки че старата династията биде възстановена подъ знамето, или поне чрезъ златото на Англия, не
даде, освенъ кратко врйме, ухо на тези аргументи. Свободната търговия съ Ннглия причини толкова ужасни конвулсии
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въ французската индустрия, която 61; израсла подъ режима
на континенталната система, че тръбваше бързо да търси

убежище въ запретителния режимъ, подъ закрилата на който,
по уверенията на М. Дюпенъд) манифактурната промишленость въ Франция се удвои отъ 1815 до 1827 г.

[ГЛНВН СЕДМН

Германцитв
По поводъ на Ханзейцнтъ, ний вид-ьхме какъ Германия,
Италия, но много преди другит-в европейски държави,
бЪше процъвт-ьла чрезъ своята търговия: ний ще продължимъ
тукъ промишленната история на тази страна. Но нека преди
това хвърлимъ единъ погледъ върху първоначалното и също
яние и развитие.
По>голЪмата часть отъ почвата въ древна Германия служила като пасбища и лЪсове. Робитъ и женит-ь се отдаваха
на едно още незначително и първобитно земледвлие. Свободнитъ мжже се занимаваха изключително съ война и повъ.
Такъвъ е произхода на дълото германско благородно съсловие.
Тази аристокрация не престана, презъ цЪлата срЪдневековна
епоха, да потиска земледЪлието, да бжде враждебна на манифактурната индустрия, и да затваря очи предъ преимуществата, КОИТО, като притежатель на почвата, ТЯ можеше
да извлече отъ развитието на едната и другата.
Привързаностьта и къмъ едновремешното й любимозанятие
е тъй дълбоко вкоренено въ нея, че дори днесъ още, макаръ
забогатела чрезъ оралото и совалката, тя мечтае л-Ъсове н
ловджийски привилегии въ законодателнитъ тапа, като че
ЛИ ВЪПКЪТЪ И овцата, мечката И пчелата МОГВТЪ да ЖИВЪЯТЪ
въ миръ едни до други, като че ли почвата може да
служи едновременно за градинарство, п-Ъсовъдство, за далеч
съобразно обработване, за поддържането на глигани, сърни

*следъ

и зайци.

Германското земледЪлие баше дълго време варварско,
което градовете и монастиритъ упражняваха върху съседнитъ околности.
Бъ нЪкогашнит-ь римски колонии се издигнаха градоветъ,
до резиденциит-ь на князете и духовнитъ свЪтски сановници,

“въпреки неотрицаемото влияние,

!)

м. опря

: Ротсез ргоашауев де

1а

ггапсе.
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до манастиритъ. върху земитъ и около дворцита на
императоритъ, които ги фаворизираха - въ области прочее»
гд-вто риболовството, сухопжтнитъ и водни съобщения подоснованото имъ. мастнитъ нужди, постздническата
буждаха основането

близо

външна търговия, баха единственнитъ тЪхни срЪдства за
напредъкъ. За да можеше да се зароди тамъ една значителна индустрия, работеща за износъ, баше необходимо да
има гол-Еми стада овце и широко обработване на лена,
Обаче ленената култура предполага едно напреднало земледЪлие, а овцевъдството въ голамъ мащабъ - пълна безопасность отъ вълци и разбойници. Това послЪдното баше
невъзможно поср-Ъдъ вЪчнитЪ разпри между благородници.
князе и градове. Чардитъ б-Ъха винаги първата плячка. нащо
повече. при обширни гори, които. въ своята страсть къмъ
ловъ, аристокрацията поддържаше грижливо, унищожението
на дивите зверове баша немислимо. Малкото добитъкъ,
който имаше, липсата на законна сигурностъ, на капиталъ и
свобода у ония, които боравЪха съ ралото, както и липсата
на интересъ къмъ земледЪлието въ притежателите. на земята,
спъваха развоя на земледйлското дало, а слЪдователно и

онова на градоветъ.
При това положение на работите, ясно е защо Фландрия
и Брабантъ, при съвършенно различни условия, успЪха отъ
рано да стигнатъ до висока стъпенъ на благосъстояние и
свобода.
Въпреки тази пречки, Германските градове край Балтийското и СЪверно море процъвтЪха съ помощьта на риболовСТВОТО, мореплаването И ПОСРЪДНИЧЕСКВТЕ морска ТЪРГОВИЯ;
въ горна Германия и въ политъ на Нлпитъ - подъ влия>
нието на Италия и Гърция и чрезъ посрЪдната сухопжтна
чрезъ лозартърговия; по братоветъ на Рейнъ и Дунава
ството и винарскага търговия, чрезъ рЪдкото плодородие на
почвата и рЪчната навигация, която въ срЪднитъ вЪкове,
когато сухопжтнитъ съобщения бахв тъй лоши и несигурни,
имаше потоп-ваш значение отъ колкото въ наше време.
Това различие въ произхода обяснява различието въ сдруженията между германскитъ градове, подъ названията Ханзейски.
зейски, Рейнски, Суабски, Холандски и Хелветски.
Силни до известно време съ сводолюбия духъ, който ги
въодошевляваше въ началото, на тази сдружения липсваше
гаранцията за трайность, принципа на единство, циментътъ.
Разделени едни отъ други чрезъ владенията на аристокрацията
и ратайското население на селата, тЪхния съюзъ тръбваше
да се распадне рано или кжсно поради постепенното раз-
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ВИТИЕ И нарастващето бОГаТСТВО на СЕЛСКОТО население, ВЪ
ЧИЯТО СРЪДЕ аВТОРИТеТа на князете поддържаше ЕДИНСТВОТО.
СПОСОбСТВуВайКИ, споредъ естеството На нещата, за напре-

дъка на земледЪлието, градоветъ работиха за своето собСТВЕННО разорение, защото не СЪУМЪХВ Да СИ ПРИСЪЕДИНЯТЪ

нито селското население, нито аристокрацията. Това изисквало
повече умъ и просв-Ъта; обаче политическия имъ миротледъ
редко
рЪдко прескачаше градските стени.
Само две отъ лигит-в осъществиха това сливане, и то не
обаче като плодъ отъ размишление. а бдагодаренне и подъ
натиска на обстоятелствата; това сж Швейцарската конфедерация и седемьт-ь Съединени провинции, които сжществуватъ и до днесъ. Швейцарската конфедерация не е нищо
друго, освенъ агломерация отъ германски имперски градове
образувани и циментирани отъ свободното полско население.
което ги раздЪпяше.
Останалитъ дължатъ разорението си на своето презрение
КЪМЪ СЕЛСКОТО население, на ЕДНО безмислено ЧЕСТОПЮбИе
у ГРВЖДВНИТЪ, КОЕТО ГИ караше да ПОТИСКВТЪ Населението

ВМЕСТО да
Градовете можеха

ОТЪ СЕЛаТа

ГО ИЗДИГНВТЪ.

да бждатъ обединени само съ помощьта на наследственната монархия. Но монархията въ Германия зависеше ОТЪ бЛаГОУЕМОТРЕНИЕТО на княза, КОИТО, за
фантазии, и да задържат-ь
бждатъ спъвани въ
да не бждагь
подъ свойта власть градовете и дребната аристокрация, бьха
заинтересовани да пречатъ да не се затвърди наследстве-

своитъ

ностьта на монархическата власть.
Ясно е, защо идеята за римската империя се запази въ
германскитъ монарси. тъ б-Бха силни само като пълководци;
само когато имаха да воюватъ навънъ, тъ можеха да събе.
ратъ подъ своето знаме князетъ и градоветъ. Затова тъ
фаворизирваха въ Германия свободата на общинитъ, баха

т-Ъхни врагове и потисници въ Италия.

Но походитъ противъ Римъ не само отслабваха все повече
суверенната власть въ Германия, но унищожиха така сжщо
и династиите, които можаха да основатъ една компактна
сила въ сжрцето на Империята. Съ изгасването на династията на Хохенщауфенитъ сърцето на страната се разпо>
кжса на хиляди парчета.
Чувството за невъзможностьта дя се събератъ тази кжсове,
застави Хабсбургите, първоначално тъй слаби и безпомощни,
да СИ ПОСПУЖЕТЪ СЪ Народната сила И да основатъ ОТЪ ЮГОИЗТОЧНаТа ЧаСТь на империята, ПОДЧИНЯВВЙКИ ЧУЖДИ плЪмена,
едно компактно наследственно царство. Тази политика се
6
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последва въ североизточната часть отъ Брандебургскитъ маркграфи. Така се издигнаха на югоизтокъ и североизтокъ две
наследствени монархии, основани върху подчинението на
чужди племена, докато на северозападъ и югозападъ се
конституираха двъ републики, които все повече се отдъляха
отъ Германия, а въ вътрешностьта, въ самото сърце на страната, разпокжсването, безсилието и разложението постоянно
се увеличаваха.
Нещапието на германската нация се допълни съ изобретението на барута И на книгопечатането, СЪ надмощието На
римското право и реформацията, и най-сетне. съ откриването на дмерика и новия пжть за Индия.
Моралната, социална и економическа революция, която
послЪдва, породи разединение и раздоръ въ Империята:
разединение между князе, разединение между градоветъ,
разединение дори между буржуазията въ градоветъ и нейнитъ съседи по рангъ. Народната енергия тогава бъ отбита
отъ манифактурната индустрия, землед-Ълието, търговията и
мореплаването, от-ь придобиването на колонии, отъ усъвърч
шенствуването на институции-тъ, и изобщо отъ всички положителни подобрения; биха се за догми и за наспЪдството
на черквата.
Паднаха едновременно Ханзата и Венеция, а съ т-Ъхъ
заедно и гол-ьмата търговия на Германия. и силата и свободата на севернитъ, па и на южнитъ германски градове.
Тридесетгодишната война дойде сл-Ъдъ това да простре
своитъ опустошения върху всички села и градове. Холандия
и Швейцария се откжснаха, и най-хубавите краища на Империята бидоха завоювани отъ Франция. Градове, като Страсбургъ, Нюренбергъ и Нугсбургъ, които преди това бЪХа

надминали могжщи електорати,
вследствие системата на

бтвха съвършено изнемощели

постоянните

армии.

Нко, преди тази революция, градовете и имперската
власть се беха обединили по тЪсно, ако единъ изключително
германски князъ се беше поставилъ начело на реформацията и я б-Ъше извършилъ въ полза на единството, могжществото и свобОДата на страната, земледелието, индустрията
и търговията на Германия щ-Ъха да получатъ съвсемъ друго
развитие. Колко жалка и неприложима е следъ всичко това,
економическата теория, която обуславя благоденствието на
народите изключително отъ усилията на индивидите, която
не вижда, че производителната сила на индивидите зависи,
въ ГОЛЪМа стъпень, ОТЪ СОЦИЕЛНОТО И ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОжение на дадена страна!
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Възприемането на римското право не е отслабило никоя
друга страна тъй много, както Германия. Невъобразимия
хаосъ, който римското право внесе въ частнитъ отношения,
не 615ше най-лошата последица. То причини още по-голЪмо
ЕЛО, като създаде една каста оть образовани И ЮРИСТИ, отдЪ>
леки отъ народа по духъ и езикъ, която се отнасяше сь
народа, като СЪ невежа, като СЪ малолетенъ, отказва всъкаква стойность на здравия разсждъкъ, замЪни навс-Ъкждъ
тайната съ публичностьта, и, поставена въ тасна зависимость
отъ властьта, стана навредъ нейно орждие и защитникъ, посЪгна навстзкждъ на свободата. Така въ началото на осемнадесетото столетие ний виждаме въ Германия само варварство:
варваризъмъ въ литературата и езика. варваризъмъ въ зако>
нодателство, администрация и правосждие; изчезва манифаю
турната индустрия и голЪмата търговия, липсва единство
и национална сипа; навсЪкждъ безпомощность и слабосгь
по отношение къмъ чужбина.
Германцитъ бтвха запазили само едно нащо - своя пъри

вобитенъ характеръ, своето трудолюбие, любовь
СПЕСТовносТьТа И
ВЪ

Науки-[Ъ

ПО-ДОбРОТО,

скромностьта,

къмъ реда,

СВОЕТО ПОСТОЯНСТВО И

КУРаЖЪ

И ПРЕДПРИЯТИЯТЗ, СВОЯ ИСКРЕНЪ премежъ КЪМЪ
ЕДИНЪ ГОЛЪМЪ естественъ залогъ 011: нравстве-

марка и разсждъкъ.
Този характеръ преобладаваше, както въ управляващите,
така и въ управляваните. Когато националностьта почти
съвършенно ИЗЧЕЗНа, И следъ като ВКУСИХа малко ОТЪ МИРЪТЪ,
вс1вка отдЪпна область се втурна къмъ организиране, подобрения, къмъ напредъкъ. Никждъ простатата, нравственопьта, РЕЛИГИОЗНОТО ЧУВПВО не СЖ бИЛИ ПРЕДМЕТ-Ъ на
толкова горещи въжделения; никжд-ь абсолютната власть
не е била упражнявана съ толкова умереность и не е служипа тъй добре за разпространение на просвета, на редъ,
нравственость, за отстранение на злоупотръбленията и за
развитието на обществения напредъкъ.
Първата основа за възраждането на германската националность бЪШе очевидно поставена ОТЪ самитъ ПРЕВИТВЛСТВЕ,
когато употръбяваха съвестно приходитъ отъ секуларизираНИТЪ ИМОТИ за възпитанието и просвЪтата, за ПООЩРЕНИЕТО
на искусгвата, наукить и нравственостьта. и изобщо, за цели
обществено полезни. По тоя начинъ саЪтлината проникна въ
администрацията и правораздаването, въ образованието и
писменностьта, въ земледЪлието, въ промишленостьта и търговията, съ една дума въ маситъ. Тъй Германия е следвала
въ своята цивилизация единъ съвършенно различенъ пжть
ность,

5.
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оть другите страни. До като навсЪкждъ високата духовна
култура е била резултатъ отъ материалнитъ производителни
сили, развитието на материалнитъ производителни сили въ
Германия ба последствие огь моралната култура, която я

палата

ПРЕДШЕДСТВУВЕШЕ. Така
настояща цивилизация На
е, така да се каже, теоретическа. ОТЪ ТУКЪ и
ТОЗИ иедостатъкъ ОТЪ практически СМИСЪЛЪ, ТЕЗИ неодйла>

германците

ность, която, въ наше време, чужденеца забелезва у Нахъ.
намиратъ Въ ПОЛОЖСНИЕТО на ИНДИ“
днесъ се намирагь
видъ, който, лишенъ до тогава оть свободата на членовете
си, теоретически се е училъ да се държи правъ, да се движи,
да яде, да пие, да се смЪе И да плаче, и СЛЕДЪ това %
почналъ да извършва тази действия. Огь тукъ и това вле>
чение къмъ философски системи и космополитически блънове. Т-вхния умъ, който не можеше да намери приложение
въ предприятията отъ този св-Ътъ, се опита да се впусне въ
спекулативната область. И нийде, учението на Ндамъ Смитъ
и неговите последователи не нам-ври такъвъ отзвукъ, както
въ Германия; нийде не пов-Брваха тъй много въ космополитичната щедрость на т. г. Каннингъ и Хюскисънъ.
Германия дължи първитъ си успехи въ индустрията на

Германцитъ

отм15няването на

Нантския едиктъ и на

многобройните

б-Тзжанци, които тази безумна марка доведе въ почти всички
крайща на Германия и които разпропраниха навсЪкжд-Б
вълнената И копринената индустрии, бижутерията, ШЕПКВР“
ството, стъкларията, порцелана, ржкавици и много дРУГИ още.
Първите правителствени марки за поощрение на индУт
стрията въ Германия баха взети "оп, Австрия и Прусия.
Въ Пвстрия това стана подъ Карлъ У! и Мария Терезия, а
още повече при Иосифъ П. Австрия б-Ъше претърпЪпа преди
това ОГРОМНИ загуби отъ ИЗГОНВЕНЕТО на ПРОТеСТаНТИТЪ, най-

ПРОМИШЛЕНИТЪ И ЖИТЕЛИ; И впоследствие не би МОГПО да Се
отбележат-ь У нея, ГРИЖИ За ПРОСВЪТа И Духовна култура.
При все това, съ помощьта на протекционнита мита, на
подобрения въ овцевъдството, на осъвършенствуването на

пжтищата и на разни други поощрения, промишленостьта
направи вече подъ Мария Тереза забележителенъ прогресъ.
Това дало бе продължено съ пОвече енергия и съ несравнено потоп-Тамъ успехъ
успЪхъ огь Иосифъ ||. Въ началото, верно
е, резултатитъ бЪХа слаби, защото императора, по своему,
ускори тази реформа, както всички дРУГИ, и защото НвстрИя
ба останала твърд-Б назадъ отъ другите държави. И тукъ
се разбра, че не тръбва да се прави много добро отъ единъ

пжть, и че протекционното мито, за

да

действува съобразно
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съ природата на
нява

нашата

сжществуващить

и по начинъ който да не накъротношения, не тръбва да бжде много

високо въ началото. Но колкото повече тази система трал,
толкозъ по-вече се подчерта мждростьта и. Нвстрия и дължи
,днесъ една блъстяща индустрия и разцаъта на своето

земледълие.
Пруската индустрия

бЪЩе пострадала

повече. отколкото

индустрията на която и да било дРУга страна, отъ опустошенията на тридесетгодишната война. Главната и фабрикация на платове въ Брандебургското царство баше почти
унищожена. Повечето отъ фабрикантитъ бтвха се преселили
въ Саксония. и вече по това време праткитъ отъ Ннглия
осуетяваха появяването на всЪкаква индустрия. За Щастие
на Прусия последва отменяването на Нантския едиктъ и
преследването на протестантите въ Палатината и Салцбургъ,
Гол-вмиятъ Избирателъ разбра отъ самото начало онова,
което преди него Елизавета ясно да схванала. Привлечени
отъ него, голъмъ брой бежанци се отправиха къмъ Прусия,
ОППОДОТВОРИХЕ земледЪлието въ тази страна. въведоха множе>
ство индустрии и култивираха науките и изкуствата. Неговитъ приемници слЪдваха стжпкитъ му, но никой не стори
царъ, ПО великъ СЪ
това СЪ такова усърдие, както ВЕЛИКИЙ царь,
мждростьта си въ мира, отколкото съ успехитъ си въ войната. Не му е мъстото да влизаме въ подробности върху
безбройнитъ м-Ърки, съ които Фридрихъ || привлече въ

Прусия множество чуждестранни земледълци, разработи девливадитъ, на фуражнигь
растения, на зеленчуцитъ, картофитъ и тютюна, съвършен-

ственни земи, поощри културата на

ствуваното овцевъдство, скотовъдство и коневъдство, минералнитъ торове, и пр, н достави на земледЪлцитъ капитали
и кредитъ. Нко той ба полезенъ на земледЪлието чрезъ
тези преки срЪдства, той му 615 косвенно още по полезенъ
чрезъ манифактуритъ, на които съ една митническа система,
която той усъвършенствува, съ съобщителнитъ пжтища, които
предприе, и съ банката която учреди, даде еДИНъ тласъкъ въ

Прусия, по-голЪмъ отколкото въ останалата часть на Германия.
Обаче, географическото положение на страната и нейната
разпокжсаность въ отдълни една отъ друга провинции съвсемъ
не благоприяствуваха неговите предприятия, и неудобствата
отъ митницитъ, т. е. опаснитъ последствия отъ контрабандата, се чувствуваха много по осезателно, отколкото въ
голЪми държави, Добръ окржглени И обкржжени ОТЪ морета,
рЪки, или отъ планински вериги.
Ний не възнамеряваме, съ тази похвала, да оправдаваме
грешкитъ на тая система, напримЪръ ограниченията при
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износа на суровитъ материали; по могжщия тласъкъ който
системата даде, въпреки своитъ грешки, на пруската индустрия, не м0же да се оспорва отъ никой просвЪтенъ и
безпристрастенъ историкъ. За всъки свободенъ отъ предразсждъци умъ, не помраченъ отъ погрешни теории, е очевидно, че по-малко чрезъ завоеванията СИ, ПТКОЛКОТО чрезъ
мждритъ си м-Ъроприятия за поощрение на земледЪпието.
на фабрикитъ и на търговията, и съ напредъкътъ си въ
литературата и науката, Прусия биде поставена на пръвъ
редъ между европейските сили. И всичко това 615 дЪло
на единъ само гениаленъ човЪкъ!
Короната, обаче, не бе подържана отъ енергията на
свободни институции; тя бе поддържана единственно отъ
една добра уредена и съвъстна администрация, обаче затворена въ мъртвия механизъмъ на една иерархична бюро-

крация.

Останалата часть отъ Германия бЪШе изоставена отъ
аЪкове подъ влиянието на свободната търговия, т. е. целия
свЪтъ можеше да внася фабрикувани артикули и други
произведения въ Германия, в никой не искаше да приеме
фабрикуванитъ артикули и другите нейни произведения.

Това правило имаше изключения,

но

въ много малъкъ

брой. Едва ли може да се позовемъ на опита на тази
область въ полза на МаКСИМИТъ и обещанията на школата
досежно голъмитъ преимущества на свободната търговия;
повече изоставаха назадъ, отколкото да напредватъ. Градове,
като Нугсбургъ, Нюренбергъ, МайНцъ, Кьолнъ, и пр. броеха
едвамъ една трета отъ предишното си население, и често

желаеха войната ако не за друго, то поне за да се отърватъ оть единъ излишъкъ отъ пропити безъ стойность.
Войната дойде като последствие отъ французката ревот
люция, а съ нея заедно и субсидиитъ на Англия и нейната
конкуренция въ по-голЪмъ мащабъ; отъ тукъ новъ упадъкъ
на фабрикитъ посрецъ растящъ, обаче привиденъ и мимог
летенъ, разцвЪтъ на земледЪлието.
Тогава именно континенталния блокусъ на Наполеона
дойде да създаде епоха въ историята на германската индустрия, както впрочемъ и въ историята на французката индустрия. макаръ Ж. В. Сей, най-прочутия последователъ на
Пдамъ Смита, да окачествява блокуса като истинско бадствие.
Напукъ на теоретиците, и найтвече на английскитъ теоретици,
общепризнато е, и всички които познаватъ германската
индустрия, могатъ да го потвърдятъ, всички статистически
данни отъ това вр15ме го доказватъ, че именно отъ този
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блокусъ начева развитието на разнитъ германски манифактури, подобрението на овцевъдството, започнато преди това,
получи тогава само единъ силенъ тласъкъ, че тогава само
се заеха сериозно да усъвършенсгвуватъ пжтнитъ съобщения. В-Ърно е, че Германия изгуби една голЪма часть
ОТЪ СВОИТЕ ИЗНОСНВ

платна; но

ТЪРГОВИЯ, именно тьрговията СЪ ленени

печалбата

надмина

значително загубата, особено

за пруските и австрийските фабрики, които бЪХа изпреварили фабриките на останала Германия.

Следъ възстановяването на мирътъ, английските манифактуристи оказаха наново една значителна конкуренция на-

германските;

защото презъ периода на ресипрочното затваряне, нови изобретения и почти изключителното владение
на световния пазаръ имъ б-Ъха дали огромно наДМОЩие;
впрочемъ, по-добре снабдени съ капитали, тъ можеха да
нагаждатъ цЪнитъ си много по ниско, да предлагатъ артИ>

КУЛИ МНОГО ПО СЪВЪРШЕНИ И да ОТПУЩЗТЪ Кредити МНОГО ПО
дълготрайни отколкото германцитъ, които имаха още да се
борятъ съ мжчнотиитъ на вс15ко начинание. ПослЪдицата отъ
това беше общо разорение и общъ викъ на отчаяние всредъ
всрЪдъ
германцитъ, особено между манифактуристигь отъ долния
Рейнъ, огь тая область, за която, следъ като да съставлявала часть отъ Франция, се затвориха французкитъ пазари.
Старата пруска тарифа 615ше сжщо претърпела много измънения въ духа на пълната свобода на търговията и не
даваше достатъчна протекция срещу английската конкуренция.
Пруската бюрокрация, обаче, се противопоставя дълго на
този викъ за помощь. Тя бъ пропита въ университетитъ
отъ теорията на Ндамъ Смита, за да можеше бърже да
схване нуждите на епохата. Намериха се даже економисти
въ Прусия по онова време, които не се побояха да възкресятъ системата на физиократитЪ, издъхнала отдавна. Но и
тукъ естествения ходъ на нещата се указа по-силенъ отъ
теорията. Не посм-Ъха да останатъ много дълго глухи къмъ
отчаяния викъ на манифактуриститъ, викъ идещъ особено
ОТЪ една ПОКРЕЙНИНЕ, КОЯТО съжеляваше за своето предишно
единство съ Франция, и чиято привързаность бЪШе важно
да се спечели. По това врЪме добиваше все повечеи повече
довЪрие мнението, че английското правителство фаворизира
съ всичката си сила наводнението на континенталнитъ пазари
съ фабрикувани артикули съ цЪль да се задуши още въ
зародишъ индустрията на континента. Това мнение се
осмиваше; обане, то 61; доста естествено, защото наводнението сжществуваше на лице, Сакаш-ь като да бЪше
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организирано съ тази цЪпь; освенъ това, защото единъ
членъ отъ парламента, г. Хенри Бругхамъ, беше открито
заявилъ въ 1815 г. „че може да се понесатъ известни загуби
въ износа на английски стоки само да се задушатъ още въ
пеленитЪ имъ иностраннитъ фабрики“. Тази мисъль на чов-Ека.
толкозъ възхваляванъ впоследствие като космополитически и
либераленъ филантропъ, бъ десеть години по-кжсно възпр04
Членъ на
изведена почти въ сжщитъ думи отъ единъ дРУГъ членъ
Парламента, не по малко възхваляванъ за своя либерапизъмъ, г. Юмъ; и той сжщо искаше „да се задушатъ въ
зародиша имъ фабрикитъ на континента“.
Най-после, молбата на прускит-ь фабриканти 615 удовлетворена, късно наистина, това не може да се скрие, като се п0>
мисли колко трудно е да се води години подредъ борба съ
смъртьта, но изпълнението поне се извърши отъ майсторска
ржка. Пруската тарифа отъ 1818 задоволи, за епохата, когато
615 обявена, всичките нужди на пруската индустрия, безъ да
прекалява ни най4малко протекцията и безъ да спъва полезнитъ отношения на страната съ чужбина. По размера на
митата тази тарифа бтгнесравнено по-умЪрена, отколкото
Английската и Французска тарифи и така тр-ьбваше да бжде;
защото касаеше се, не да се премине ПОСТеПеННО ОТЪ запретитепна система КЪМЪ протекционна, НО ОТЪ Тъй наричаната свободна търговия къмъ протекция. Друга една гол-ама
заслуга на тази тарифа. разгледана въ нейната общность, се
състои въ това, че по-голЪмата частъ отъ таксите 615 опредЪлена по тегло, а не по стойность. Не само че по тоя начинъ
се избегваше контрабандата и недостатъчното обявяване по
стойность, но сжщевременно се постигаше една гол-Ема
цепь:
целъ: ПРеДМеТИТЪ ОТЪ обща КОНСОМЕЦИЯ, КОИТО ЕСЪКЕ область
МОЖЕ УСПЕШНО сама да Произвежда, И ЧИеТО ПРОИЗВОДСТВО
представлява найтопЪмо Значение За нея, поради ВИСОКВТЗ
цифра на общата имъ стойность, бЪха най-силно обложени,
а протекционнитъ мита се намаляваха споредъ както растеше
финостьта и цената на стоката, и следователно спроти трудностьта на фабрикацията и привлекателностьта, а така сжщото

спроти възможностьта да се контрабандира.
Тарифирането по тегло зае-Етна, както лесно може да се
разбере, търговията на другитъ германски държави много
по-сипно отколкото на чуждит-ь нации. Малкитъ и средните
Държави на Германия, изключени вече отъ пазарите на Австрия,
Франция И АНГЛИЯ, бидоха ПОЧТИ съвсемъ ИЗКЛЮЧЕНИ ОТЪ ПРУСКИЯ
пазаръ; това те почувствуваха толкозъ по-осезателно, че повечето измежду тЪхъ бтзха напълно или въ "гол-Ема стъпень
обградени отъ пруските провинции.

МЪрката, която 61; успокоила пруските фабриканти, предизвика, прочее, ЕДНО болезнено вълнение МЕЖДУ фабрикан-ч
тите отъ останалата Германия. Малко преди това вече Нвстрия
обложила вноса на фабричнитъ германски продукти въ
Италия, особено вносътъ на ленени платна отъ горна Суабия.
Оградени отъ всички страни, по отношение на пазари, отъ
малки територии, и дори разделени вжтре у дома си отъ
малки митнически граници, индустриалцитъ отъ тази Държави бЪХаЪъ едно състояние близко до отчаяние.
Тъзи крайность именно предизвика сдружаването на петь
хиляди фабриканти и германски търговци, основано въ 1819 г.
на пролЪтния панаиръ въ Франкфуртъ на Майнъ, съ целъ,
ОТЪ една страна да се ПРЕМВХНЕТЪ ЕЖТРСШНИТЪ МИТНИЦИ, ОТЪ
друга, - да се установи аъ Германия една обща търговска и
митническа система.
Това сдружение си даде една редовна организация. Уставътъ му се подложи на удобрението на германската Диета,
а така сжщо и на всички германски князе и правителства. То
имаше въ всеки германски градъ по единъ м15стенъ кореспондентъ, аъ всЪка държавица - единъ областенъ кореспондент-ь. Всички членове и кореспонденти се задължиха да способствуватъ за общата цепь
цель съ всички средства. Градътъ Нюренбергъ бъ избранъ като центъръ на Сдружението, и опълномощенъ да назначи единъ централенъ КОМИТеТЪ, натоваренъ
да управлява работитъ съ помощьта на единъ агентъ, длъжность на която автора на този трудъ 515 повиканъ. Единъ
седмиченъ листъ озаглавенъ „Органъ на търговията и фабри-

въ

китъ въ Германия“ (Ог9ап с1е5 оецтспеп Напоеь „на Раьгйсапгепзгапоез) публикуваше разискванията и меркитъ на централния комитетъ, както и идеитъ, докладитъ и статистическитъ бележки засегащи цельта на сдружението. Всека година
общото събрание се свикваше на панаира въ Франкфуртъ,
За да ИЗСПУШВ доклада на комитета.
Следъ като сдружението отправи до германската Диета
една петиция, ВЪ КОЯТО се ПОСОЧЕЕХЕ необходимостьта И ПОЛзата отъ препоржчванитъ отъ него мЪркидентралния комитетъ

започна своята дейность въ Нюренбергъ.- Той веднага изпрати
една делутация до всички германски дворове и до конгреса
на министрите въ Виена въ 1820 г. На този конгресъ се постигна
споразумението, а именно повечето малки и средни ДърЖави да
свикатъ по въпроса единъ отдЪленъ конгресъ въ дармщадтъ.
Разискванията, които станаха въ последното събрание. доведоха изпърво до единъ съюзъ между Вюртембергъ и Бавария,
после до съюза на н-ьколко н15мски държави съ Прусия.

90
сетне до такъвъ между държавите отъ централна Германия,
и най-после, и главно благодарение на усилията на баронъ
Кота, до сливането на тези три митнически конфедерации;

изключение на Настрия, на двата Меклембурга, на
Хановеръ и Ханзейскитъ градове, цЪла Германия 61; събрана
въ единъ Митнически Съюзъ, който премахна вжтрешнитъ
бариери и издигна спрЪмо странство една обща митница,
чийто приходъ се разделящо между отдЪлнитъ държави
пропорционално съ гьхното население.
Тарифата на това Сдружение е, по сжщество, пруската
тарифа отъ 1818 г., т. е. една умерено протекционна тарифа.
Подъ влиянието на това сдружение, фабричната индустрия. търговията и землед-Ълието на германските държави
които вл-Ъзоха въ това сдружение, постигнаха единъ големъ
напредъкъ.

тъй че, съ

ГЛПВН ОСМП
,

РУСИЯ

дЪЛЖИ

своите

ПЪРВИТЕ

Руси-ге
СИ СТЖПКИ въ ЦИЕИПИЗЕЦИЯ И ИНДУ-

сношения съ Гърция, Сетне на търговията
съ Ханзейцитъ презъ Новгородъ, а когато Иванъ Василевичъ унищожи този градъ и пжтя по крайбрежието на Бело
стрия на

на търговията съ англичаните и холандците.
море се отвори
Гол-ьмия потикъ на нейната индустрия както и на цивилизацията й датира, въ всеки случай, отъ царуването на

-

Петъръ Велики. Историята на Русия презъ последнитъ сто и
четиридесеть ГОДИНИ дава едно бЛеСТЯЩе доказателство За
могжщото влияние, което националното единство и политическото устройство упражняватъ върху економическото благо-

състояние на народите. Именно на императорската власть,
която затвърди националното единство между множеството
варварски хорди, Русия дължи създаването на своя индунапредънъ на земледЪлието и на населението,
стрия, бързия напредъкъ
развитието на вжтрешната търговия съ помощъта на канали
и пжтища, една широка външна търговия, съ една дУма,
своето търговско значение.
Обаче търговската система на Русия почва едвамъ отъ

1821 год..
Безъ съмнение, вече

Катерина ", облагитъ, давани
и работници бЪха указали
известенъ напредъкъ въ занаятите и фабриките, нацията
обаче беше още твърде назадъ въ културата, за да може
на

подъ

чуждестранните фабриканти

да надмине

желЪзо.

първите

зачатъци въ

фабрикацията на платна,.

стъклария и пр., и изобщо въ

отраслите

на труда,

които страната особено благоприятствуваше съ своите минерални и земледЪлски богатства.
Впрочемъ, по-големи реформи въ индустрията по онова
време не бтвха съвместими съ стопанскитъ интереси на страната. Нко чужденЦитъ беха продължавали да приематъ въ
изплащане зърнени храни, сурови материали и обикновени изработени предмети, които Русия можеше да доставя,
ако не беха войнитъ, нито външните усложнения, Русия дълго
още щеше да има по-вече сметка да продължава своите
сношения съ пс:-напредналите отъ нея страни; общата Й
култура щеше да се развие повече чрезъ тези сношения,
отколкото чрезъ манифактурната система. Но войнитъ. континенталния блокусъ и запретителнитъ мерки на чуждестраннитъ нации принудиха тази империя да подири спасението
си въ други пжтища, нежели въ износа на сурови материали
и вносъ на готови изделия. Тия събития прекжснаха старите
морски връзки на Русия. Сухопжтната търговия съ западната

часть на КОНТИНЕНТЕ Не можеше да замени тази нейна загуба.
Русия, следователно, се видъ принудена да използува сама
СВОИТЪ сурови материали.
Следъ възстановяването на общия миръ, пожела се да се
направи стжпка напредъ къмъ старитъ люшсания. Управлението и самия Царь бЪха привърженици на свободната търговия. Трудоветъ на г. Шорхъ не бтвха по-малко авторитетни
въ Русия, отъ колкото съчиненията на г. Сей въ Германия.
Не се стреснаха отъ първия ударъ на английската конкуренция
върху местните фабрйки, създадени презъ време на континенталната система. Следъ преминаването на тази криза твърдЪха

теоретиците. скоро ще се вкусятъ прелеститъ на свободната
търговия. Търговските конюнктури наистина "аха едни отъ
най-благоприятните за такъвъ преходъ. Лошата реколта въ
западна Европа 61; предизвикала единъ усиленъ износъ на
земледтзлски произведения и Русия доби по тоя начинъ за
известно време изобилни средства за балансиране своя значителенъ вносъ на чуждестранни фабрични изделия.
Но когато това извънредно дирене на руски землед-Ълски
произведения престана, когато, напротивъ, въ интереса на
своите аристократи Ннглия стана вноса на храните, а въ интереса на Канада - вноса на чуждия дървенъ марериалъ, разорението на мЪстнитъ фабрики и прекомЪрностьта на вносътъ
на готови изделия се почувствоваха двойно. Следъ като, заедно
съ г. Щорхъ, считаха търговския балансъ като една химера,
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неговото учение срамно и смешно за всеки интелигентенъ
и образованъ чов-вкъ, както в-ьрата за сжществуването на
вещицит-в въ 17 вЪкъ, най-после разбраха, че между неза>
висими впрочемъ една отъ друга държави се извършваше
нЪщо подобно на търговски балансъ. Най>просветения и най
проницателния държавникъ на Русия, графъ Неселродъ, не
се поколеба да заяви това публично. Той заяви въ едно
официално окржжно отъ 1821 „че Русия се вижда прину.дена отъ обстоятелствата да прибегне до една система на
независима търговия, че произведенията на империята не
намиратъ
намира-п, пазари навънъ, че фабрикит-ь въ страната сж разорени или сж предъ прага на разорението, че парите изтичаха въ чужбина и че най-здравитъ търговски фирми сж въ
навечерието на катастрофа.“
Благотворнитъ резултати отъ протекционната система въ
Русия допринесоха не по-малко за дискредитирането на прИНА
ципитъ и твърденията на теоретиците, отколкото опустошителнит-в последствия отъ възстановяването на свобоната търговия. Капитали, таланти, работни ржце отъ всички цивилизовани страни. а най-вече отъ Англия и Германия се стекоха
тукъ за да взематъ своя дЪлъ въ предпаганитъ на мЪстнитЪ
фабрики облаги. Нристокрацията последва примера на имперската политика. Не намирайки въ странство пазаръ за своите.
произведения, тя се опита да разреши обратната задача, а
именно да приближи пазаря до произведенията; тя създаде
фабрики въ своитъ имения. Диренето на фина вълна, предизвикано отъ новосъздадените фабрики за вълнени изделия
въ страната, предизвика бързо подобрение въ овцевъдството
въ империята. Търговията съ чужбина се увеличи, вмЪсто да
се намали, особено търговията съ Персия, Китай и други
съседни Пзиятски държави. Търговскитъ кризи престанаха, и
достатъчно е да СЕ прегледагъ ПОСЛЕДНИТЪ Доклади На РУСКИЯ
търговски департаментъ, за да се убедимъ, че Русия дължи
на тази система до висока стъпень своето благосъстояние и
че тя напредва съ гигантски крачки въ кариерата на богатствата и могжществото. Напраздно въ Германия се мжчатъ
да омаловажатъ този напредъкъ. напраздно се вайкатъ отъ
щетите, които руската система причинява на североизточна
Германия. Една нация, както единъ индивидъ, нЪма по-скжпи
интиреси отъ своитъ собственни. Русия не е натоварена да
се грижи за благосъстоянието на Германия. нека Германия
се занимава съ Германия, а Русия съ Русия. Вмвсго да се
ОПЛЕКВВГЪ, ВМЪСГО да се ХРВНЯТЪ СЪ надежди И да очакватъ
Месия огь бждащата свободна търговия. по добре би било
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ХВЪРЛИ космополитичната СИСТЕМЕ ВЪ ОГЪНЯ И да се
използва руския примЪръ.
Че Ннглия гледа съ завистливо око на търговската
политика на Русия, това е твърде естествено. Русия въ това
отношение се еманципира отъ Пнглия. По тоя начинъ тя
достигна до положение да съперничи на Ннглия въ Нзия.
Нко Ннглия фабрикува на по-евтини цени, въ търговията съ
вжтрешна Нзия, това нейно преимущество се компенсира отъ
съседството и политическото влияние на руската империя.

да се

Нко, спр-Ъмо Европа, Русия е още слабокултурна, спремо
Нзия тя е цивилизована държава.
Не тръбва, обаче, да се забравя, че липсата на цивили-

зация и политически институции ще съставлява въ послед-

ствие гол-вма пречка за бждещия напредъкъ
напредък-ь на Русия въ
индустрията и търговията, освенъ ако императорското правителство не успйзе, чрезъ една добра общинска и областна организация, чрезъ постепенно ограничение, по-сетне чрезъ съвършено унищожение на крепостничеството, да създаде едно
просв-Ътено ср-Едно съсловие и свободни селени, да подобри
ПРеВОЗНИТЪ средства въ ВЖТРЕШН0С1ЪТЕ, да УЛЕСНИ сношенията
съ Нзия, да съгласува общата цивилизация съ нуждите на
ИНДУСТРИЯТа. ЕТО завоеванията, КОИТО предстоягь на РУСИЯ
въ този вЪкъ. Това сж предпоставкитъ за бждещитъ нейни
усп-Ъхи въ земледвлието и фабричната промишленность, въ
търговията, търговското мореплаване и морската сила. Но
за да бждатъ тия реформи възможни, за да се сбжднатъ,
тръбва най-първо руската аристокрация да разбере, че нейнитъ материални интереси сж тЪсно свързани съ тия реформи.

ГЛНВН дЕВЕТН

Северна Нмерика
Следъ като проследихме, възъ основа на историята, търговската политика на европейските народи, поне на ония,
отъ които можемъ да научимъ нЪщо, ще хвърлимъ единъ
погледъ оттатъкъ Нтлантически Океанъ, върху единъ народъ.
отъ колонисти, който, почти предъ очитъ ни, се издигна отъ
пълно подчинение къмъ майката-отечество, раздробенъ на
разни провинции, които не се свързвала отъ никаква политическа връзка помежду имъ, до положението на компактна
нация, добре организирана, свободна, могжща, предприемчива, богата, независима, и въ която нашит-в правнуци, може
би, ще видятъ първата въ света морска и търговска сила
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Отъ наше гледище търговската и промишлена история на
Северна Пмерика е по-поучителна, отколкото историята на
коя да е друга страна. Развитието тукъ е бързо, периодиттз
на свободна и ограничена търговия се следватъ бързо, резултатитъ се манифестиратъ по очебиенъ начинъ и швлия
Медия меха-

низъмъ на националната индустрия и на държавната администрация се открива предъ окото на наблюдателя.
Северно-американскитъ колонии се държеха отъ метрополията, въ индустриялно отношение, въ толкова пълно подчинение, че освенъ домашното производство и обикновените
занаяти, тукъ не се допущаха никакви фабрики. Въ 1750 г.
една фабрика за шапки, основана въ Масачусеть, обърна
вниманието и завистьта на парламента, който обяви всички
колониални фабрики вредни (соттоп подзапсез) за държавата, безъ да се изключватъ ковачницитъ въ една страна,
която притежава въ изобилие всички елементи за производството на железа. Въ 1778 г. великия Чатхамъ, оплашенъ
отъ първитъ фабрични опити въ Нова-Англия, поддържаше,
че не тръбва да се позволи да се фабрикува въ колониитъ
НИТО една КОНСКЕ ПОДКОВЕ.

Ндамъ Смитъ има заслугата загдето пръвъ той изтъкна
несправедливостьтв на подобна ПОЛИТИКВ.
Монополизирането на ИНДУСТРИЯТЕ ОТЪ МЕЙКЕТВ ОТЕЧеСТЕО
е една отъ главнитъ причини за американската революция;
таксата върху чая предизвика само експлозията.
Освободени отъ пречките, които имъ се налагаха, въ
притежание на всички материални и интелектуални условия
за фабрична индустрия, и отд-ьлени отъ страната, отъ която
взимаха фабрикуванитв изделия и на която продаваха сурови
материали, оставени, прочее, на собствените си средства за
удовлетворение на своите нужди, Севернитъ Щати вид-аха,
презъ време на освободителната война, бързото развиване
на разни фабрики, а земледЪлието да извлича такива ползи,
щото цената на земята, както и работническитъ надници
се. покачиха навсЪкжде въ силна пропорция, въпреки данъчнитъ тяжести и опустошенията на войната. Но следъ мира
въ Парижъ, порочното устройство на позволяваше въвеждането на обща търговска система, а фабричнитъ произведения

ННГЛИЯ ЦОбИХЕ ОТНОВО свободенъ дОСТЖПЪ И КОНКУРИ“
раха младитъ американски фабрики; така щото благосъстоянието, на което Щатитъ се радваха презъ време на войната, изчезна много по-скоро. отколкото бъ дошло.
Единъ ораторъ 615 казалъ поькжсно въ Конгреса по поводъ
на тази криза: „Ний купувахме, следвайки съвета на модерНа

нитъ теоретици, тамъ дето намирахме най-износни Цани, и
бахме наводнени отъ чужди стоки; английските стоки се
продаваха на нашия пазаръ на по-евтини цени, отколкото
въ Ливерпулъ и Лондонъ. Нашитъ фабриканти се разориха;
НЦШИТТЗ "ГьРГОВЦи, КОИТО ИМЕННО се НЕДЪВНХЕ да се обогатятъ чрезъ вносната търговия, фалираха, и всички тия прн>
ЧИНИ ВКУПОМЪ упражниха ВЪРХУ земледЪлието ТОПКОЗЪ пакостно
влияние, щото последва общо обезценяване на земите, и
настжли обща гражданска несъстоятелность между собствениЦИТЪ“. Това положение на нещата за жалость не ба временно; то трая отъ Парижкия миръ до установяването на
федералната конституция; повече отъ вс-Ъко друго обстоятелство, то подтикна отделнитъ Щати да стегнатъ по-здраво политическите връзки по-между си и да дадатъ на Конгреса нужнитъ права за прокарването на едначобща търговска система. Всички Щати, включително Ню-Иоркъ и Южна Каролина, отрупаха Конгреса съ молби за протекция въ полза
на

МЕСТНЕТЕ ИНДУСТРИЯ, а Въ

деньтъ на НЕГОВОТО ОТКРИВаНе,

Вашингтонъ се обл-Ече съ дрехи изработени отъ мЪстенъ
платъ, „за да даде, казва единъ Нюйоркски весгникъ отъ онова
време, съ изразителната простота, свойствена на този великъ
ЧОВЪКЪ, неизличимъ УРОКЪ на СВОИТЪ приемници И НЕ ВСИЧКИ
бждащи законодатели за срЪдствата за повдигане благосъстоянието на страната“. Макаръ първия американски тарифъ
отъ 1789 г. да прокарва слаби вносни мита за най-важните
фабрични произведения, въ първитъ още години той даде

такива щастливи резултати, че Башингтонъ,
Вашингтонъ, въ своето послание отъ 1791 г., можа да поздрави нацията съ цвЪтущото
положение, въ КОЕТО СЕ намираха ИНДУСТРИЯТа, земледЪлието
и търговията.

Скоро тази протекция се оказа недостатъчна; препятслабото мито - за лесно преодоляно огь англий>
скитъ фабриканти, които бтвха успели да подобрятъ своитЪ
начини на производство. Конгреса увеличи на 15"/„ митото
върху най-важните стоки; но, това стана едвамъ презъ
1804 г., когато слабите приходи отъ митницитъ го заставиха
да увеличи митата. Отдавна местнитъ фабриканти бтвха
изчерпили всички начини за оплакване отъ недостатъчната
протекция, а противнитъ интереси - всички аргументи за
ствието

-

предимствата на свободната търговия и за лошите последствия огъ високите протекционни мита.
Начиная отъ 1789 г., по предложение на Джемсъ Мяди-

СЪНЪ,

МОРеПЛЕЕаНЕТО ПОЛУЧИ достатъчна

ПРОТЕКЦИЯ; НеГОВОТО

развитие правеше контрасть съ изобщо слабите

успехи
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постигнати отъ фабриките; отъ 2011000 тона въ 1789 г.,
то достигна въ 1801 г. на повече отъ половинъ милионъ.
Подъ закрилата на тарифата отъ 1804 г., фабричната
индустрия въ Северна Пиерика се крепеше съ мжка предъ
английската, която безпирни осъвършенствувания засилваха
постоянно и вземаше грамадни рази-ври; ставеро-американската индустрия би загинала сигурно въ борбата, ако амбаргото и войната отъ 1812 год. не й бЪха дошли на помощь.
Тогава, както презъ войната за независимость, американскитъ фабрики получиха такъвъ необикновенъ тласъкъ,
че освенъ задоволяването ВЖТРЕШНИТЪ нужди на страната,
тъ почнаха да експортиратъ. Спорадъ единъ рапортъ на

35 ТЪРГОВИЯ и ИНДУСТРИЯ до Конгреса, само ВЪПНЕ"
и памучната индустрия заемаха въ 1815 г. 1ОО.ООО

Комитета
ната

работника, произвеждащи годишно за повече отъ 60 милиона
долари. Както презъ време на революцията, констатира се,
като необходимо последствие отъ индустриалния подемъ, едно
бързо покачване на всички ценности, на суровите материяли
и на надницитъ, както и на поземлената собственость, общо
благосъстояние на собственицм, работници и на вжтрешната
търговия.
Следъ мирътъ въ Гандъ, Конгреса, наученъ отъ опитътъ
на 1786 г., удвои за първата година сжществуващигь мита
и държавата, презъ тая година, продължи да преуспява. Но
подъ давлението на частни интереси, противни на манифактуритъ, и на аргументите на теорията, конгреса обяви за 1816 г.
значително намаление на ВНОСНИТЪ мита, И веднага се ПОЛУчиха сжщитъ резултати, които външната конкуренция 615
произвела оть 1786 до 1789, сиречъ: разорение на фабрики,
обезценяване на суровитъ произведения и на поземлената собственость, общо бедствие межлу земледЪлцитъ.
СЛЕДЪ като страната за втори пжть 615 вкусила, въ военно
време, благодеянията на мирътъ, за втори пжть въ мирно
време, тя страдаше сега много ло-силно отъ болки, които и
най-опостушителната война не 61; и причинила. Едва въ
1824 г., когато последиците отъ чудовИЩния английски акгь
за зърненитъ храни се почувствуваха въ цЪлия имъ обемъ и
когато земледЪпскит-Ъ интереси на централните, Северните и
Западнитъ Щати беха принудени да се съюзатъ съ интересите на фабрикантигь, чакъ тогава Конгреса гласува друга
малко по-висока тарифа. М. Хюскисонъ взе тутакси мерки
да парализира нейния ефекгь по отношение на английската
конкуренция И ТЯ се указа недостатъчна И следъ ОЖИВеНИ
дебати, биде допълнена съ тарифата отъ 1828 г.
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Официалната статистика на щата Масачузетъ, недавна пу-

бликувана1)

дава една идея за развитието, което съ помощьта
на протекционната система и въпрЪки смекченията направени
въ последствие съ тарифата отъ 1828 г., индустрията достигна
въ Съединените Щати, особено въ Централнитъ и Северни
Щати. Въ 1837 г. Масачузетъ притежаваше 282 памучни манифактури съ 565,031 вретена въ движение, които даваха работа
на 4,997 работника и 14,757 работнички; изпрели сж 37,275,917
либри (16,844,б29 клг.) памукъ и изтъкали 126 милиона ярди
(115 милиона метри) платъ възлизащи на стойность 13,056,659
долари, съ помощьта на единъ капиталъ отъ 14,369,719 долари.
Вълнената индУс-трия се представляваше отъ 192 манифактури съ 501 машини, 3,612 работнички и 3,485 работници,
които обработвали 10,858,988 либри (4,924,551 кпг.) вълна и
произвеждаха 11,313,426 ярда (10,345,856 метра) платове,
възлизащи на стойность 10,399,807 долари, съ единъ капиталъ
отъ 5,77О,750 долари.
Фабрикуваха се 1б,689,877 чифта обуща и чизми предназначени, въ по-гопЪмата си часть, за Западнитъ Щати, на

стойность 16.642,520 долари.
Другитъ фабрикаЦИи представляватъ съответно развитие.
ЦЪлото фабрично производство на страната, независимо
отъ корабостроителството, се оценява на повече оть 86 милиона

долари добита съ единъ капиталъ отъ 60 милиона долари.
Общия брой работници бе 117,352 при общо население
701,331 человЪка.
Не ставаше дума за мизерия, за грубость, нито за пороци
между фабричното население; обратно, между многобройните
работници отъ единия и другия полъ цареше най-строг-ъ
моралъ, чистота и елегантность въ облеклото; работниците
намираха въ библиотекит-ь за свое употръбление полезни и
поучителни книги; работата не изтощаваше силите имъ;
тЪхната храна е изобилна и здрава. Болшинството момичета си набиратъ зестра. 2)
Това се дължи очевидно на ефтинитъ хранителни припаси,
на умерените и справедливи данъци. Нека Пнгпия отстрани
1) Статистическа табло за годината свършваща на 1 Нприлъ 1837 г.
ж. п. Бижелонъ, секретарь на републиката. Босгонъ
Бостонъ 1638 г. Никой
другь
другъ американски щатъ не притежава подобна статистика. Тукъ цитираната статистика се дължи на губернатора Еверетъ, знаменитъ ученъ.
писатель
писателъ и държавникъ.
=) Американските вестници отъ Юлий 1839 г. съобщаваха, че само
въ градъ Ловелъ се наброявали повече отъ сто работнички, които сж
вложили въ спесговката каса надъ сто долари всЪка една.
отъ
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препятствията за вноса на земледЪлски продукти. да намали
си такси на половина или на две трети, да
покрие дефицита чрезъ данъкъ върху приходите и тя ще
осигури на фабричнитъ си работници подобни условия?)
Никоя страна не е бивала така слабо позната и зле оцет
нявана отъ теоретиците и отъ практиците, както Северна
Америка, досежно нейното бждаще и нейното народно стопанство. Ндамъ Смитъ и Ж. Б. Сей обявиха, че Съединенитъ Щати сж обречени на землед-Ълие, както
Полша. Сравнението не бе ласкателно за тая конфедерация отъ млади и амбициозни републики и перспективата
която имъ се предлагаШе, 615 слабо утешителна. Теоретицитъ,
които споменахъ, бЪха установили, че природата е предопрет

консумативнитъ

делила Северо-НмериканцитЪ изключително за земледЪпие,
до КОГВТО Най-ППОДОРОДНЗТЕ земя ще може тамъ да се ПРИЛО-

тъ живо ги хваляха, за гд15то гьй
се ПОДЧИНЯВЕТЪ на предписанията На природата И даватъ такъвъ добъръ примеръ на теорията за чудесните. ефекти
на свободната търговия; но школата скоро изпита неудовопството да загуби това. важно доказателство за вЪрностьта
и приложимостьта на своята теория и видя Съединените.
Щати да търсятъ своето щастие въ диаметрално противоположна на абсолютната свободна търговия посока.
Тая млада нация, която школата ухажваше до тогава
най-силенъ
като зеницата на окото си, стана предметъ на най-сипенъ
упрекъ отъ страна на теоретицитъ въ цЪла Европа. Новия
казваха, е малко напредналъ въ политически-!; науки;
догдето европейскитъ народи работятъ съ най-искрено усърдие
за осжществяването свободата на търговията изобщо, докато
Англия и Франция особено се приготовлявать да направятъ
значителна стжпка въ тази гопЪма филантропическа цЪль,
Съединенитъ щати се връщатъ къмъ отдавна остарялата и
бива почти за безценица.

ОХОТНО

сватъ.

ОСЖДЕНа ОТЪ

науката ПЕРКЕНТИПНЕ система

За

РаЗБИТИе УЖЪ

на своето благоденствие. Една страна като Северна Нмерика,
гдето толкозъ обширни пространства отъ най-плодородна
земя стоягь още необработени и гдЪто работната ржка е
толкозъ скжпа, не може да използува по-добръ капиталитъ
и излишека отъ населението си, освенъ въ земледйпската
индустрия; щомъ последната постигне своето пълно развитие,
фабричната промишленость сама по себе си и безъ изкуствено подбуждане ще изникне, насаждайки изкуствено инду-

1) Листъ предчувстаувв търговскитъ и финансови реформи. които
ннглнв бъ въ навечерието да п.сжщесгви.
Англия
п.сжществи. Прев.
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стрията, Съединените Щати пакостятъ не само на страни съ
по-пара култура, но най-вече пакостятъ на себе си.
У американците, обаче, здравия разумъ и чувството за
нуждите на страната беха по-силни отъ втврата въ предписанията на теорията. Те прецениха аргументите на теоретицит-ь и сериозно се усъмниха въ непотрешимостьта на доктрината, съ която собственитъ и даже привърженици не се
съобразяваха.
На аргумента почерпенъ отъ гол-вмото количество плодородни, но останали още необработени земи, американците,
ОТГОВОРИХЕ, че въ СЪЕДИНЕНИТЪ Щати, доста ГЖСТО населени,
добре култивирани и зрели вече за фабрики, подобни земи
СЖ еднакво редкость, както Въ Велика БРИТЕНИЯ; че ИЗПИ”
шека отъ населението на щатите е принудено да прави
разноски да се преселва на западъ и тамъ да разорава

подобни земи. Вследствие на подобни преселвания ежегодно
Източните Щати понасятъ не само гол-ами загуби въ мате,риялни и интелектуални капитали, но още и едно обезценяване на своите имоти и землед-Ълски произведения, понеже
тия преселвания създаватъ отъ консоматоритъ конкуренти.
Съюза н1вма интересъ свободнитъ пространства, които притежава по брЪговетъ на Тихия Океанъ, да бждатъ обработвани ПРЕДИ населението, цивилизацията И ВОЕННИГЪ СИЛИ на
Щатитъ да йигнатъ своето прилично развитие. Напротивъ
Източнитъ Щати могатъ да извлЪкатъ полза отъ разораването на тия отдалечени земи само отдавайки се на фабрична
индустрия и размЪняйки своитъ фабрични произведения
срещу зърнените. храни на западъ. нащо по-вече; т-ь
нам-Ерика. че Ннглия е въ сжщото положение, като Съединенить Щати, че тя разполага въ Канада, въ Нвстралия
и въ други части на света огромни пространства плодородни
и още не разработени земи; че тя разполага горе-долу съ
сжщитъ улеснения за внасянето въ тия земи излишекътъ
отъ своето население, както Съединените Щати за пренасянето му отъ бреговете на Атлантическия Океанъ къмъ бре:говетъ на Мисури; и при все това Ннглия продължава не
само да покровителствува своята фабрична индустрия, но и
,да работи за все по-голЪмото и развитие!
Възражението, че тамъ гд-ьто надницитъ въ земледЪлието
сж високи, фабриките не се раждатъ леко и приличатъ на
растения ОТГЛЪДВЕНИ въ парници. се СЧЕТЕ за основателно
отчасти, а именно по отношение на артикули, които малки по
обемъ и тегло, въ сравнение съ стойностьта имъ, се произвеждатъ главно ржчно; не обаче и по отношение на артикули
7»:
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чиято цена се влияе слабо отъ размера на надницата и за
които повишението на този размЪръ се конпенсира чрезъ
употрЪбпението на машини или хидравлически мотори, съ
ефтинията на суровитъ материяли и на съестнитъ продукти,
СЪ изобилието И низката цена на ГОРИБНИТЪ И СТРОИТЕЛНИ
материяли, съ нискитъ най-после данъци и по-усиленъ трудъ.
Опитътъ впрочемъ отдавна да научилъ американците, че
земледьпието на една страна МОЖЕ да дОСТИГНе ДО висока
стъпенъ на благоденствие само дотолкосъ, доколкото разманата на фабрични продукти е гарантирана въ бждащето; че
ако земледЪлецът-ь жив-ве въ Северна Америка, а фабриканта
въ Ннглия, този обменъ ще се прекжсва често отъ война,
отъ търговски кризи или отъ ограничителни марки въведени
въ странство; че, следователно, за изграждане върху здрави
основи благосъстоянието на страната, фабриканта, споредъ
джеферсонъ, трабва да се установи редомъ съ земледЪлеца.
Севернитъ американци разбраха най-послъ, че една голама
нация не може да преследва само непосредствени материялни
изгоди; че цивилизацията и могжществото, които, както Ндамъ
Смитъ признава, сж по-ценни и по-желателни блага, отколкото
материялното богатство, се придобиватъ и подържатъ само съ
помощьта на фабричната индустрия; че една нация, която
се чувствува призвана да заеме м-Ъсто между най-цивилизованитъ и най-могжщитъ, не бива да се спира предъ никаква
жертва за сдобиване съ необходимите. условия за тия блага
и че тия условия съседните на Нтлантическия океанъ Щати
ги притежаватъ.

Именно по бреговете на атлантика се настани европейското население и цивилизация; тукъ именно се образуваха първит-ь щати, населени, култивирани и богати; тукъ е
люлката на морския риболовъ, на крайбрежното мореплаване
и на морските. сили на страната; тукъ 615 извоювана нейната
независимость и основана нейната федерация; чрезъ тия
крайбрежни щати се извършва външната и търговия; чрезъ
ТЪХЪ страната е 51: контактъ СЪ ЦИВИЛИЗОБЕНИЯ СВЪТЪ, чрезъ
гьхъ тя получава изпишека
излишека отъ Европа въ население, въ
материяпенъ капиталъ и въ морални ресурси; върху цивилизацията, ВЪРХУ могжществото И ВЪРХУ богатствата На ТИЯ
щати почива именно бждащето въ цивилизация, могжщество
и богатство на целата нация, нейната независимость и бждабащащото и влияние върху по-малко напредналите страни.
щето
Нека предположимъ, че населението на тия крайбрежни
щати намалява, вместо да се увеличава; че т-ьхното риболовство, тахния каботажъ, морските имъ сношения съ странство,
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ВЪНШНЕТЕ имъ ТЪРГОВИЯ

И благоденствието ИМЪ западатъ
въ
или оставатъ стационерни, вместо да се увеличаватъ,
сжщата пропорция биха се намалили средствата за цивилизувание на цЪпата страна, гаранциитъ за нейната независимость, за нейното влияние. Може даже да си представимъ
територията на Съединените Щати култивирана цЪлата, оть
море до море, изпълнена съ земледЪлски щати и заета оть
многобройни населения и при все това нацията да стои на
по-долна стъпенъ цивилизация, независимость, могжщество
и външна търговия. Много народи сж въ това положение и
при голЪмо население сж безъ търговска флота и безъ
морски сили.
Нко нЪкоя държава би помислила да спре развитието на
американския народъ, да му наложи за винаги своето индустриялно, търговско и политическо господство, тя би постигнала своята цЪль само като обезлюди Нтлантическигв Щати
и като отблъсне къмъ вжтрешностьта всичкия имъ приръсть
въ население. капиталъ и морални сили. По тозъ начинъ тя
би спрела развитието на морската мощь на страната; тази
държава би могла даже да разчита съ течение на времето
ВЪРХУ завоеванието НЕ ГЛЕВНИТЪ СТРВТеГИЧеСКИ ПУНКТОВЕ по
брега на Птлантическия океанъ и на устията на рЪкитъ.
Средството е много просто; доста е да се попречи на разцвета на манифактурната индустрия въ Нтлантическитъ Щати
и да се застави Нмерика да усвои принципа на абсолютната
свобода на външната търговия.
Нко Нтлантическитъ Щати не бъха индустриялни, та не
можеха да се задържатъ на сжщата стъпенъ цивилизация, ть

биха западнали
процъвтяватъ

Въ

ЕСЪКО

-

ОТНОШЕНИЕ.

Какъ бИХЕ

МОГЛИ Да

градоветъ по атлантическото крайбрежие безъ

индустрия? Не чрезъ експедирване съестни продукти оть
вътрешностьта на страната къмъ Европа и внасяне английски
стоки въ вжтрешностьта на страната; защото за тази работа
сж достатъчни наколко хиляди хора. Какво би станало съ
риболовницигв? По-голЪмата часть отъ населението, което
жив-Ее въ вжтрешностьта на страната, предпочита прЪсното
месо и сладководната, а не солената, риба; то н1зма нужда
ОТЪ КИТОЕЪ ЗСХТИНЪ, ИЛИ КОНСОМИРВа ТаКЪЕЪ само ВЪ
ТЕЪРДЪ ОГРаНИЧеНИ количества. Каква активность би ИПаЛЪ
каботажа? По-голЪмата часть отъ крайбрежнитъ страни
СЖ населени СЪ земледЪлци,
КОИТО ПРОИЗВЕЖДЕТЪ сами
хранителнитъ припаси, огь които иматъ нужда, строи.
телнигв и горивни материяли. отъ които се нуждаятъ, значи не би имало нищо за пренасяне по крайбре-
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жието. Какъ външната търговия и навигацията съ странство биха се развили? Страната нама нищо за предлагане,
огь което и най-малко напредналит-в страни да не притежават-ь въ изобилие, а манифактурнитъ народи, въ които те
биха пласирвали тЪзи свои продукти, покровителствуватъ

своитъ търговски флоти.

При такъвъ упадъкъ на риболовство,

на каботажъ, на навигация СЪ странство, на външна ТЪРГОВИЯ,
какво би станала военната флота? Безъ военна флота какъ
биха се защищавали Нтлантическитъ Щати отъ външни
нападения? Какъ би могло дори да вир-ве земледЪлието въ
тази щати, когато пренасяни къмъ Истокъ, по р-Ъки и жел-Ъзници, произведенията на плодороднитъ Западни Щати биха
стрували много по-ефтино, отколкото произведенията на
Источнитъ Щати, които се нуждаят-ь отъ изкуствено торене,
чиято почва отдавна е изтощена? Какъ при такова попожение на нашата цивилизацията на Западнитъ Щати би
могла да напредва и населението да нараства, когато, очевидно е, че подъ режима на свободната търговия съ Пнглия,
цЪлия т-Ъхенъ излишекъ отъ население и земледЪлски капиталъ би се принесълъ къмъ Истокъ? Сегашното състояние на
ВИРЖИНИЯ дава само слаба представа за положението, КОЕТО
би настанало въ Нтлантическитъ Щати при единъ упадъкъ
на индустрията; Виржиния, действително, както всички Южни
Щати на казаното крайбрежие, взима живо участие въ снабдяването на индустриялнитъ щати съ земледЪлски продукти.

Сжществуването на фабрична индустрия въ Нтлантическитъ
Щати променя изцЪло положението. Тукъ приижда отъ
всички европейски страни население, капиталъ, техническа
опитность, интелектуални сили: увеличава се изпращането на
сурови материяли отъ западъ, търсенето на фабрични изделия;
техното население, броя и важностьта на градовете имъ,
тЪ-хното богатство, най-после, се развиватъ въ сжщата прая
порция, както културата на западнитъ селища; тогазъ при
едно нарастващо население, ТЪХНОТО СОбСТВЕНО землед-Елие се
стимулира чрезъ ПО-СИЛНО търсене на МЕСО, масло, сирене.
млЪко, зеленчукъ, маслодайни растения и плодове; увеличава
се търсенето на солена риба и рибено масло, морското риболзвство; тогазъ каботажа намира за превозъ маса хранитепни продукти, строителни материяли и т. н., които търси
едно манифактурно население; тогазъ манифактурата произвежда МНОЖеСТВО артикули за ИЗНОСЪ ВЪ ЦЪЛИЯ СЕЪТЪ, което
дава ВЪЗМОЖНОСТ): на ЛОХОДНИ завръщания; ТОГаЗЪ чрезъ
каботажа, чрезъ морския риболовъ и чрезъ навигацията въ
чужбина, се увеличаватъ плавателните сили, а съ тЪхъ заедно
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гаранциитъ за независимостьта на страната и нейното
влияние върху другитъ нации, специялно върху Южна Нмерика;
тогава изкуствата и наукитъ, цивилизацията и литературата
получаватъ въ Источнить Щати новъ потикъ и се разпространяватъ после върху Западнитъ Щати.
По тия съображения Съединенитъ Щати се принудиха да
ограничатъ вноса на артикули отъ чуждестрани фабрики и
да протежиратъ своите собствени фабрики. И те успЪха.
Опита на Съединенитъ Щати и историята на индустрията въ
другитъ народи показватъ, че безъ тези мерки крайбрежието
на Нтлантика не би могло нъкога да се индустриализира.
Търговскитъ кризи, тъй чести въ Нмерика, се посочватъ
ПОГРЕШНО като ПОСПедСТВИЯ ОТЪ ТЕЗИ ОГРаНИЧЕНИЯ. ПО-РЕНШНИЯ
опитъ на Северна Нмерика. както и последния, показватъ,
НЕОПЪКИ, Че ТЪЗИ КРИЗИ НЕ СЖ бивали никога ТОЛКОЗЪ ЧЕСТИ И
тъй ОПУСТОШИТЕЛНИ, както ПРЕЗЪ ВРЕМЕТО КОГЕТО сношенията СЪ
Ннглия сж бивали най-малко спъвани. Въ земледЪлски страни,
които се продоволствуватъ съ фабрични артикули отъ вънъ,
търговскитъ кризи произхождать отъ липсата на равновесие
между вноса и износа. Индустриялнитв страни, по-богати съ
капитали отъ колкото земледЪлскит-в и винаги стремящи се
да увеличаватъ пазарите на своите произведения, даватъ стоКИТЪ СИ На КРедИТЪ И НаСЪРдЧаЕаТЪ ПО ТОЗИ начинъ КОНСУМЕ“
Цията. Това е като единъ авансъ срещу бждащата реколта.
Обаче, ако реколтата е недостатъчна, тъй че стойностьта бжде
ПОДЪ СТОЙНОСТЪТЗ На ПО“ПРЕДНИТ15 КОНСУМЕЦИИ, ИЛИ ПЪКЪ аКО
реколтата бжде изобилна, а продуктитъ слабо търсени, се
продаватъ на низки цЪни, ако сжщевременно пазаря си остава
претрупанъ отъ фабрични артикули, това несъответствие
и

между платежнитъ средства и предшествующитъ консумации,
между търсенето и предлагането на земледЪлски продукти и
фабрични стоки, поражда търговска криза. Кризата се увеличава, влошава, но тя не е предизвикана отъ операциите
на чужди-!; и м1зстни банки. По-нататъкъ, въ една отъ следващитъ глави, ще се обяснимъ по този въпросъ.

ГЛНВН ДЕСЕТН
Поуки оть историята
Винаги и навредъ, интелекта, моралътъ и дейностьта на
гражданитъ сж се регулирвали споредъ благосъстоянието на
страната, а богатството е нарасвало или намалявало успоредно
съ тази качества; но нигде трудътъ, спестовностьта, изобретателностьта и предлриемчивостьта не сж създавали нЪщо
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велико тамъ, дето гражданската свобода, институтитъ и законит-в, управлението и външната политика, и особено националното единство и мощь, не сж имъ давали своята подкрепа.
На вс-Ъкжде историята ни свидетелствува за едко енергично
въздействие на социалнитъ и индивидуалнитъ сили Едни върху
други. Въ италиянскитъ и въ ханзейскитъ градове, въ Холандия
и Англия, въ Франция и въ Нмерика, ний виждаме производителнитъ сили и следователно богатството на индивидите да
нараства СЪ свободата, СЪ ОСЪВЪРШЕНСТВУВЗНЕТО на ПОЛИТИЧЕскита и социялни институции, а твзи последните, отъ своя
страна, намиратъ въ увеличението на материялнитв богатства
и въ производителните сили на индивидите елементитъ за Нахното по-нататъшно съвършенствуване. Индустриалния подемъ
и могжществото на Англия датиратъ следъ затвърдявавато на
нейната свобода. Индустрията и могжществото на Венециянцитъ и на Ханзейцитъ, на Испанцитъ и на Португалцитъ огаснаха заедно съ тЪхната свобода. Индивидитъ, колкото и да сж
трудолюбиви, пестеливи, интелигентни и изобретателни, не
МОГаТЪ да 3амЪстятъ липсата На СВОбОДНИ ИНСТИТУЦИИ. ИСТОрията ни учи, съ една речь, че индивидитъ черпят-ь по-голъмата частъ огь своята производителна мощь отъ институтитъ и състоянието на обществото.
Нигде влиянието на свободата, на интелекта и просветата
върху могжществото, следователно върху производителната
сила и върху богатството на страната, не проличава тъй ясно
КаКТО ВЪ навигацията. ОТЪ ВСИЧКИ КЛОНОВЕ на труда, МОРЕ“
плаването ИЗИСКВа наи-много ЕНЕРГИЯ И куражъ, Най-МНОГО
качества, КОИТО ОЧЕВИДНО МОГаТЪ
СМЪЛОСТЪ И ПОСТОЯНСТВО,

-

развиватъ само въ атмосферата на свободата. Въ никой
другъ отрасълъ невежеството. суеверието, и предразсждъцитъ, немарливостьта. подпостьта и мекушавостьта не сж
Тъй пагубни; НИГДЕ ЧУВСТВОТО На личната независимость НЕ
е тъй необходимо, както въ мореплаването. Затова историята
не ни дава прим15ри на поробени народи, които да сж преуда се

спявали въ навигацията. Индуситъ, Китайцитъ и Японцитъ
сж се ограничили отъ най-дълбока древность да плавагь
само по своитъ канали, рЪки и брЪгове. Въ древния Египетъ

МОРЕППаВаНеТО Е бИПО ОСЖЖДаНО, ВЪРОЯТНО
цитъ и фараонитъ сж се бояли да не би то

ЖРЕподкрепи

ЗаЩОТО

да

стремлението къмъ свобода и независимость. Най-свободнитъ и най-просветени въ Гърция държави сж били и найсилнитъ въ мореплаването; заедно съ гвхната свобода е
изчезнала и морската имъ сила. Историята, която разправя
за толкозъ победи нанесени по сухо отъ Македонскитъ царе.
мълчи за т1;хни морски победи.
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Кога Римлянитъ ставатъ силни по море и кога престава
да се говори за тЪхната флота? Въ коя епоха Италия
заповедва като господарь въ Средиземното море и отъ кога
дори нейния каботажъ изпада въ ржцетъ на чужденците?
Инквизицията отдавна б-в прочела смъртната присжда на
Испанската флота, преди тя да бжде унищожена отъ Ннглия
и Холандия. Щомъ се появиха търговски олигархии въ Ханзейградове, могжществото и см-влостьта напущатъ Ханзата.
Въ старитъ Нидерландии мореплавателитъ извоюваха сами
своята свобода, а изпадналитъ подъ ярема на Инквизицията
изгубватъ дори свободата на своитъ рЪки. Английската флота,

скитъ

победителка надъ Холандската въ канала Па-Маншъ, стана
моретата, ГОСПОДСТВО, КОЕТО ДУХЪТЪ На СЕОбОдата и бъ отдавна преопредвлилъ. Холандия всетаки запази
до днесъ известна часть отъ своята търговска флота,
докато флотитъ на Испания и Португалия сж почти унищожени. Напраздно велики администратори се опитватъ да
създадатъ въ Франция флота подъ режима на деспотизма.
ТЯ винаги изчезва. ДНЕСЪ ТЪРГОВСКИЯ И военненъ фЛОТЪ
на Франция растатъ предъ очитъ ни. Едвамъ постигната
независимостьта на Съединенитъ СЪверо-Нмерикански-Щати
и те вече воюватъ съ успехъ ср.-Ещу гигантскитъ флоти на
майката ОТЕЧЕСТВО. А какво представляватъ фЛОТИТТ-З на
Централна и Южна Нмерика? До тогазъ до когато тЪхния
флагъ не ще се развЪва по всички морета, ефикасностьта
на техния републикански режимъ щеесъмнителенъ. Наопъки
погледнете ТексасЪАедвамъ извикани на животъ, тъ претендиратъ вече за свой д-Ълъ въ владенията на Нептунъ!...
Навигацията е само ЕДИНЪ ЕЛЕМЕНТЪ ОТЪ индустриалната
мощь на една страна, който расте и цъвти само въ общото
и чрезъ общото. Винаги и навредъ, навигацията, вжтрешната и външна търговия, самото землед-Ълие, се развиватъ и
цъвтятъ само тамъ, гд15то фабрикитъ сж въ пълния си разЦв-Ътъ. Но ако свободата е основното условие за развитието
На навигацията, КОЛКО ПО-ВЕЧЕ ТЯ Е необходимото УСЛОВИЕ за
развитието на фабричната промишленость, за производителната мощь изобщо на страната? Историята не познава
народъ, богатъ народъ, отдалъ се на търговия и изкуства,
който да не бжде едновремено и свободенъ.
НаВСЪКЖДЕ СЪ зараждането на Индустрията СЕ появявать
и съобщителнитъ средства, подобрението на рЪчното плаване,
строежи на канали и пжтища, параходството и железницитъ, тия необходими условия за едно напрЪднало землеГОСПОДаРь на

-

дЪлие и цивилизация.
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Историята ни учи, че изкуствата и занаятите сж странствували отъ градъ въ градъ, отъ държава въ държава. Преследвани и потиснати въ отечеството си, те сж изб-ьгвали въ
градове и страни, които имъ сж обезпечвали свобода. пропротекция и подкрепа. Така те сж минали отъ Гърция и
Азия въ Италия, отъ тамъ въ Германия, въ Фландрия и
Брабантъ и отъ тукъ въ Холандия и Ннглия. НавсЪкжде
деспотизма ги е гонилъ, а свободата ги е привличала.
Безъ екстравагантноститъ на континенталните правителства,
Ннглия мжчно би постигнала индустриалното си надмощие. Но
кое е по-разумно: да чакаме дРУГИтъ народи да обезум-Ъятъ,
да прогонятъ своята индустрия и да я принудятъ да търси
у НаСЪ ПОДСЛОНЪ, ИЛИ безъ да чакаме подобни еВеНТуаЛНОСТИ
да Се ПОМЖЧИМЪ ДЕ Я ПРИВПЕЧЕМЪ у насъ като Й дадемъ
известни облаги? Опита показва. наистина, че вЪтъра разнася
семето отъ една страна въ друга, и че пусти пространства
по този начинъ сж се обърнали въ гжсти гори; но е ли
разумно лесовъда да чака столетията да извършатъ тази
трансформация? Безумие ли е, ако той засъе девствените
земи, за да постигне ЦЪЛьта слЪдъ десетина години?
Историята ни учи, че цели народи сж извършили успешно
това, КОЕТО лесовъда ВЪРШИ.
НЪколко свободни градове или малки републики съ ограничена територия, население и военна мощь, или още здружения
на подобни градове и държавици, подкрепяни отъ енергията на техната млада свобода, фаворизирани отъ своето
географическо положение и отъ щастливи обстоятелства, сж

пробпЪщяли въ индустрията и търговията преди големите
монархии, чрезъ свободни сношения съ последните, на които
те сж доставяли фабрични издЪлия въ замена на земле-

делски продукти.

те

сж се издигнали до висока стъпенъ на
СЪ ВЕНЕЦИЯ, И

бОГаТСТВО И МОГЖЩЕСТВО. Такъвъ е случая
съ Ханзата, съ Фландрия и Холандия.

Свободната търговия не пеемапко е била износна въ
началото за големите държави, съ които първите сж търгували. При изобилие на естествени ресурси и едно примитивно
социално състояние, свободния вносъ на чуждестранни фабрични издЪлия и износътъ на тЪхнитъ землед-Ълски продукти
сж били най-добрите и найефикасни средства за развитиею
на т-Ъхнитъ продуктивни сили, за привикване къмъ работа
на ТЪХНОТО МЪРЗЕЛИВО И СВЕДЛИЕО население, да заинтересоватъ собствениците на земи и благородниците къмъ индустрия. и да пробудятъ дремящня духъ на предприемчивость у търговците, съ една дума
уаеличатъ техната
да увеличатъ
култура, техната индустрия и техната мощь.

-

107

Особено Велико-Британия е извлекла тия облаги отъсношения съ Италия и Ханзейцитъ, съ Фламандцитъ
и Холандцитъ. Но достигнали съ помощьта на свободната
търговия до известно стжпапо на развитие, гол-ьмитъ държави разбраха, че най-високото стжпало на култура, могжщество и богатство не могатъ да бждатъ постигнати, освенъ

своитъ

посредствомъ здружението на индустрията и търговията съ

землед-ьлието; те почувствуваха, че зараждащата се

млада

индустрия не ще може да издържи съ успехъ свободната
конкуренция на чуждите стари манифактури; че техния
риболовъ и техната навигация, основани на морското могжОСВЕНЪ СЪ помощьта
ЩЕСТЕО, не ще могатъ да се развиятъ освенъ
на специални ОбЛаГИ И ЧЕ ПРИ ЧУЖПЕНЦИ, СИЛНИ ПО капиталъ,
ОПИТНОСТь И познания, МЕСТНИТЪ, национални ТЪРГОВЦИ ще
продължаватъ да бждатъ парализирани. Те потърсиха, следователно. чрезъ ограничения, съ привилегии и насърчения, да
насадятъ у себе си капиталитъ, опитностьта и предприемчивия духъ на чужденците и то съ по-вече или по-малко
успЪхъ, съ по-вече или по-малко бързина, споредъ туй дали
употребенмте средства беха избрани съ по-вече или по-малко
СРЖЧНОСТЪ И ПРИЛОЖЕНИ СЪ по-вече ИЛИ по-малко ЕНЕРГИЯ
И ПОСПЕДОВаТЕЛНОСТь.

Особено Англия е прибегнала до тая политика. Но
монарси неразумни или отдадени на своите страсти, вжтрешни
размирици, или външни войни, сж прекжсвали често прилагането и, и чакъ следъ Едуардъ И и Елисавета и следъ
революциитъ, Ннглия се сдоби съ определена и установена
за цЪльта система. Защото каква ефикасность можеше да
иматъ маркитъ на Едуардъ 111, когато до Хенрихъ ХП не
се е позволявало пренасането на жито отъ едно графство
въ друго, нито изнасянето му въ чужбина. Когато още при
царуването на Хенрихъ УЦ и Хенрихъ ИП всекаква печалба,
дори печалбата отъ шанжа се е считала за пихварство и сж
мислили, че насърчаватъ занаятите нормирайки много низко
цената на вълненитъ платове и надницитъ, а производството
на храни
чрезъ ограничаване броя на гол-Ъмиттз стада
овци. И колко по-скоро фабрикацията на вълнени платове и
щ-Еха да се развиятъ въ Ннглия, ако Хенрихъ ИП
навигацията щеха
не бе счелъ за зло покачването цената на житото, ако вместо
масовото изгонване на работниците - чужденци, той по примера На СВОИТЪ предшественици СЕ помжчеше да ГИ привлече
въ по-голвмъ брой, ако Хенрихъ И! не 61; отквърлилъ Навигационния Нктъ, предлаганъ отъ Парламента!
Въ Франция ний виждаме фабриките, свободната циркулация вжтре, външната търговия, риболовътъ. търгов-

-
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ската и военна флоти, съ една дума всички атрибути на една
велика, могжща и богата нация, които Англия за успела да
постигне чрезъ вековни усилия, да изникватъ въ неколко
години, като по магия, по зовътъ на единъ големъ гений,
обаче изчезватъ още по-скоро подъ железната ржка на

РЕПИГИОЗНИЯ фанатизъмъ

И На ЦЕСПОТИЗЪМЪТЪ.

Ний виждаме принципа на свободната търговия да се
бори, безъ успехъ, при неблагоприятни обстоятелства, противъ
ограниченията ОбЛЕЧЕНИ ВЪ сила; Ханзата изчезва, а Холандия
пада подъ ударите на Ннглия и Франция.
Упадъка на Венеция, Испания и Португалия, ретоградОтменението на Нантното движение въ Франция, следъ отменението
ския Едиктъ, и историята на Ннглия, гдето свободата върви
винаги ржка за ржка съ индустрията, търговията и националното богатство, ни учатъ, че ограничителната политика е
ефикасна само дОКОПКОТО тя СЕ ПОДКРЕПИ ОТЪ разитието на
Цивилизацията И на СВОбОдНИТЪ ИНСТИТУЦИИ ВЪ страната.
Отъ друга страна, историята на Съединените Щати и
опита на Англия учатъ, че една твърде напреднала култура
съ, или безъ, свободни институции, ако не бжде подкрепена
отъ добра търговска политика, е много слаба гаранция за
економическия напредъкъ на една нация.
Модерна Германия, лишена ОТЪ ЕНЕРГИЧЕСКа И КОЛЕКТИВНа
търговска политика, изоставена въ собствената си територия
на конкуреНЦията на една по-съвършена въ всЪко отношение
чуждестранна индустрия; изключена сжщевременно отъ чуждестранните пазари чрезъ произволни и често капризни
ограничения, ДаЛЕЧЪ ОТЪ да ПОСТИГНе ВЪ ИНДУСТРИЯТВ СИ НаПРе*
дъкъ съразмЪрно културното и развитие, не може дори да
запази старото СИ ПОЛОЖЕНИЕ, а СЕ експлоатирва като КОЛОНИЯ
отъ онзи народъ, който преди неколко века 615 сжщо експлоатирвнъ отъ нейните търговци, до като най-сетне нейните
управници се решатъ чрезъ една обща и мощна система да
осигурятъ вжтрешния пазаръ за местната индустрия.
Съединените Щати, въ състояние повече отъ всека друга
страна да използуватъ Свободната ТЪРГОВИЯ, ПОВЛИЯНИ ВПРОчемъ още въ люлката на своята независимость отъ уроцитъ
на космополитската школа, се помжчиха повече отъ всека
друга страна да приложатъ този принципъ. Обаче на два пжти
войнитъ съ Велика Британия ги принуждаватъ да фабрикуватъ сами фабрични предмети, които при режима на свободната търговия черпЪха отъ вънъ; следъ мира, на два
ПЖТИ външната КОНКУРЕНЦИЯ ГИ довежда до прага На ПРО“
пастьта и ги предупреждава, че при днешното положение
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света една голЪма нация тръбва да дири, преди всичко,
хармоничното развитие на СВОИТЪ СИЛИ гаранция за своята
независимость И благоденствие.
Тъй историята ни учи, че ограниченията сж много помалко изобретение на спекулативни умове, отколкото естествени последици отъ различието въ интересите и усилията
На НаРОДИТЪ КЪМЪ независимость ИЛИ КЪМЪ надмощие, ОТЪ
национални съперничества и войни и че тъ (ограниченията)
преставатъ съ прекратяването на конфликти-!; между националнитъ интереси или чрезъ сдружаване на народите подъ
режима на правото. Въпроса досежно какъ народите могатъ
да бждатъ обединени въ федерация, и какъ въ расприт-ь
между НЕЗаВИСИМИ народи, СЖДЕбНИТЪ РЕШЕНИЯ МОГаТЪ да
вам-ьнятъ оржжието, е въпросъ еквивалентенъ на този: какъ
националнитъ търговски системи могатъ да бждатъ замънени съ всемирната свободна търговия?
Опитите на н-Ъкои нации, които сж приложили у тЪхъ
свободната търговия спръмо нЪкоя по-напреднала отъ т15хъ
на

ВЪ

въ индустрия, богатство и могжщество нация, както и опиТИТЪ на Нации СЪ ограничителна търговска СИСТЕМа, Напр.
Португалия, въ 1703 г., Франция въ 1786 г., Съединените
Щати въ 1786 и 1806 г., Русия въ 1815 и 1821 г., и Германия
презъ Шели векове, ни показватъ. че по този начинъ се
жертвува само благосъстоянието на страната, безъ облаги,

изобщо, за човешкия родъ, а изключително въ полза на
силата, КОЯТО ДЪРЖИ скиптъра на ИНДУСТРИЯТа и ТЪРГОВИЯТа.
Швейцария, както ще видимъ по-нататъкъ, съставлява изклюЧЕНИЕ, КОЕТО ГОВОРИ МНОГО и СЖЩЕВРЕМЕННО МаЛКО за и проТИЕЪ едната ИЛИ другата СИСТЕМИ.
Колберъ не е въ нашите очи мзобретатель на системата,
която италиянцитъ нарекоха съ неговото име; ний вид-ьхме,
че англичаните сж я прилагали много преди него. Колберъ
приложи само на практика онова, което Франция тръбваше
рано или кжсно да усвои за да изпълни своето предназначение. Нко тръбва да упрекнемъ въ нащо Колбера, то е,
че той се опита да изпълни подъ едно абсолютно управление едно дело, което можеше да трае само следъ дълбока
промена въ политическото устройство на държавата.
Би могло впрочемъ да се отговори въ зашита на Колбера, че неговата система, следвана отъ разумни монарси
и отъ просветени министри, можеше, по пжтя на реформитъ,
да отстрани пречкитъ, които спираха прогреса на фабриките,
на земледвлието и търговията, както И да отстрани препятствията за политическите свободи, и че Франция не би имала
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революции; че възбуждана въ своето развитие отъ взаимното
въздействие на индустрията и свободата, Франция щЪше да
бжде отъ единъ вакъ и половина насамъ щастлива съперница на Пнглия по отношение фабрики, вжтрешни Съобщения,
външна ТЪРГОВИЯ И колонизация, както И ВЪ риболовството
и въ търговската и военна флота.
Историята ни учи най-после, че народи надарени отъ
природата съ всички средства за да достигнатъ найависокото стжпало на богатство и могжщество, могатъ и требва,
безъ да противоречатъ на себе си, да сменятъ системит-ь въ
зависимость отъ своя напредъкъ. Най-напредъ, действително,
ПОСРЕДСТВОМЪ свободна ТЪРГОВИЯ СЪ народи по-напреднали
отъ тЪхъ, 115 изпизатъ отъ варварството и подобряватъ своето
земледЪлие; сетне, ПОСРЕДСТВОМЪ ограничения ТЪ каратъ да
процъвтяватъ своите фабрики, своя риболовъ, своето мореплаване и своята външна търговия; и най-после следъ като
СТИГННТЪ до най-високото стжпало на богатства И МОГЖЩЕСг
ство, чрезъ постъпенно възвръщане къмъ принципа на свободната търговия и на свободната конкуренция върху собственнитъ свои пазари въ чужбина. тъ предвардватъ отъ
мързеливость своитъ земледЪлци, индустриялци и търговци
и ги държатъ на щрекъ за да пазятъ надмощието, което
сж постигнали. На първото отъ тази стжпала виждаме
Испания и Португалия, а на второто - Германия и Северна
дмерика; Франция ни се струва да е предъ прагътъ на
последното; НО само ННГЛИЯ днесъ е стигнала ПОСЛЕДНОТО
.стжпапо.

Бележка: На страница 20 първитъ четире реда, разМЪСТеНИ ПРИ печатането, да се четатъ така:
Народъ съ малка и ограничена въ ресурсит-ь си територия, който не притежава устията на своите реки или чиято
територия не е добре закржглена, не може да си служи
СЪ протекционната система, ИЛИ ПОНЕ НЕ МОЖЕ УСПЪШНО

НН ННРОДНО СТОПННСТВО
И МИТНИЧЕСКН ПОЛИТИКА
отъ

ФРИДРИХЪ ЛИСТЪ
првввлъ

РНЧО П. КОСЕВЪ

Книга втора
Теорията
Глава първа
Политическа Икономия и Космополитична Икономия
Преди Кеней и ФранцузкитЪ икономисти, имаше само
практика на политическа икономия, практикувана отъ
администрацията. Управниците и писателите, които се занимаваха съ административни въпроси, пишеха изключително
по землед-Елието, мануфактуритъ, търговията и плаването на
страната КЪМЪ КОЯТО ПРИНаДЛеЖаХа, безъ да анализирагь
причинитъ на богатствата, безъ да се издигнатъ до изучаването ИНТЕР-ЕСИТЪ На человЪчеството.
Кеней, комуто принадлежи идеята за всемирната свобода
на търговията, пръвъ простре своитъ издирвания върху цЪлия
човешки родъ, безъ да държи сметка за нацията. Той озаглави съчинението си: „Физиократия или най-изгодното за човешкия родъ управление;“ Той иска да си
представляваше ТЪРГОВЦИТЪ ОТЪ ВСИЧКИ Страни като СЪСТаВЛЯ“
ващи една само търговска република. Очевидно, Кеней говори за космополитична икономия, т. е, за науката която
учи какъ чов-ашкия родъ може да постигне владението на
едно благосъстояние, докато пъкъ политическата икономия учи само какъ една нация, при дадени условия, достига,
посредствомъ земледЪлието, мануфактурната промишленость
И търговията ДО бЛаГОСЪСТОЯНИЕ, ЦИВИЛИЗаЦИЯ И МОГЖЩеСТЕО.
Ндамъ Смитъ даде сжщия просторъ на своето учение,
стремейки се да установи козмополитичната идея за абсолютната свобода на търговията, въпреки грубитъ гр-Ешки
извършени отъ физиократитъ противъ естеството на нашата и
противъ логиката, Както Кеней, Ндамъ Смитъ не си поставя
за ПРЕДМЕТЪ ПОЛИТИЧЕСКЕТЕ ИКОНОМИЯ Т. е. политиката КОЯТО
всека страна тръбва да сл-Ъдва за да постигне известенъ
напредъкъ въ своето стопанско състояние. Той озаглави съчинението си: „Естество и причини за богатството
на народитЪ“, т. е. на всичкитъ нации съставляющи
чов-Ташкия родъ.
една
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Той посвети една часть отъ трудъгь си върху

тико-економически системи, единствено за

разните

поли-

да докаже нищожече политическата или национална

ството имъ и да установи,
економия тръбва да отстжпи м-Ъсто на общочовешката.
Само мимоходомъ, сегизъ-тогизъ, той говори за война. Идеята
за ВЕЧНИЯ МИРЪ е основата На ВСИЧКИ НЕГОБИ доказателства.
Споредъ духовитата бележка на Вц9а1о--5(ешатт, неговия
биОграфъ, той взима за изходна точка на своите издирвания
максимата, „че по-вечето отъ правителствените мЪрки за

напредъка

И

бПаГОСЪСТОЯНИеТО

СЖ

безполезни

И

че За изди-

гането на една държава до най-висшето стъпало на благоденствие, потребни сж три н-Тзща - умерени данъци, добро
сждебно устройство и миръ“. Очевидно подъ миръ Н. Смитъ
разбира тукъ вечния миръ на Сенъ-Пиеръ.
Жанъ-Батистъ-Сей подчертава изрично, че идеята за свободната ТЪРГОВИЯ предполага СЖЩЕСТЕУВЗНЕТО На всемирната
република. Този писатель, който въ сжщность гради своята
научна сграда съ материяли оть Н. Смитъ, казва буквално
въ своята Есопотйе ротйсше ртасйциед) „може да см15тнемъ
за едно и сжщо нащо семейството и шефътъ, който се грижи
за неговите нужди ПрИнципитъ, бележкитъ, които ги зас-Ъгатъ,
съставляватъ частната економия; публичната (общественната) економия обгръща наблюденията и принципите
относно интересите на отдълна нация, противопоставени на
интересите на дРУГа нация. Н политическата економия
се отнася до интересите на коя да било нация, или до 06ществото изобщо.“
Тръбва да забележимъ тукъ: първо, че Сей признава
подъ името п убл и ч н а е к о и 0 м и я сжществуването на
националната политическа економия, съ която той не се
занимава въ своитъ съчинения; на второ мЪсто, той
нарича политическа економия едно космополитично
по естеството си учение и че въ това учение той третира само
ЕКОНОМИЯТЕ, КОЯТО има ПРЕДЪ ВИДЪ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КОПЕКТИВНИТЪ
интереси на человЪчеството, безъ огледъ отделнитъ интереси на всЪка нация.
Тази путаница отъ думи не би сжществувала, ако следъ
разсжжденията върху туй що той нарича политическа еканомия и което не е друго освенъ космополитическа или
световна економия, економия на човешкия родъ, Сей би
ни запозналъ съ принципит-ь на учението, което той нарича
публична економия икоето въ сжщность е економия на отдЪпнитв нации, или политическа економия. Въ дефиницията и въ изложението на това учение, той мжчно би
се въздържалъ да тръгне отъ идеята за нация и да посочи какви сжществени иам-внения економията на човъшкия
“) Час-тъ |Х“,

Таь|еац

Зепега| (те |*Есопот1е

ан Зосйейез.
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родъ требва да претърпи по силата на факта че човешкия
родъ се състои отъ отделни нации, съставляващи снопъ отъ
сили и интереси, въ естествената имъ свобода спрямо други
тЪмъ подобни общежития. Обаче, давайки на своята общочовешка економия името политическа, той се освобождава
отъ това изложение; чрезъ путаница въ думите, той прави
смешение на идеи и потуля една редица отъ най-тежки

забуждения.
Всички последующи писатели сподЪлятъ това заблуждение. Сисмонди нарича политическата економия „наука За
щастието на човешкия родъ“. Така, Ндамъ Смитъ и
неговите ученици. въ сжщность, не проповЪдватъ дРУго нищо
освень това което Кеней и неговата школа учеха преди техъ;
защото статията въ Кеч и е М ето а 1 с] и е досежно физиократитъ казва, приблизително въ сжщитъ изрази, че щастието

Теоретически

на

индивидитъ зависи

родъ. Първия отъ

изобщо отъ щастието на човешкия

американскитъ корифеи

на свободната
търговия, както Ндамъ Смитъ я разбира, Томасъ Куперъ,
председатель на Колумбския Колежь, отрича дори сжществуването на нацията; той нарича нацията „граматическо изобретение, измислено единствено за изб-Егване на перифразата, нъщо сжществующе само въ мозъцитъ на политиците“.
Впрочемъ, Куперъ е напълно последователенъ съ себе си,
много по-вече отколкото неговите предшественици и учители;
защото ЩОМЪ се допусне сжществуването на нации СЪ СВОИ
условия на сжществувание и интереси, требва непременно
да се измени економията на чавашкото общество съобразно
СЪ ТИЯ ЧаСТНИ интереси; прочее, ако намерението е Да се
изтъкнатъ тия изменения като грешки, преди всичко умЪстно
е да се оспори сжществуванието на нации.

Що се касае до насъ, ний далечъ не отхвърляме теорията на космополитическата економия, изработена отъ школата; ний см-Етаме само, че политическата економия,
или както Сей я нарича публична економия, тръбна да
бжде научно построена и че по-добре е да се нарекатъ нъщата съ истинското имъ име, отколкото да имъ се прикач-

ватъ названия противни на смисъла на думите.
За да бждемъ втврни на логиката и на естеството на нъщата, тръбва да противопоставимъ на частната економия

социалната економия и да

подразбиране

подъ последнята
еКОНОМИЯ, КОЯТО изхождайки
националность УЧИ, какъ дадена нация, ПРИ

политическата или национална

за
днешното състояние на света и предъ видъ особнитъ нейни
условия, може да запази и подобри своето економическо по-

ОТЪ идеята

ложение; а космополитичната или общочовЪшката економия
излиза отъ хипотезата, че нациитъ на земното кълбо образуватъ едно единственно общество, живуще въ веченъ миръ.

в

Нко се предпостави, като школата, всемирната асоциация
или федерация на народите, гаранция за вечния миръ, принципа за свободната търговия между народитъ ще бжде напълно доказанъ. Колкото пб-малко индивида бжде спъванъ
въ преследването на своето благосъстояние, колкото по-богати и многобройни бжджтъ хората съ които той свободно се
сношава, толкозъ по обширно е откритото поле за неговата
дейность, толкозъ по-лесно му е да употреби за подобряване на своето положение способноститъ, съ които природата го е надарила, знанията и талантите, които той е придобилъ, естествените сили, които стоятъ на разположението
му. Положението на общините и провинциитъ е сжщо като
това на индивидитъ. Тръбва човЪкъ да бжде лудъ за да
твърди, че търговския съюзъ е по-неизносенъ отъ провинциалните митници на С.-Щати въ С.-Нмерика, отъ провинциалнитЪ (областните) митници на Франция и на Държавите
отъ Германската конфедерация.
Трит-ь съединени кралства на Велика Британия и Ирландия
сж поразителенъ и решаващъ примеръ за огромните последици отъ свободната търговия между сдружени народи.
Представете си подобно сдружение между нациитъ на земнай-силното въображение не би могло да си
ното къпбо
представи сумата отъ блага, които това сдружение би дало
на човечеството.
-

Беспорно,

идеята за

конфедерирането на

народитъ

и за

вечния миръ се подсказва едновременно огь разума и отъ
религията1). Нко дуелътъ между хората е осждителенъ,
дуелътъ между народите не е ли още по-неизвинителенъ?
Доказателствата, които социалната економия черпи въ историята на цивилизацията въ полза на сдРужаването на всичии
човЪци подъ режима на правото, сж може би доказателства,
които най-силно поразяватъ здравия смисълъ. Историята учи,
че тамъ гдето индивидитъ живЪягь въ състояние на война,
благосъстоянието на Хората е слабо и че то се увеличава
въ зависимость отъ ръстътъ на човЪшкит-в сдружавания. Въ
първобитната стадия на човЪчеството, ний виждаме само семейства, сетне виждаме градове, конфедерация на градове.
после обединение на цела страна, най-после, сдружаване
на нЪколко държави подъ единъ легаленъ режимъ. Нко
човЪшкия умъ може да схване преимуществата на тия гоМами общежития, тръбва да лриемемъ че той е въ състояние
да схване така сжщо преимуществата отъ сдружаването
*) Християнството предписва вечния миръ; но до като пророчеството „ще бжде единъ пастиръ и едно стадо“ не се сбждне, максимата
на квакеритъ Мжчно би могла да се практикува Най-доброто доказа
тьта на
е съ
за
оуч
нието и проповедите му съ изискванията за материалното благосъстояние и съ моралното развитие на човечеството.

на Целия човЪшкИ родъ. Множество признаци указватъ на
тази тенденция. Доста е да посочимъ направения напредъкъ
въ наукитъ и изкуствата, въ индустрията и въ социалното
устройство. Още отъ сега може да се предвиди съ положителность че, следъ нЪколко десятки години, вследствие осъвършенствуването на превозните средства, цивлизованитъ
народи ще бждатъ въ своите материялни и морални отношения много по-т-ьсно съединени по между си отколкото
разнитъ английски графства преди единъ вЪкъ. Вече правителствата на КОНТИНЕНТЕПНИТЪ ДЪрЖдВИ притежаватъ ЕЪ
телеграфа средството да се сношавагь по между си почти
като да сж събрани въ едно и също м-Ъсто. Могжщи сили,
непознати по-рано, вече издигнаха индустрията до таквозъ
стжпало на развитие, което никой не подозираше, а други
още по-могжщи се очаква да се появятъ. Н колкото индустрията напредва, колкото тя прониква въ разните страни,
толкозъ по-малко възможна става войната. Два еднакво напреднали въ индустрията народи биха взаимно си повредили
въ една седмица много по-вече, колкото не биха могли да
поправятъ презъ живота на ц15ла генерация. Прибавете, че
тия нови сили, употребявани до сега изключително въ производството, нема да откажат-ъ своите услуги въ разрушаването, че тъ служатъ за отбрана на народите изобщо, въ
частность на народите оть европейския континентъ, и грозять
да лишагь Съединеното Кралство (В.-Британия) отъ островнитъ му дефансивни преимущества. Вече, въ конгреситъ на
гол-Емине сили Европа притежава зародишътъ на бжджщия
КОНГРеСЪ на нации-ГЪ- ПО настоящемъ, стремлението
да се уреждатъ чрезъ протоколи споровете между народите
надд-влява надъ тенденцията да се уреждатъ чрезъ оржжие.
по справедливи идеи за богатството и за индустрията сж
убедили вече най-добритъ умове въ цивилизованитъ страни,
че цивилизоването на варварски или полуварварски народи,
на ОСТЕНЗПИ назадъ въ цивилизацията народи, и основаването На КОЛОНИИ представляватъ за напредналите нации, за
развиване на техните производителни сили, поле което обеЩава много по-изобипни и сигурни плодове, отколкото войната или враждебнитъ търговски ограничения. Съ разпространяването на това убеждение и съ разширяването на
превознитъ срЪдства, които ще направят-ь пб-достжпни за
цивилизованитъ народи нецивилизованитъ такива, народите
ще почнатъ все повече и повече да разбиратъ, че цивилиЗОВЕНеТО на ВЕРВЕРСКИ НВРОДИ, на народи РЗЗЯЖДЕНИ ОТЪ
анархия, или прит-Ъснявани отъ лоши управници, е мисия,
която обещава на всички еднакви облаги, мисия която е
обща на всички и която може да бжде изпълнена само чрезъ

сдружаването.
Че цивилизоването на
ното кълбо, е мисия на

ВСИЧКИ НЕРОДИ,

култивирането зем>

человЪчеството, това следва отъ
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неизменитъ
лизованитъ

закони на природата, по силата на които цивинароди се тласкатъ отъ една непредотвратнма
сила да ШИРЯП СВОИТЕ производителни СИПИ въ ПО-МаПКО
културни страни. Навредъ, подъ влиянието на цивилизацията,
ний виждаме населението, ИНТЕЛЕКТУЕПНИТЪ Сиди И матери-

ялнитъ

капитали да растатъ до такава стъпень че се принужЧ
поймалко културни страни.
Когато земята не може повече да храни населението и да
поглъща труда на земледЪлеца, свободните ржцъ търсятъ
работни земи въ п04далечни страни; когато таланти и индуг
стриални сръчности изобилствуватъ въ една страна и не
намиратъ достатъчно възнаграждение, тъ емигриратъ тамъ
гдето се дирятъ такива; когато вледствие натрупванието на
материални капитали лихвата спадне толкова ниско, че дребния капиталистъ не може да живее отъ тая лихва, той
търси по-вьзнаградитепенъ пласментъ въ пребтздни страни.
Системата на школата почива, прочие, върху една здрава
идея
идея, която науката трабва да приеме и разработи,
за да изпълни своето предназначение, което се състои въ
упжтаание на практиката, - идея която практиката не може
да игнорира безнаказано. Школата обаче не държи сметка
за народите и техните Интереси, за Гьхното особенно положение И не ГИ СЪГПЕСУБЗ СЪ идеята за ВСЕМИРНИЯ СЖЮЗЪ и
вечния миръ.
Школата приема за осжществено едно бжТя предполага вседаще състояние на
мирния сжюзъ и вечния миръ осжществени и отъ тъхъ
залючава за големите облаги отъ свободната търговия. Така
тя смесва последствието съ причината. Вечния миръ сжществува между провинции и държави вече сдружени; отъ това
даватъ да се приливатъ вЪ други

-

нашата.

сдружение прозхожда ТЪРГОВСКИЯ ИМЪ СЖЮЗЪ; на ВЕЧНИЯ МИРЪ
който живеятъ. тъ дължатъ облагитъ, които този миръ имъ
обеспечава. Примерите. които историята дава, ни показватъ
политическия сжюзъ предшествуващъ търговския. Тя не познава случай, гдето вториятъ да е подготвилъ пжтя на първия.
При сегашното положение на света, свободната търговия би
причинила, вместо всеобща република, всеобщо подчинение
на НВРОДИТЪ СПРЪМО оная държава, КОЯТО има ПЪРВЕНСТВО Въ
индустрията, търговията и мореплаването; има сериозни за
това опасения, вънъ отъ всекакво съмнение,
Всемирната репубЛИка, тъй както я схващатъ Хенрихъ [У
и Нбатъ Сенъ Пиеръ, т. е. асоциация, въ която всички нации
признаватъ помежду си единъ законенъ редъ и се отказватъ
отъ саморазправа, е възможна само подъ условие, че тъ сж
на еднакво ПРИбПИЗИТеПНО РЕЗЕИТИЕ ВЪ ИНДУСТРИЯ И ЦИВИ“
лизация. политическо възпитание и мощь. Свободната тър-

говия се разширява постъпенно съ развитието на този сжюзъ;
даде на ВСИЧКИ народи голъ-

чрезъ НЕЯ СЪЮЗЪТЪ МОЖЕ да
Чрезъ

митъ

облаги, които

провинциите

и СдРУЖенитт-з държави
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даватъ днесъ. Протекционата система е единственото средство, което издига по малко напредналитъ въ цивилизацията
държави до нивото на изпреварипптъ ги индустриални
държави. ОТЪ това гледище Протекционата
протекционата СИСТЕМа Се явява
като най-мощния промотйоръ за крайната асоциация на
НаРОДИТЪ, Т. е. на истинската свобода на търговията. И ОТЪ
ИКОНОМИЯ изглежда
СЖЩОТО това гледище политическата
като наука, която държайки сметка за сжществующита интереси и за особното положение на нациите, учи какъ всека
отъ твхъ може да стигне до оная стъпенъ на икономическо
развитие при което Сдружааането съ други нации отъ подобна
култура, следователно И свободата на ТЪРГОВИЯТЕ, става ВЪЗМОЖНО И ИЗГОДНО.

Но школата смесва тия две учения; тя прави гол-ама
грешка прилагайки къмъ положението на различни страни
ЧИСТО КОЗМОПОЛИТИЧИИ ПРИНЦИПИ И СЖЩЕЕРЕМЕННО игнорира
По ПОЛИТИЧЕСКИ съображения КОСМОПОЛИТИЧНаТЗ тенденция на

производителните

сили.

Именно игнорирайки космополитическата тенденция на
производителните сили, Маптусъ изпада въ грешка когато

иска да ограничи размножаването на населението; не давна
Челмерсъ и Торенсъ подържаха странната идея, че увели-

чението

На

КаПИТаЛИГь

И

НЕОГРаНИЧЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО

СЖ

злини, ОГРаНИЧЕНИеТО На КОИТО се ДИКТУВа ОТЪ общия ИНг
тересъ; Сисмонди обяви фабриките вредни за обществото.
Теорията прилича въ това отношение на Сатурнъ, който яде
собствените си деца. Тя, която отъ размножаването на населението, на капиталите и машините дохожда до раздвлението на труда и съ тоя законъ обяснява напредъка на
обществото, сматря тия сили за чудовища, които заплашватъ,
благосъстоянието на народите; защото съ погледъ обърнатъ
изключително къмъ сегашното положение на тази или онази
нация, тя изгубва предъ видъ положените на [голото земно
кжлбо и бждащмя напредъкъ на человъчеството. Не е
истина, че населението се увеличава съ по-гол-Ема бързина
огь колкото производството на храни. Би било неразумно
да се допустне
дОПуСТНе такава диспропорция и да Се подържа ТЯ СЪ
пресметания и софизми, когато Глобусътъ предлага огромни
количества неизползвани сили и може да храни десеть, може
би- и сто пжти повече хора отъ колкото има по настоящемъ.
Късогледство е да се взима днешната мощь на произво
дИТеЛНИТЪ СИЛИ за мерило на числото хора, КОИТО МОГаТЪ
да се препитаватъ ВЪРХУ дадена ПЛОЩь. Диаакътъ, ПОВеЦЪТЪ
и рибаря не биха могли, по т-Ъхно пресметане, да нам-ьрятъ
ДОСТаТЪЧНО МЪСТО на земното кълбо за единъ МИЛИОНЪ хора;
за десетъ милиона, невежата земледЪлецъ - за
овчаря
сто милиона, а между това само Европа днесъ се населява
оть дв15ст15„милиона. Културата на картофите, както и на

-
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фуражнитъ растения, и последните подобрения въ землед-вликономия изобщо, одесеториха човЪшката мощь за
производство на съЪстни припаси. Въ Ннглия, въ средните

ската

ЗЕМЯ е давалъ ЖИТО четири ОТЪ ЕДНО;
десеть ДО двадесеть, а петь ПЖТИ Но вече
земи се обработватъ. Въ много европейски страни, гдето подобрението на почвата е еднакво съ това въ Ннглия, днешното имъ производство не превишава четири. Кой може да
ограничи изнамиранията, кой може да тури граници на напредъка на човечеството? ЗемлеДЪлската химия е още въ
детинството си; кой може да каже, че утрЪ едно откритие,
нЪкой новъ способъ, нама да учетвори или одесетори пло>
довитостьта на почвата? Нртезиянскитв кладенци позволяватъ вече да се обръщатъ пустини въ плодородни полета,
Н кой знае какви сили се криятъ още въ недрата на земята?
Представете си, че едно ново откритие позволи да се произвежда топлината евтино, безъ помощьта на ИЗБЕСТНИТЪ до
СЕГа горива; какви пространства биха МОГЛИ да се разработятъ и въ каква бесметна пропорция би се увеличила производителната сила на дадена площь? Нко теорията на Маптуса изгледва ТеСНОГРЖда ПО тенденция, ПО средствата СИ ТЯ
е противна на природата,-* тя разрушава морала и енергията,
съ една дума, тя е отвратителна. Тя унищожава единъ стимулъ, който природата употребява за насърдчение физиче-

векове,

дНВСЪ

ЕДИНЪ

Той

акръ

Дава ОТЪ

скитъ и духовни усилия на хората, за възбуждане и подържане у тЪхъ най-благородни чувства, стимулъ на който
човечеството дължи своя прогресъ. Тя възвежда въ законъ
най-сухия егоизъмъ, тя иска да затворимъ сърдцето си за
гладнитъ, понеже, давайки имъ да ядатъ и пиятъ ний щ-Бли
сме подиръ тридесетъ години да бждемъ причина, може би,
за дРУги изгладнели. Тя поставя сметката на м1;стото на милосърдието. Подобна доктрина би обърнала сърдцата на
хората ВЪ КЗМЪНЕ. Н какво би МОГЛО да се очаква ОТЪ единъ
народъ, чийто граждане нося тъ въ гърдитъ си камъне вмЪсто
СЪРдЦа. ако не ПЪЛНО УНИЩОЖеНИЕ на морала И заедно СЪ
него на производителнитъ сили, или на ц-Тзлото богатство,

на цивилизацията, На СаМаТа страна?
Нко у една нация населението превишава производството
на храни, аКО капиталитъ СЕ натрупватъ Тъй ЧЕ не могатъ
вече да намиратъ употребление въ страната, ако
ИЗХВЪРЛЯТЪ на УПИЦаТа множество ИНДИВИДИ, аКО Най-ПОСЛе
фабрикитъ задръстятъ магазиитъ, -това е доказателство че
природата не иска индустрията, Цивилизацията, богатствата
И силата да бЖдЖТЪ ИСКЛЮЧИТЕЛНО ПОСТОЯНИЕ само На едИНЪ
народъ, когато огромни пространства отъ годни за обработване земи се обитаватъ отъ диви зверове и че по голъмата часть отъ човечеството тжне въ варварство, въ невежество и мизерия.

машинитъ
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Преди малко ний посочихме въ какви грешки изпада
школата разглеждайки отъ политическа страна производителнитъ сили на човешкия родъ. Н-ька изтъкнемъ сега
грешкитъ, които школата прави, разглеждайки оть козмополитическо гледище особнит-ь интереси на народитъ. Бъ
сжщностъ, ако сжществуваше една конфедерация на народи,
както въ С. Щати въ С. дмерика. излишъка отъ население,
дарби, индуструални способности и материални капитали би
се преляли отъ Ннглня въ Континента, тъй както се прелива
отъ источнитъ Щати на американския сжюзъ въ западнитъ
Щати, при условие, разбира се, че държавитъ отъ Континента
биха представлявали еднаква сигурность за личностъта и имотитъ, сжщото устройство, сжщитъ общи закони и че английСКОТО правителство се Подчинява на колективната впасть на
универсалната конфедерация. При подобна хипотеза, найдоброто средство за издигането на тия страни до богатството
и цивилизацията на Ннгия е свободната търговия - такъвъ
е аргумента на школата. Обаче, при днешното положение на
Света, какви биха били последствията отъ свободата?
ННГЛИИСКаТа нация, като независима И изолирана нация,
НаЦИЯ,
ще вземе за суверенно правило на своята политика своитъ
интереси; привързанъ къмъ своята банка, къмъ своитъ закони,
учреждения и привички. англичанина би употребилъ, по възкапитали въ индустрията на своята
можность, своитъ сили
страна; свободната търговия, отваряйки света за произведенията на английскитъ фабрики го насърчава въ това; той
н15ма поводъ и причини да основава фабрики въ Франция
или въ Германия. Излишъка отъ негова капиталъ ще бжде
вложенъ въ външната търговия въ Ннглия. Нко бжде принуденъ да емигрира и да пласира капиталитъ си въ странство, както днесь,
днесъ, той ще предпочете предъ близките континентални страни далечни такива, гдето би намерипъ
своя езикъ, своитъ закони и учреждения. Англия би се обърнала по този начинъ на единъ обширенъ фабриченъ градъ.
Нзия, Нфрика и Австралия ще бжджтъ отъ нея цивилизовани
и покрити съ нови подобни ней държави. Съ течение на
времето би се създапъ, подъ предствдателството на метрополията, единъ английски сватъ, въ който нациитъ отъ европейския континентъ биха се изгубили, като незначителни и ялови
раси. Франция би спад-влила съ Испания и Португалия мисията
да доставя на този английски сватъ най-добритъ вина, а тя ще
пие само най-лошитъ; въ най-благоприятния случай тя би
запазила фабрикацията на нЪкои модни артикули. Германия
едва ли би могла да доставя на тоя английски сватъ друго
нЪщо освЪнь датски играчки. дървени часовници, философски
съчинения и отъ време на време нЪкой спомагателенъ корпусъ войска, предназначена да загине въ пустините на Азия
и Нфрика за разширяване на английската търговска и инду-

и

стрияпна сюпрематия, на английския езикъ и литература. Не
ще се ИЗМИНВТЪ МНОГО векове И въ този аНГПИйСКИ СВЪТЪ ще
се говори за Франция и Германия съ оня респектъ, съ който
днесь ний говоримъ за азиятскитв народи.
Политиката, обаче, счита подобно развитие, като послед-

ствие
СТЕИЕ ОТЪ свободната ТЪРГОВИЯ, за ПРОТИВОССТЕСТВЕННО; ЕКО
по времето на Ханзейцитъ, разсаждава тя, бе въведена свободната търговия, германцитъ, вместо англичанитЪ“, шаха да
изпреварятъ всички други въ търговията и индустрията. Би
бИЛО ВЪ висша
ВИСШа СТЪПЕНЪ неправедпиво да се ПРЕДОСТаВЯТЪ На
англичаните, по космополитични съображения, богатството и
могжществото на делото земно кжлбо, единственно защото
тъ първи сж развили своята собственна търговска система
и защото те най-много сж пренебрегнали космополитическото
начало. За да може свободната търговия да оперира праВИЛНО, НУЖДНО е, преди ВСИЧКО ОСТЕНВЛИТЪ Пд НаДИРЪ ОП
тьхъ народи да се издигнагь чрезъ искуственни мърки до
развитието, което АНГЛИЯ ИСКУСТЕЕННО е ПОСТИГНаПа. Подъ
страхъ да не би. по силата на изтъкнатата по-горъ космополитична тенденция на производителните сили, далечнитъ
страни да бждатъ използувани преди европейския континентъ,

нациить,

КОИТО

се ЧУВСТВУВВТЪ морално, ИНТЕЛЕКТуаЛНО,

СОЦИ-

ално и политически способни да се индустриализиратъ, трабва
да усвоятъ протекционната система, като най-сигурната за
тази цЪль средство. Въздействията на протекционната система
тукъ сж отъ два вида: първо, изключвайки постепенно чуждит-ь произведения отъ нашето тържище, ний предизвикваме
въ други страни излишъкъ отъ работни ржцъ, отъ индустриЯЛНИ СРЖЧНОСТИ И ОТЪ КЕПИТаЛИ, КОЙТО ИЗПИЩЪКЪ ще бжде
принуденъ да търси употребление въ странство; на второ
место, чрезъ насърдчения на този излишъкъ къмъ имиграция ний привличаме у дома си този излишъкъ отъ производителни сили, който, безъ тия насърдчения, би емигриралъ
въ по далечни страни, въ колониитъ.
Политиката се силлае на Историята и пита: Англия не
ПРИЕЛЪЧЕ ПИ
ли по
КОЛИЧеСТВО ПРОИЗПО ТОЗИ начинъ ОГРОМНО количество
водителни сипи оть Германия, Италия, Холандия, Белгия,
Франция и Португалия? Тя пита, защо космополитическата
школа, сравнявайки преимуществата и недостатъците на

протекционната Система, СЪЕЪРЩЕННО ПРЕМЪПЧЕЕЗ
тоя голамъ резултатъ.

да ИЗТЪКНе

Глава втора
Теория на производителни“; сили; и теория
на стойностите.
Прочутия трудъ на Ндамъ Смитъ е озаглавенъ: „Естество и причини за богатството на народитъ.“
ПО ТОЯ начинъ ОСНОВЕТЕЛЯ на господстващата теория !? ПОСОчилъ точно двойното гледище, отъ което тръбна да се разНаРОДИТЪ, така И онова На
глежда каКТО СТОПаНСТВОТО на народитъ,

индивидитъ.
Причинитъ за богатството сж съвсЪмъ друго нащо

откол-

ЕДИНЪ индивидъ
бОГаТСТВО. Единъ
ИНДИВИДЪ МОЖе да притежава
богатства, т. е. стойности за рази-ана; но ако той не е спосо-

КОТО СаМОТО

беНЪ да Произвежда Пь ВЕЧЕ СТОЙНОСТИ ОТЪ КОЛКОТО КОНСОмира, той ще осиромашее. Единъ индивидъ може да бжде
беденъ, но ако бжде въ положение да произвежда по вече
ОТКОЛКОТО КОНСОМИРЕ, той ще стане богатъ.
Способностьта да се създаватъ богатства е
прочие много по важна отколкото самит-в богатства; тази способность гарантира не само владението и нарастванието
на придобититъ вече блага, но и възтановяването на ония,
които сж били изгубени. Ако това е така за обикновените

индивиди, то още по варно е за народитъ, които не могатъ
Германия е
да живЪятъ отъ ренти. Презъ всЪко

стол-ьтие

бивала опустошавана отъ чума, гладъ, или отъ външни
и вжтрешни войни; тя обаче винаги е спасявала голама
часть отъ своитъ производителни сили, благодарение на което
винаги бързо е придобивала наново извЪстно благосъстояние.
Напротивъ, богата и силна Испания, потискана оть деспоти
и духовници, радваща се на пъленъ вжтрЪшенъ миръ, изпада
въ все по дълбока сиромашия и мизерия; сжщото спжнце

все ОЩЕ огрява ИСПЕНЦИТЪ; Тъ притежават-ь все сжщата почва,
тахнитъ мини сж все гьй богати, народа е все сжщия, както

преди откриването на Америка и преди учредяването на инквизицията; но този народъ постъпено е губилъ своята проМИЗЕРИЯ.
ИЗВОДИТЕЛНЕ МОЩЪ, И За това е изпадналъ Въ мизерия.
Освободителната война костува на Северна Америка стотици

МИЛИОНИ, обаче извоюват-тата независимость УВЕЛИЧИ ИЗВЪНредно нейната производителна мощь. И наистина, въ разтояние на малко години сл-Ъдъ мира, тя придоби много по
вече богатства отколкото е притежавала по рано. Сравнете
положението на Франция въ 1809 година и въ “1839 г., каква
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следъ 1809 г. своето
значителна часть отъ европейския
континентъ, претърпъ двъ опустошителни нашествия и заплати милярди за военни контрибуции и обезщетения!
Единъ проницателнъ умъ, какъвто бе Адамъ Смитъ, не
можеше да пранебрегне съвършено разликата която сжществува между бОГаТСТВОТО И НеГОВИТЪ ПРИЧИНИ, НИТО ПЪКЪ

разлика! А при това Франция изгуби

господство

надъ една

решителното

ВЛИЯНИЕ

народите. Въ

на

ТИЯ

ПРИЧИНИ ВЪРХУ

ПОЛОЖеНИЕТО

своя уводъ той казва изрично, че „труда е
фондътъ, който снабдява народа съ богатства и че увеличението на тази богатства зависи преди всичко отъ производителната сила
СИПа На труда Т. е. ОТЪ размера на СПОСОбНОСТИ,
на

вещина И ИНТЕЛЕГВНТНОСТь, ЕЛаГаНИ ЕЪ труда, И ОТЪ СЖЩЕствуващата пропорЦИя между броя на тези които се занимават-ь съ полезенъ трудъ и броя на онези които не работятъ.“
ЯВНО е, че СМИТЪ признава напълно, че положението На

НаРОДИТЪ зависи преди

ВСИЧКО ОТЪ КОЛИЧЕСТВОТО На

ТЪХНИТЪ

производителни сили.
Но, види се, че не е въ реда на нашата науката да излезе
НаПЪПНО завършена ОТЪ главата На единъ
ЕДИНЪ само мислитепь.
фИЗИОКраТИТЪ, ИДЕЯТа
БЕЗПОРНО КОСМОПОЛИТИЧНаТа идея на физиократитъ,
за пълната свобода на търговията, и великото откритие за
разделението на труда сж го обсебили твърде много за да
му позволятъ да продължи да развие идеята за продуктивната сила. Колкото многобройни и да сж заслугитъ му
за науката въ другитъ отрасли, въ неговитъ очи раздЪлението
на труда е неговата най блЪстяща заслуга. То имено тръбваше да повдигне репутацията на неговия трудъ и да прослави името му. Твърд-15 ловъкъ за да не разбере, че който
иска
ИСКа да продаде единъ
ЕДИНЪ СКЖПОЦЕНЕНЪ благороденъ КаМЪКЪ
нама да ГО занесе На пазаря ЕЪ чувалъ ЖИТО, КОЛКОТО Пот
следното да бжде впрочемъ полезно, а ще го изложи на
показъ; твърде опитенъ за да не знае, че единъ начинаюшъ, а такъвъ той бе. по въпросите на политическата
икономия когато издаде своя трудъ. че единъ начинающъ
който е ималъ щастието да възбуди възторгъ въ първия актъ,
лесно печели снисходителность въ следващитъ действия ако
се издигне малко надъ посредственостьта, той се увлече и
Започна СВОЕТО СЪЧИНЕНИНЕ СЪ теорията за разделението на
труда. СМИТЪ не се измами ВЪ СВОИТЕ смЪтка, - първата
глава прослави неговата книга и му създаде авторитетъ.
Споредъ насъ. ний можемъ да го твЪРДИмъ. желанието да
постави въ по-благоприятна светлина откритието за раздЪлянето на труда попречи на Адамъ Смита да развие идеята за
производителната сила, изнесена въ увода му и повтаряна
ЧЕСТО, ОТПОСЛЪ само МИМИХОДОМЪ ЕЪ книгата МУ, И да даде
на своята теория по съвършена форма. ГолЪмото значение,
което Той отдаваше На своята идея За разделението на труда,
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го накара да представи труда като основа на всичкитъ
народни богатства, макаръ той самъ да виждаше ясно и го
заявява, че производителностьта на труда зависи отъ размера на вещината и разбирането, съ които той се използва.
Питаме, разсаждава ли се научно, когато се дава като причина за единъ феноменъ послЪдствието отъ множество подълбоки причини?
Не подлежи на съмнение, че богатството не може да се
придобие другояче освенъ чрезъ усилията на ума и на тълото т, е, на труда. Но съ това не е намерена причината
отъ която да може се извлекатъ полезни умозаключения
НаЦИИ, въпреки УСИ”
ЗаЩОТО ИСТОРИЯТа ТОЖЕ НИ УЧИ, че ЦЪЛИ нации,
лията и стопанската дъйность на гражданитъ имъ, сж изпадали въ бедностъ и нищета. Който иска да разбере какъ
единъ народъ се е издигналъ отъ бадность и варварство до
богатство и благосъстояние следъ като получи отговоръ, че
труда е причината за богатството, а мързеля за бедностьта
(което впрочемъ царь Соломонъ беше забелезалъ много
по-рано отъ Ндамъ Смит-ь), не ще пропусне да постави
следния новъ въпросъ: кои сж причинитъ за труда и за
мързеля? Съ по-голЪма точность би могло да се посочатъ
КаТО ПРИЧИНИ за бОГаТСТВОТО СЪСТаВНИТЪ части на
На ЧОВЪКа, главата, ржцетъ и краката му; поне тогава бихме били много
ПО-бЛИЗО ДО истината. ОСТаВа, обаче да Се знае кое кара
тЪзи глави, тази ржце и крака да участвуватъ въ производството и усилията имъ да бждатъ плодоносни. Гд-ь остава ролята на духътъ, който движи индивидитъ, на обществения
редъ, който благоприятствува и умножава тахната дейность
и на природнитъ сили, използването на които е въ техно
разположение? Колкото повече човЪкътъ разбира че тръбва
да МИСЛИ за бждащето, ТОЛКОЗЪ ПОБСЧЕ НЕГОЕИТЪ идеи И
чувства го каратъ да осигори сждбата на своитъ близки,
и да ги направи щастливи; колкото повече той е навикналъ
отъ ранна възрасть да мисли и действува, толкова повече
неговите благородни инстинкти биватъ култивирани, и неговото т-1зло и духъ упражнени; колкото по-често въ детинството си той е имапъ предъ очитъ си, добри примери
толкова повече той има случай да употреби своите интелектуални и физически сили за подобрение на своята сждба;

Той е ВЪЗПРЕПЯТСТВУВаНЪ ВЪ СВОЯТа Законна
толкозъ по щастливи сж неговите усилия и толкозъ

КОЛКОТО ПОМаЛКО

дейность,

по-сигурни сж

резултатитв

отъ тия усилия; колкото повече

обществения редъ и деятелность му носятъ почитъ и ува-

жение; колкото по-малко прочие неговия духъ е изпоженъ
на ударитъ на предрасжджци, суеверия, грЪшки и невежество, - толко повече той ще употръбява своята глава и
СВОИТЪ ЧЛЕНОВЕ ВЪ ПРОИЗВОДСТВОТО, ТОПКОЗЪ повече Той Ще
бжде способенъ да произвежда и толкозъ подобръ ще съу-
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мее да използва плодоветъ отъ своя трудъ, Всичко зависа
главно отъ положението на обществото въ което индивиди

наукитЪ
е възпитанъ и се движи; тръбва да се знае дали науките
и искуствата цъвтятъ въ него, дали учрежденията и законите
законитъ
са
сж му всаждапи религиозни чувства, нравственость и образование, СИГУРНОСТЪ за ПИЧНОСТЪТа И имота, свобода И спраВеДЛИЕОСТь, И дали еднакво И хармонично СЖ развити ВЪ
страната всичкитъ елементи за материялно благосъстояниеа
благосъстояниец
земледтзлие, промишленость и търговия, дали националната
мощь е доста голЪма за да обеспечава на индивидите. предаването материялнитъ и моралните успЪхи отъ едно покопение
ление ВЪ дРУГО И да ГИ поставя
ПОСТВВЯ ВЪ ПОЛОЖЕНИЕ не само да
ИЗПОЛЗВаТЪ напълно ПРИРОДНИТЪ СИЛИ на страната, НО да
разполагатъ сжщо така съ природнитъ сили на чуждите
страни ЧРЕЗЪ външната ТЪРГОВИЯ И чрезъ КОПОНИИ.
Ндамъ Смитъ схваЩа толкозъ малко сжщностьта въобще
на т-Ъзи сили, че той дори не счита производителенъ интелектуалния ТРУДЪ на ОНИЯ, КОИТО се занимаватъ СЪ ПРЕВОсждие и редъ, които раздаватъ просвЪта, които подържатъ
реПИГИОЗНОТО

ЧУВСТВО

И КОИТО

КуЛТИВИРаТЪ

науката

И ИСК),-

ствата. НЕГОВИТЪ издирвания се ОГРаНИЧаВаТЪ въ дейностьта
на чов-Ека, която пройзвежда материялни стойности. Той
признава, че производителната сила на гьзи дейность зависи
отъ ловкостьта и интилигентностьта, съ която се извършва;
но преценката която прави върху причините на тази ловкость и интилигентность не го завеждатъ по-далече отъ разделението на труда, КОЕТО Той обеснява ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪ
рази-вната, СЪ нарастването на МаТЕРИЯЛНИЯ капиталъ И СЪ
разширението на пазаря. Така неговата доктрина
ДОКТРИНЕ става ЕСЕ
ПО материялистична, едностранчива И индивидуална. НКО ТОЙ
баше развилъ идеята за производителните сили, безъ да се
беше
оставя да го завлад-ве
завлад-Ъе идеята за стойность, за разменната
стойность, той щ-Ъше да дойде до разбирането, че редомъ съ
теорията за стойностите, една независима теория на производителнитъ сили е необходима за обяснение на стопанскитъ
явления. Въ заблуждението си обаче той обяснява моралниттз
СИЛИ СЪ

обстоятелства

ЧИСТО

МаТЕРИЯЛНИ,

И ОТЪ

ТУКЪ ПРОИЗ-

тичагь, както ще видимъ, абсурдите. и противоречията за
които до день днешенъ неговата школа е виновна, които сж
единствената причина поради която уроцитъ на политическата
икономия сж намерили толкозъ малко достжпъ въ просв-втенитъ умове. Школата на Смитъ не проповЪдва освенъ
теорията за стойноститъ, и изводит-ь оть разм-ьнната стойность служатъ именно на всЪкаде за база на неговата доктрина и на самата дефиниция, която тя дава за науката.
Споредъ
Слоредъ Ж. Б. Сей политическата икономия е наука, която
учи какъ се произвеждагь, разпред-ьлят-ь и консомиратъ богатствата или рази-ьннитъ стойности. Разум-ааа се, тя не е
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наука, която учи какъ производителните сили се пробуждатъ
и поддържатъ и какъ тт. се потискватъ или унищожават-ь.
Макъ Кюлохъ я нарича изрично наука за стойностите,
»а по навит-ь английски автори я наричатъ науЕка за разм 15
т а.

н:а

Примери, почерпени отъ частното стопанство, хвърлятъ
св-втлина върху разликата, която сжществува меЖДу
пълна светлина
теорията за производителните сили и теорията за стойнос-

титЪ.
Нко огь двама собственици, глави на семейство, които
всЪки по 1000 талера (3750 лв.) годишно, имащи
спестяват-ь всеки
всвкой отъ т15хъ по петь сина, единътъ пласира своитъ економии и употребява синовете си въ ржченъ трудъ. другия
своите економии за да направи двама отъ синоупотребява
употр-ьбява своить
ветъ си просв-[зтени земледЪлци, а останалите трима посвътява на свободни професии, споредъ способностите имъ, първия постжпва съгласно теорията за стойностите, а втория
споредъ теорията за производителните сили. При смъртьта
си първият-ь ще бжде по-богагь отъ втория, въ размЪнни
стойности; обаче по отношение на производителни сили ще
бжде тъкмо обратното. Имотът-ь на едина ще бжде разддвЛЕНЪ на ДВЕ ЧЕСТИ И ВСЪКЕ една О1Ъ ТЪХЪ, ПО“СРЖЧН0 експлоатирана, ще даде нето приходъ равенъ на прихода който
ц-Ълия имогь е давалъ по-рано; въ сжщото време останалит-в
намерят-ь въ своит-в способности широко
трима синове ще намерятъ
средства за сжществувание. Имота на другия ще бжде раз-

двленъ
даленъ на петь части и всвка отъ т-вхъ ще бжде еднакво
лошо обработвана, както лошо е билъ обработванъ целия
ЦЪлия
имотъ преди подЪпбата. Въ едното семейство сж пробудени

РЕЗВИТИ МНОГО морални СИЛИ, МНОГО таланти, предназначени
се увеличаватъ ОТЪ поколение Въ поколение; И към:
нова Генерация ще притежава ПО ТОЗИ начинъ повече РЕСУРСИ
за придобиване на богатства, ОТКОПКОТО ПРЕДШЕДСТБУЮЩаТа Я.
Въ другото семейство, напротивъ, невежеството и нищетата
ще растатъ съразмврно съ разпокжсването на имота. Така
плантатора увеличава, съ помощьта на роби, сумата на разменнитв стойности, но руши производителната сила на бжджщитв генерации. Всеки разходъ за просвета на младежьта.
за поддържане на правосждието, за народната" отбрана и
пр. е разходъ на стойности за придобиване на производитепнн сили. По-голЪмата часть отъ консомацията на една
страна има за ЦЪЛЪ възпитанието на НОВИТЪ поколения, ГРИжата за бждещата производителна сила“).

И

да

*) Сей казва въ своето Есопогпйе роНПчце ргапоце:
„Законите не творятъ богатства“. Разбира се, тт; не творятъ богатства,
но те създаватъ производителна сила, която е по важна отъ богатството или оть притежанието на разменни стойности.
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Християнството, моногамията, унищожението на робството
на КРеПОСТНИЧЕСТВОТО, наследственостьта на ТРОНЪТЪ, изнамирането на книгопечатането, на печата, на пощата, на Пат
ритЪ, на мЪркитъ и теглилките, на капендаря и на часовника, полицията за обществената безопасность, освобождаването на поземлената СОБСТВЕНОСТ); ОТЪ сервитути И др.
тяжести и съобщителните срЪдства сж богати източници на
производителна сила. За да се убедимъ въ това доста е да
се сравни положението на Европа съ това на Нзия, За да
имаме точна идея за влиянието, което свободата на мисъльта и на съвестьта упражняватъ върху производителнитъ
сили на една нация, доста е да се прочетатъ една подиръ
друга историята на Ннглия и историята на Испания. Публичностьта на сждебнитъ заседания, журито, гласуването на заИ

КОНИ ОТЪ парламента, управление подчинено на ОБЩЕСТВЕН-ь
КОНТРОЛЪ, самоуправлението на ОбЩИНИТЪ И на сдруженията,

свободата На печата, сдружаванията ОТЪ Обществена ПОЛЗЕ,
внушаватъ въ конституционните държави на гражданите и
на БЛдСТИТЪ повече ЕНЕРГИЯ И сила, КОИТО МЖЧНО биха ПРИДОт
били по другъ начинъ, НЪма законъ или общественно учреждение, което да не упражнява много или малко влияние върху
увеличението или намалението на производителната сила.
Нко приемемъ физическия трудъ като единствена причина
за богатството, какъ да се обясни обстоятелството, че модернитъ нации сж несравнено по-богати, по-многобройни, посилни и по-жизнесобни, отколкото древните народи? У старит-ь народи е имало въ сравнение съ общия брой на населението много по-вече работни ржце; труда е билъ много
по-тежъкъ; всекой е притежавалъ повече земя и при все
това мнозинството е било много по-лошо хранено, много
по-зле облечено, отколкото въ новитъ времена. Ний обясняваме този фактъ съ напредъка, направенъ презъ изтеклите.
вакове въ науката и изкуствата, въ семейството и Държавата,
ВЪ облагородяването на ДУХЪТЪ И ЕЪ производителната СПОсобность. Днешното състояние на народите е резултатъ отъ
натрупването на открития, изобретения, подобрения, усъвършенствуаания, резултатъ ОТЪ УСИЛИЯТа На ВСИЧКИ преди насъ
поколения; това е духовния капиталъ На живото човЪчество
и тас-Ека нация е производителна въ разм-Ерътъ. въ който тя
е съумапада асимилира придобивкитъ на по-раншнитъ поколения и да ги увеличи съ свои собствени придобивки,
доколкото

природните ресурси, размера

и географическото

положение на нейната територия, числото на населението и
нейната политическа мощь и позволяватъ да култивира въ
себе си най-добре и хармонично всички отрасли на труда и
Да простре СВОЯТа морална, интелектуална, ТЪРГОВСКЕ И ПО“
литическа акция върху други по-мапко напреднали нации и
въобще върху Св-Ътъть.
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Школата се мжчи да ни убеди, че политиката и държавната МОЩь нематъ нищо общо съ политическата икономия.
Тя, може би, има право, доколкото нейнитъ изучвания се
отнасятъ до стойности и до разм-Ъна; възможно е да се
определи стойностьта и капитала, печалбата, надницата и
поземлената рента, възможно е да се разчленятъ въ съставвит-в имъ части и да се разсжждава за причинитъ, които ги
каратъ да се качвагь или падатъ, безъ да се държи сметка
за ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОПОЖеНИе. НО това е само едИНЪ ОТЪ елементитъ на частното и на народното стопанство. достатъчно
е да се прочете историята на Венеция, на Ханзата, на Португалия, Холандия и Ннгпия за да се разбере, до каква
стъпень материалното богатство и политическата МОЩь реагиратъ една върху друга. Гдето това взаИМодействие се
проявява, школата изпада въ най-странни противоречия. Ще
се ограничимъ да припомнимъ само своеобразната преценка
на Ндамъ Смитъ за английския Навигационенъ Нктъ.
Като не може да проникне ЕЪ естеството На ПРОИЗВОДИ“
телнитъ сили И да обгърне целокупната Цивилизация на народитъ, школата пренебрегва особно значението на паралелното развитие на земледЪлието, индустрията и търговията, на държавната властъ и народното богатство, и особено
пъкъ значението на една независима и развита въ всички
свои отрасли индустрия. Тя греши, когато см-Ъсва индустрията
съ землед-Блието, когато говори въобще за трудъ, За природни сили, за капиталъ и пр., безъ да прави разлика по
между имъ. Тя не вижда, че между чисто земледЪлска страна
и страна 3емледЪпско-индустриална разликата е много по
голъма, отколкото между единъ пастирски и единъ землеДеЛСКИ народъ. ПОДЪ режима на ЧИСТОТО И ПРОСТО земледЪлие царствуватъ произвола и ратайството, суевЪрието и
невежеството, липса на Цивилизация, на СНОШеНИЯ, На ТРаН“
спортни средства, бедность и най-сетне политическа немощь.
Въ една чисто земледЪлска страна само най-слабата часть
отъ интелектуалните и физически сили се използва и развива;
използва се много слаба часть отъ природнитъ сили, съ
които страната разполага, натрупва се малко или никакъвъ
капиталъ. Сравнете Полша съ Ннглия: двете страни едно
време сж били на еднакво културно равнище, а днесъ каква
голема разлика! Работилницитъ и фабрикитъ сж майките и
дъщериттз на гражданската свобода, на простатата, на изкуствата и науките., на вътрешната и външна търговия, на
мореплаването и на осъвършенствуванитъ превозни срЪдства,
на цивилизацията и на политическата мощь. тъ сж главното
СРЕДСТВО за освобождението на ЗеМПеДЪПИЕТО, за ИЗДИГЕНЕТО
му до сгьпень на индустрия, изкуство и наука, за увеличаване на поземлената рента, на земледЪлскитъ печалби, на
надницитЪ, за увеличаване стойностьта на земята. Школата
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отдава тази цивилизаторска мощь на външната търговия;
тукъ обаче тя приема посредника за първопричина. Въ същность, чуждитъ фабрики доставятъ на външната търговия
стокитъ, които последнята ни носи, консумиратъ земледЪлскит-ь продукти и суровитъ материяли, които имъ даваме въ
вам-Ена. Нко сношенията съ чуждитъ фабрики упражняватъ
изв-Бстно благотворно въздействие
въздъйствие върху нашето земледЪлие,
колко по-плодотворно би било влиянието на местнитъ фабрики, които купуватъ отъ насъ не една малка, а напротивъ
найтопЪмата часть огь потребнить
потребнитъ имъ съестни продукти и
сурови материали, произведенията на които н15ма да поскжпватъ вследствие на огромни превозни разноски, чиито сношения съ насъ не могатъ да бждатъ прекжсвани, било поради
откриването нопи пазари за чуждите фабрики, нито вследствие
на война, нито отъ“запрещения!
Да видимъ сега въ какви грешки и странни противоречия
изпада школата ограничавайки издирванията си върху материалнитъ богатства, или размЪннит-Б стойности, признавайки
само производителна силата на физическия ТРУдЪ.
Споредъ школата, КОЙТО ОТГЛЕЦВВ СВИНИ Е ПРОИЗВОДИТЕПСНЪ
членъ въ обществото; а който отгледва хора не е произво>
дителенъ членъ. Който фабрикува, за да продава, гайди и
най-голЪмитъ виртуози обаче не сж
тжпани е производитель; най-големите
тъ свирят-ь не може да се извади
производители, защото което те
на пазаръ. ЛЪкарьтъ, който спасява своя боленъ, не принаА
длежи къмъ класата на производителитъ; обаче аптекарскиятъ
слуга влиза въ тази категория, макаръ размЪннитъ стойности, или хаповетъ, които той произвежда, да иматъ само
МИМОЛЕТНО сжществувание, ДО КаТО бждатъ унищожени. ЕДИНЪ
Нютонъ, единъ Уайтъ, единъ Кеплеръ не сж тъй производителни, както магарето, коня или говедото,
трудящи се,
които недавна Макъ Кюлохъ нареди между производителните
членове на човешкото общежитие.
Не мислете че Ж. Б. Сей чр-Ъзъ своята фикция за невеЩественитъ продукти е поправилъ грешката на Ндамъ Смитовото учение; той само прикри абсУрдностьта на заключенията МУ, обаче не ГО е ИЗВЕДИПЪ ОГЪ материализма, въ КОИТО
тази доктрина тъне. Споредъ Сей, интелектуалните
интелектуалнитъ или невещественни ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЖ ПРОИЗВОДИТеЛНИ само ЗаЩОТО
сж платими въ разменни стойности и защото познанията имъ
сж добити съ цената
цЪната на подобни стойности, не обаче защото
т-Есъставлятворятъ производителни сили. За него тъсъставляватъ само натрупанъ капиталъ. Макъ Кюллохъ отива подалече; той казва, че чов-вкътъ е сжщо тъй продуктъ на
трудътъ, както машината, която той фабрикува, и той мисли,

-

Че ВЪ ВСИЧКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗДИРВЗНИЯ ЧОВЪКЪТЪ ТРЪбВа да
бжде разглежданъ ОТЪ Това именно гледище. СМИТЪ, казва
М. Кюлохъ, схвана верностьта на този принципъ, обаче той
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не извлече непосрЪдственото огь него заключение. Едно отъ
заключенията, които самъ Кюлохъ прави е, че еденето и
пиенето били продуктивни занятия. Томасъ Куперъ оценявя
единъ добъръ американски юристконсултъ на 3,000 долара,
приблизително три пжти стойностьта на единъ работоспо-

собенъ робъ.
Заблужденията и противоречията, които току

що

отбелъ-

захъ, могатъ лесно да се поправятъ отъ гледището на теорията за производителните сили. Всички които отглеждатъ
свини, и които фабрикуватъ гайди, или хапове, сж наис>
тина производителни; възпитателитъ на младежи и на възг
възъ
управницитъ сж
растнитъ, виртуозитъ, лекаритъ, сждиитъ и управниците
много по-производителни. Е д н и На п р о и зве ж д а тъ р а 3мЪнни стойности, а дРугИТЪ продуктивни сили;
учителя подготвя бждащето поколение за производството,
виртуозигв развиватъ въ сегашната генерация моралното и
религиозно чувство, облагородяват-ь и повдигатъ човешкия
духъ, лекаря запазва производителнитъ сили на своя боленъ,
сждията твори сигурностьта, която закона дава, а управницитъ създаватъ обществения редъ; художниците пъкъ чрезъ
своето изкуство и удоволствията, които доставятъ, поощряватъ производството на разм-Енни стойности. Въ доктрината
за стойноститъ тия творци на производителна сила не се взиматъ въ съображение, освЪнъ до доколкото тъхнитъ услуги
се възнаграждаватъ съ размЪнни стойности. И този начинъ
на разбиране тЪхнитъ функции може да има въ известни
случаи своето практическо значение, напримЪръ при облагането съ данъци, които се ппащатъ
плащатъ въ размЪнни стойности;
но когато се касае до междудържавни или национални отношения, това схващание е недостатъчно и води къмъ серия
отъ тесногръди и погрешни идеи.
Благосъстоянието на единъ народъ не зависи, както мисли
Сей, отъ количеството на богатствата и отъ
размЪннитъ стойности, които той притежава,
а отъ стъпеньта на развитието на производите л н и тъ си л и. Нко законите и учрежденията не произвеждат-ь директно стойности, тъ произвеждатъ поне производителна сила и Сей попада въ гр-Бшка, когато подържа,
че народитъ могатъ да богатеятъ подъ всички форми на
управление, и че законите не могатъ да творять богатства.
Външната търговия на нацията не тръбва да !Усе преценява, като търговията на търговеца, изключително по теорията
на стойността,
стойноститъ, т. е. единственно отъ съображение на намоментъ; нацията тръбва
териалната печалба въ даденъ моменть;
едновременно да обгръща съ погледа си съвкупностьта на
отношенията, отъ които зависи нейното съществувание, ней>
НОТО благосъстояние И Нейната СЕГЕШНВ И бждаща мощь.

1:10
отзъ
Надията требва да жертвува и да понася лишения отъ
материални богатства, за да придобие интелектуални или
социални сили; тя тръбва да жертвува сегашни изгоди за

да си обезпечи бждащи облаги. За нацията, както мислимъ
сме установили това ИСТОРИЧЕСКИ, една. развита Въ ВСИЧ”
китъ и отрасли индустрия е условие за по-висока Цивилизация,

да

материално благосъстояние И ПОПИТИЧЕСКЕ МОЩь. НКО е
както се надЪваме да го установимъ, че при днешвс-Ъка млада индустрия, лишена
ното положение на Света всЪка
отъ протекция, не може да издържи конкуренцията на
отдавна заякнала индустрия, на индустрия протежирана у”
дома си; какъ може, съ аргументи отъ теорията за стойностить,
ститъ, да се подържа че всъка нация, както и всеко частно
лице, тръбва да купува стокитъ, отъ които има нужда, тамъ
лудостъ да фабригдЪто ги намЪри най-евтино; че било лудость
кувашъ самъ нЪщо, което би могло да се достави отвънъ
на по-долна цЪна; че требвало
тръбвало да се предостави индустрията
частните. лица; че протекционнитв мита били
на грижитъ на частнитъ
За

аврно,
върне,

ЧЕСТНИТЪ
ущърбъ на нацията?

МОНОПОЛИ, СЪ КОИТО

лица се

благодетелствували

ВЪ

Верно е, че протекционнитъ мита поскжпватъ въ началото

фабричнитъ издъпия; но не по малко втарно е, и самата
школа приема това, че съ течение на вр-1змето у способенъ
за широко индустриално развитие народъ, тия артикули

МОЖЕ да се ПРОИЗВЕЖДЕТЪ по-евтино, ОТКОЛКОТО ако се
внасяха ОТЪ ВЪНЪ. Тъй че, ЕКО ТИЯ ПРОТЕКЦИОННИ мита ВЛЕкатъ жертва въ стойности, тази жертва се компенсира
СЪ ПРИдОбИВЗНеТО на производителна СИПд, КОЯТО НЕ
само обезпечава въ бждаще на нацията много по-голЪмо
количество материални богатства, но още и гарантира индустриална независимость, въ случай на война. Съ индустриалната независимость и съ благосъстоянието, което през
изхожда отъ нея, нацията придобива средствата за изВЪРШБаНе на външна ТЪРГОВИЯ И 35 разширение на СВОЕТО
мореплаване, тя повдига своята цивилизация, осъвършеш
ствува своитъ вътрешни институти, затвърдява своята мощь
навънъ.
Така, една нация съ индустриално призвание постжпва,
когато прибЪгва до ПОКРОВИТЕЛСТВЕННаТд система, ТЪКМО
както онзи собственикъ, койо жертвува материални стой
ности за да изучи некои отъ децата си на занаятъ. До
каква стъпенъ школата се заблуждада, преценявайки
прецЪнявайки съглаа
сно теорията за стойноститъ отношенията които тръбна
да се обсжждагь главно отъ гледище на теорията за
ПРОИЗВОДИТСПНИТЪ сили„ става ЯСНО ОТЪ СЖЖДВНИЕТО На
Ж. Б. Сей върху премиитъ, които една чужда нация дава
съ ц-Ъль да надсърдчи своя износъ. Тойподдържа, че това
05 подаръци, които,-Ауждата „нация прави на Нашата страна.
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Да

предположимъ прочее,

че Франция счита достатЪчно
премии зов/„. Какво е послед-

своите не напълно заякнали фабрики

250/о за
едно мито отъ 25%
и че Ннглия дава износни

подаръка, уКОйТО АНГЛИЯ прави ПО ТОЯ НЗЧИНЪ На
Франция? Въ продължение на наколко години французкитъ
консуматори ще добиват-ь на по-евтина цЪна, отколкото поизделия; обаче французрано, потръбнитъ имъ фабрични издания;
скит-Ъ фабрики ще бждатъ разорени и милиони хора хвър-

СТВИеТО ОТЪ

лени въ просия, или принудени да се изс-Ълятъ, ипи пъкъ
да се отдадатъ на земледЪлие. Въ най благопрИятната хипотеза консоматоритъ, които по-рано сж били мущерии на
т-Ъхни конфранцузскитъ землед-Елци, ще се обърнатъ въ тЪхни
куренти, французското землепЪлско производство ще се увеличи едноврЪменно съ намалението на косумацията. Отъ
тукъ непременното въ Франция обезценение на земл8дъземл8д15ЛСКИТЪ ПРОДУКТИ И ИМОТИ, обедняване И ОМдЛОМОЩаВаНЕ На
страната. Ннгпийския подаръкъ въ стойности се изплаща
СКЖПО ВЪ

ПРОИЗВОДИТЕЛНИ СИЛИ; ТОЙ Прилича на

обичайния

пашиттз си, когато имъ
подаръкъ, който султана прави на пашитъ
изпраща копринено въже
Отъ какъ Троя бъ
615 дарена отъ гърцитъ съ дървения конь,
деликатно е за единъ народъ да получава подаръци отъ
други. Ннгпичанитъ правиха на континента огромни подаржци въ стойности подъ формата на субсидии: обаче континенталнитъ нации ги изплащаха скжпо въ загуба на сили.
Тия субсидии действуват
дъйстауваха като експортни премии въ полза
на английскитъ фабрики и въ ущърбъ на германските
германскитт; фабрики. Нко Англия се ангажираше днесъ да доставя даромъ
германцитъ, въ продължение на дълги години, всички
на германците,
тамъ потребни фабрични издЪпия, ний не бихме ги съветвали да приематъ този подаръкъ. Да допуснемъ,
допуснем-ь, че англичанитъ сж, вследствие на нови изобретения, въ положение
да фабрикуватъ лененото платно съ Аюд/0 по-евтино отколкото германцитъ по старитъ способи, и че въ употръблението
новитъ способи англичаните сж н-Ъколко години по нана новите
предъ отъ германцитъ - една-отъ най-важните и най-стари
германски индустрии ще бжде разорена по липса на покровителство; то би значипо германската нация да изгуби н-Ъкои
ОТЪ СВОИТЕ членове; НО КОЙ би се утешилъ за загубата на
ризитъ му костуватъ 40"/п поедна ржка съ мотивътъ, че ризите
евтино?

Често англичаните изпадатъ въ положението да правятъ
подаръци на чужденцитъ: формата е различна и не веднажъ
се случава те да бждатъ щедри въпреки волята си, чужденцитъ, обаче трабва да се замислятъ дали подаръкътъ е
приемливъ. Притежавайки въ света индустриалния и търговски монополъ, тЪхнитЪ фабрики отъ врЪме на врат
ЦУМата
.изпадатъ въ положението, което те означават-ь съ дУМата

технитъ

9»:
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911“- (задавяне) и което произхожда отъ туй което тв наричатъ

оуегггасНпо (прекалена спекулация). Бъ такива случаи всЪки
хвърля на параходит-ь ц-Ълия свой щокъ отъ стоки. СлЪдъ
осемъ дни тия стоки сж въ Хамбургъ. въ Берлинъ или Франквъ Ню-Иоркъ, гдето та се пре>
фуртъ, а слйдъ три седмици
длагатъ съ 50“/п по долу оть реалната имъ стойность. днглийскитъ фабриканти изпитвагь едно вр-Ъменно затрудение,
обаче те сж спасени и се обезщетявагь по-кжсно съ подобри цени. Грешкитъ на англичанитъ са платени отъ германскита и американски фабрики
тъ сж разорени. Ннглийския народъ вижда огъня, чува трясъкътъ на експлозията,
а нещастието връхлетява други страни; и когато жителите
на тия страни пжшкать огь своигв зеющи рани, посредни.
ческата търговия поддържа, че конюнктуритъ сж причината
на ЗЛОТО. КВТО се ПОМИСЛИ, КОЛКО ПЖТИ ОТЪ такива КОНЮНК”
тури цЪлата промишленность, цЪпата кредитна организация
и дори земледЪлието, съ една дума целокупното стопанство
на народитъ, които понасятъ свободната английска конкуренция, сж бивали раздрусвани изъ основи, като се помисли,
че по-късно тази сжщитъ народи пребогато обезщетяватъ.
английскитъ фабриканти, плащайки имъ по-високи ц-Ъни, не
е ли позволено да се съмняваме, че теорията за стойно>
ститъ и космополитичнитъ максими тръбва да бждатъ ржководно начало въ търговията между народите? Школата не
намира за уместно да обясни ПРИЧИНИ-[Ъ И ПОСЛедСТВИЯТВ
отъ тези търговски кризи.
Великиттз държавници отъ модернит-ь времена са разбрали почти" безъ изключение голЪмото влияние на работипницит-ь и фабрикиттз върху богатството, цивилизацията, и
МОГЖЩЕСТВОТО на НВРОДИТЪ. както И необходимостьта Да ги
покровителствуватъ- примеръ: Едуардъ Ш, Елизабета, Фридрихъ Велики, Иосифъ П, Вашингтонъ, Наполеонъ и пр. Безъ да
се вдълбочавагь въ теорията, тЪхния погледъ обхвана фабричната индустрия като едно цЪло въ нейната съвокупность и
правилно я прецени. На физиократить било писано, заблудени
оть погрешни разсжждения, да я разглеждатъ отъ друго
становище. Фантастичната зграда на тази школа рухна; новата
школа сама я събори, безъ тя самата обаче да се освободи
от-ь основните грешки на своята предшественица, като само
малко се отклони отъ т-Ъхъ.
Като не прави разлика между производителна сила и.
рази-анна СТОЙНОСТЪ, И като подчинява първата На втората,.
тям-Есте да я изучи отдЪлно, Школата неможа да схване- раъ.
СЖЩЕСТВУЕЕ между земпеделска производителна
ликата КОЯТО сжществува
сила И ИНДУСТРИЯЛНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНЕ сила. ТЯ не вижда, Че
фабричната индусгрия,
индустрия, изникнала въ една земледелска страна,
употребява и използва една маса отъ сили на умътъ и т-ьдото,
сили природни и индустриални, или както школата ги на ча.
ча,

-

*
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капитали, които трайно сж били въ бездействие и които
безъ нея щека
щеха на в-Ъки.да спятъ. Школата си въобразява,
че въвеждането на фабричната индуастрия Отнема т-взи сили
отъ земледелието за да ги даде на фабриката, когато, напро-

тивъ, създава се една нова мощь. която вместо да бжде присмЪтка на земледелието, напротивъ, помага на
добита за сметка
последното за да получи то по-гол-Бмъ развой.

Глава трета
разделение на труда и сдружение

Национално
на местните производителни сили

ШКОЛВТЕ дЪЛЖИ на СВОЯ ПРОЧУТЪ основатель ОТКРИТИЕТО
на природния законъ, който тя нарича разделение на труда;
но нито Ндамъ Смитъ, нито пъкъ който и да било отъ неГОЕИТЪ ПОСЛЪДОВдТеЛИ, не СЖ ПРОУЧИЛИ ТОЗИ ЗЕКОНЪ, НИТО СЖ
го проследили въ неговите най-важни последици.
послЪдици.
Самото определение раздтзление на труда е не
достатъчно и дава неизбежно една погрешна или поне неПЪПНа идея.

Има разделение на

ТРУДЪ, когато въ единъ и сжщъ день
отива на ловъ за дивечъ или за риба. сече дърва,
поправя колибата си, и изготвя стр-тъпи, мрЪжи и дрехи.
Но има сжщо така разделение на труда и въ примера поменатъ отъ ддамъ Смитъ, когато десетъ души си разпределятъ
различнитъ работи, потръбни за изработването на една игла.
Първото е обективно разделение, второто е субективно разделение: послйдното благоприятствува производството. а дРУдРУ"
гото го уврежда. Съществената разлика между едното и
ДРУГОТО се СЪСТОИ ВЪ това, ЧЕ ЕЪ единия случай ЕДНО и СЖЩО
лице разделя трудътъ си, за да произведе различни предмети, а въ другия случай неколко ЛИЦа разделятъ помежду
си производството на единъ и сжщи предметъ.

дивака

И двете прояви биха могли да бждатъ еднакво наречени
дУмитЪ асоцияция на труда: дивакътъ съединява въ
себе си различни работи, а при изготвянето на една игла,
нЪколко лица се сдружаватъ за съвместно производство.
Този природенъ законъ, съ който школата обяснява толнова важни феномени въ стопанството на обществото, очесъ

видно не се състои само въ едно просто разделение на
труда; касае се за едно разделение между нтзколко
индивида на различни работи отъ една индуСТРИЯ, КОЕТО сжщевремено е И една Комбинация ИЛИ
една

асоцияция

на

дейности,

На

ПОЗНВНИЯ

И

различни сили, съ огледъ на едно общо производство. Производителната мощь на тези действия не
се дължи исключително на ра зделението, тя зависи
главно отъ а соци я ци я та, отъ сдружаването. Самъ Ндамъ
Смитъ чувства това много добре, когато казва, че прЪдметитъ
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необходими за живота на май скромния членъ отъ обще-

ството. сж произведения на колективния трудъ (]ойпс |аьоцг) и
на сътрудничеството (соорегаНоп) между множество индивиди Колко жално е че той изостави идеята за колективния

трудъ, така ясно изразена!
Ако се спремъ върху примера, който Ндамъ Смитъ навежда съ фабриката за игли, за да обясни ползата отъ раздълението на труда; ЕКО ИЗУЧИМЪ ПРИЧИНИТЪ ПО КОИТО десеть
души произвеждатъ МНОГО ПОВЕЧЕ ИГПИ, КОГаТО СЖ Събрани
въ една фабрика, отколкото ако упражняваха отделно това
занятие, ще намеримъ, че разпределението на операциитъ,
безъ асоцияция на производителните сили за
една обща цвль, много малко ще помогне на това прорезултатъ, тръбва
изводство. За да се получм подобенъ резултать,
разните индивиди да бждатъ събрани наедно и да сждействуватъ на работата интелектуално и физически. Тозъ който
работи игленить главички. требва да разчита на трудътъ
на онзи, който прави бодоветтз, за да не бжде принуденъ

безполезно да фабрикува главички. Тръбва да има една
разумна пропорция между разните задачи, работниците.
тръбва да бждатъ по възможность близко единъ до други,
твхното сътрудничество обезпечено. Да предположимъ, напримеръ,
мЪръ, че всеки отъ тия десеть работници живее въ различни
страни; колко пжти тЪхното съдруничество ще бжде преКЪСВЕНО ОТЪ ЗаТРуДНЕНИЯ ВЪ Съобщенията, ОТЪ ТЪРГОВСКИ
кризи и пр. Колко пжти произведението би поскапнало н
СЛЪДОВВТеПНО ползата ОТЪ РЕЗДЕПЕНИЕТО на ОПЕРаЦИИГЪ би
се намалила! Единъ работникъ, напусналъ или отдЪленъ отъ
сдружението, не би ли спрелъ работата нд всички останали?
Отбел-взвайки разпределението на операциите като характерна черта на този естественъ законъ, школата гръши
като го прилага изключително къмъ вс-Ъка фабрика или
КЪМЪ всЪка СЕЛСКОСТОПЕСКа ЕКСПЛуаТаЦИЯ; ТЯ Не СЪГПЕЖДа, че

този законъ простира

фабрична и

своитъ

земпедепска

действия върху съвокупната

промишленость. и въобще върху

ЦЪЛОТО народно стопанство.
Както фабриката за игли не преусп-Ъва освенъ чрезъ
комбиниране производителнитъ сили на индивидите, така и
която и да било фабрика не може да процъвтява-освенъ
при комбинирането на нейните производителни сили съ тия
на всички останали фабрики. Така, за преуспяването на

една машинна работилница, требва минните и металическиттз
юзини да и доставят-ь
доставятъ, материялитъ, които-тя употребява, а

разните.

да

видове *индустри,

нуждающи- се

отъ-машини?

консумиратъ нейните произведения. Въотсжствиа

на

машинни фабрикиеднаунаци-я
фабрики. една! нация въ случай на ”война рискува
изгуби най-юлЪмата часть отъ своята фабрична мощь. Фат-Ъхната- съвобричната индустрия иуземпедтзпието, взетит въ техната

да
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кулность, преуспяватъ толкозъ по добре, колкото тъ сж по
една до друга и по малко смущавани въ взаимното
влияние което упражняватъ една върху друга. Ползата оть.
ТЪХНОТО здружение, ПОДЪ една И СЖЩЕ ПОЛИТИЧЕСКЕ власть,
е не по малко очевидна въ случай на война, национални
вражди, ТЪРГОВСКИ КРИЗИ, ПОЩИ РЕКОПТИ И ПРОЧИЕ, ОТКОЛКОТО
съюзътъ подъ единъ и сжщъ покривъ на работници, фабри.

близо

КуЕаЩИ ИГПИ.

Смитъ подържа, че разделението на труда е по-малко
приложимо въ земледЪлието, отколкото въ индустрията;
Смитъ разгледва само една фабрика или само отдЪлно
имение. Той пренебрегва да приложи своя принципъ върху
цЪли области, върху ц-Ъли провинции. Нигде разделението на
задачитъ и комбинацията на продуктивнитъ сили не упражняе
ватъ ПОВеЧе ВЛИЯНИЕ, ОТКОЛКОТО КОГВТО всЪка область, всека
провинция бжде въ положението да се посвъти изключително,
или поне главно, на оная отрасъль отъ землед-влското производство, за която тя е особно надарена отъ природата. На
едно мЪсто успяватъ най-вече жито и хмелъ, на друго виното
и овощията; въ дРуго н-Ъкое место - горите и отглеждането
на добитъкъ. Нко вс15ка мЪстность култивира всички тия
отрасли заедно, очевидно Е че нейния ТРУДЪ И нейната почва

не могатъ да бждатъ ТО-ЛКОЗЪ ПРОДУКТИВНИ, КОЛКОТО ЕКО ТЯ
преимуществено се ограничеше въ отраслитъ, които прир04
дата СПЕЦИЯЛНО Й указва, И РВЗМЪНЯШЕ излишекътъ ОТЪ
своето специялно производство срещу това на провинции,
които притежаватъ естествени изгоди за произвеждане на
други съестни продукти и сурови материали. Това разд15ление
на задачите, тази комбинация на ПРОИЗВОДИТЕЛНИ СИПИ, ПРИложени въ земледЪлието, МОЖЕ да бжде реализирано само
въ страна ЦОСТИГНаЛа ДО висока СТЪПЕНЪ на развитие Въ
всички отрасли на индустрията; защото само въ такава

страна има силно търсене за най-разнообразни земпед-Ълски
продукти; само въ такава страна търсенето на излишека
отъ земпедълското производство е доста сигурно и доста
значително, за да може производителя да бжде сигуренъ,
Че ще продаде презъ Годината, ИЛИ поне на следующата
година, на ПРИЛИЧНа цена, излишека ОТЪ СЕОяТа реколта;
само въ подобна страна силни капитали могат-ь да бждатъ
посветени на спекулация съ земни произведения и тЪхното
складирване; само въ такава страна осъвършенствани съобщителни средства, като канали и железници, параходни линии,
добра подържани шосета, могатъ полезно да служатъ за превозването имъ; и имено само съ помощьта на една добра
мрежа отъ съобщения провинциитъ, даже най-отдалеченитъ,
могатъ да рази-виятъ излишека отъ своитв респективни
производства. Гд-вто всеки произвежда това, което самъ
консомирва. случат-Ъ на обменъ сж редки. а следоветелно
нЪма нужда отъ модерни съобщения.
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Забележете, какъ увеличаването производителните сили,
-посл*ьдствие отъ раздЪлението на индустриялни“; операции
и комбинирането на индивидуалните сили, почва отъ фабриката и обхваща националната асоциация. Фабриката преуспява толкосъ повече колкото задачитъ въ нея сж по-раздЪлени, колкото работницитъ и сж по-интимно обединени и
сътрудничеството на всЪкой отъ тЪхъ е по-гарантирано. Произаодителната сила на една фабрика е толкосъ по-голЪма,
колкото целокупната индустрия на страната е ло-развита
ВЪ ВСИЧКИТЕ нейни разклонения И КОЛКОТО ТЯ самата е ПОНест-ю свързана съ дРУГИть фабрични отрасли. Производителната земледЪлска сила е сжщо така по-гопЪма, колкото
земледьлието е по-т-Ъсно свързано чрезъ местни търговски и
политически връзки съ фабричната промишленость, осъвършенствувана въ всичкитъ и клонове. Споредъ както фабричната промишленость се развива, разделението на операциите
и комбинациитъ на производителнитъ сили се очертаватъ въ
землед-Блието и достигатъ до най-висока стъпенъ на съвършенство. Най-добре снабдена съ производителни сили, и следователно най-богата, е онази нация, която има въ своята
територия най-напреднали и разнообразни фабрикации и
земледелието на която доставя на фабричното население погол-ьмата часть отъ съестнитъ продукти и потръбнитъ му
сурови материали.
Да обърнемъ сега аргумента. Нация която упражнява
само земледЪлие и най-необходимите занаяти, е лишена отъ
първото и най-главно разделение на задачитъ между своитъ
граждани И ОТЪ най-важната половина на СВОИТЪ ПРОИЗВОдителни сили; тя е лишена даже отъ едно полезно разпределение на операциитъ въ отдЪлнит-ь отрасли на земледъЛИЕТО. Подобна неоформена нация е НЕ само НЕПОПОВИНЕ ПО-

МаЛКО ПРОИЗВОДИТЕЛНЕ, ОТКОЛКОТО ЗЗКРЖГЛЕННТЗ нация; ПРИ
еднаква ТЕРИТОРИЯ, ИЛИ даже ПРИ МНОГО ПОтГОЛЪМа територия,
при еднакво, или даже ло-многобройно население, нейната
производителна мощь ще дава може би едвамъ една пета
или даже едвамъ една десета отъ материалнитъ богатства,
които една закржглена нация може да произведе и то по
сжщата причина, по която въ една комплицирана фабрикация
десеть дУШИ Не произвеждатъ само десеть ПЖТИ повече, а
може би тридесеть ПЖТИ повече, ОТКОЛКОТО единъ ЧОВЪКЪ,
ИЛИ ПО КОЯТО ЕДНОРЖКИЯ

произвежда не

ПОЛОВИНЪ ПО-МВЛКО,

а въ сжщность много по-мапко отъ оня, който има двете
си ржц-ь.
Тази загуба на производителни сили ще бжде толкозъ
ПО

чувствителна,

КОЛКОТО

машинить

по-добре

ПОДПОМаГаТЪ

индустриалния трудъ и бжджтъ по-малко въведени въ земледЪлския. Часть отъ производителната сила, загубена по тозъ
начинъ, за земледЪлската нация, ще се използа отъ на-
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цията, която въ замена на своите фабрични изделия получава
отъ първата храни. Загубата, впрочемъ, ще бжде положителна само ЕКО зеМЛеДЪПСКВТа нация е стигнала до ЦИВИлизация и политическо развитие при които фабричната индустрия става необходимость. Нко землед-Ълската нация не
е ОЩЕ стигнала ДО това СЪСТОЯНИЕ, ако ТЯ се намира
още въ положението на варварство или полуцивилизация,
ако нейното землед-Ълско стопанство не е пр-Ъкрачило още
грубата примитивность, то вносътъ на иннострани фабрични
изделия и износътъ на нейните сурови материали ще увеличаватъ ЧУВСТВИТЕЛНО еЖеГОдНО НЕЙНОТО благосъстояние, ЩЕ:
пробуждатъ и уаеличаватъ нейнитъ социални и интелектуални сили. Нко тия сношения не бждатъ пр-Ъкжсвани отъ митНИЧеСКИ ЗаПРЕЩеНИЯ, вследствие на война, или ако ТЕРИТОРИЯТЗ
на земледЪлската нация е разположена въ горЪщата зона.
напредъкътъ Ще бжде еднакво значителенъ за дветтз страни
и ще бжде естественъ; защото подъ влиянието на подобенъ
обменъ, такъва нация ще напредва много по-бързо и посигурно, отъ колкото ако бмдеше изоставена сама на себе
си, Обаче, ако земледЪлската нация е стигнала до кулминационата точка на своето земледтзлско развитие, доколкото
ВЛИЯНИЕТО на външната ТЪРГОВИЯ може да Я издигне, ИЛИ
ако Индустриалната нация отказва да приеме продуктите. на
земледЪлската нация въ изплащание на своиттз фабрични
произведения и успЪшната конкуренция на индустриалната
нация върху пазарите на землед-Ълската препятствува за
създаването на фабрики въ послЪдната, тогазъ землед-влието
На поспЪдната е изложено на опасность да ЛИНТЗЕ.
Ние наричаме л и наещо зем л едЪл и е онова състояние, въ което, вследствие липса на цвЪтуща или развиваща
се индустрия, всички индивиди се отдаватъ на землед-Ълие,

консомиратъ

ИЗЛИЩЕКЪТЪ

ОТЪ

ЗЕМПЕДЪПСКИ ПРОДУКТИ

И ЩОМЪ.

възмъжеятъ емигриратъ или подапятъ земята съ съществующитдв вече земледЪлцИ. догдето частьта на вс-Ъко семейство
стане толкозъ малка, щото вс-Ъко отъ тЪхъ произвежда само
необходимитъ нему съестни продукти и сурови материали, безъ
да остава значителенъ ИЗЛИШЕКЪ КОЙТО земледЪпието да МОЖЕ
да разменя срещу фабрични произведения, отъ които се нуждае.
При едно нормално развитие на производителнит-ь сили,
при увеличаващо се население, по-голЪмата часть отъ индивидитъ постжпватъ въ фабриките и излишека отъ земледЪлски продукти служи отъ една страна за храна на фабричното население и за първични материали, отъ дРУГа- дава
ВЪЗМОЖНОСТЪ на ЗеМЛедЪЛЕЦЪТЪ да купува ИЗДЕЛИЯТа, машинитъ и инструментите, които неговата консомация и увеличението на производството изискватъ.
Нко тия отношения се установятъ своевремено, производителнитъ землед-Ълски и индустриялни сили ще се подпо-
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магатъ едни дРУги и ще разстатъ безкрайно. Търсенето на
землед-ьлски продукти отъ страна на фабричното население
ще расте и землед-алието нЪма да употръбява по-вече работни ржце, земята нема да бжде ло-вече парцелирана огь
колкото е нужно за добиването на възможно по-гол-Ъмо
свръхпроизводство. Въ размЪрътъ на този изпишекъ, землед-БЛското население ще консомира продуктите на фабрикитъ.
Прогресивното увеличение въ излишекътъ на земледвлското производство ще има за последствие увеличаването
спросътъ на фабрични ржце. Излишекътъ отъ земледгвлското
население ще продължава да намира употръблсние въ
фабрикиттз. Такъвъ е случая (”ь Ннглия; противното положение се среща въ една часть на Франция и Германи

Главно

на овце И преработването На ВЪЛНИ ВЪ
много по-рано отъ всички други страни,
доведоха именно Ннглия до това естествено разпределение
на операциите между едната и другата индустрия. Другаде
землед-влието лин-ьеше главно подъ режима на феодализма
и влиянието на правото на по-силния. Притежаването на земя
не даваше влияние и мощъ освенъ до колкото то служеше
за подържането на известно число васали, които сюзерена
употребяваше въ своите разпри. Колкото по вече васали
сюзерена имаше, съ толкозъ по-вече солдати и разполагаше.
Впрочемъ, въ варварството на онази епоха собственика
неможеше да консомира дРугояче своитъ ренти освенъ въ
подържане на ПО-ГОЛЪМО ЧИСЛО СЛУГИ И той НЕ можеше поДОБРЕ да ГИ плаща И да ГИ ПРИВЪРЖЕ КЪМЪ своята ЛИЧНОСТ!)
освенъ като имъ даде да обработватъ нЪкое парче земя
подъ условия на лично задължение и на натурална повин-

широкъ

ОТГПедВаНЕТО

размтаръ,

ПО

начинъ настжпи ЕДНО изкуствено И прекалено
земята; И когато днесъ публичната ВЛаСТь
се опитва да го ограничи, сжщо така съ изкуствени ср-Ъдства,
тя не върши нищо друго, освенъ да възстанови естеството
на нещата,
За спиране линтзенето на земледЪпието въ една страна,
За постьпеното Му прекратяване, КОГаТО старини ИНСТИТУЦИИ
ПРИЧИНЯВаТЪ Това СЪСТОЯНИЕ, най-доброто СРЕДСТВО, не завиСИМО ОТЪ насърдченията КЪМЪ ЕМИГРаЦИЯ, е ПОСТЪПЕННОТО
създаване на фабрична индустрия; по този начинъ увеличаващото се население се привлича въ фабрикит-а и се създава по-гоп-Ъмо търсене на землед-ьлски продукти; впоследствие гол-амитъ стопанства ставатъ по-приходоносни и фермиера се насърдчава да извлича отъ своята земя най-голЪмия
възможенъ добивъ. Производителната мощь на фермера,
както и на земледвлския работникъ, ще бжде винаги малко
или много голЪма, споредъ това до колкото обменъгь на
земледЪлски продукти срещу фабрични изделия бжде повече
или по-малко лесенъ. Въ това отношение външната търгоНОСТЪ.

ТОЗИ

ПаРЦеЛИРаНе на
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ме това
вия е
за малко
На
нация,
въ една по предишна глава съ примерът-ь на Ннглия. Но
една нация вече достатъчно цивилизована, богата и многобройна, намира въ сжществуванието на м-Ъстни фабрики
много повече изгоди за своето земледЪлие, отколкото въ
най-цв-[атущата външна търговия. безъ фабрики. Така тя е
запазена отъ промените, които войната. външни-га ограничения, или търговски-ге кризи могатъ да й причинят-ь; тя
икономисва по-голвмата часть транспортни разноски, търговските печалби оть експедицията на сурови материяли и пристигането на фабрични изделия; тя извлича отъ осъвършенчствуванитъ съобщения, които фабричната индустрия предизвиква. огромна полза, а именно пробуждането на множество
лични и природни не използвани до тогасъ сили; най-после,
взаимното въздействие между индустрията и землед-ьпието, една
върху друга, е толкозъ по-голЪмо, колкото земледЪлецътъ и
фабриканта сж по-близо единъ до дРУГъ и сж по-малко
изложени на опасность да бжде прекжсванъ техния обменъ
011: разни ПРОИЗШЕСТВИЯ.
Въ писмата, които презъ 1828 година отправихъ до г.
Шарпъ Ж. Юнгерсонъ, председатель на дружеството за насърдчение на изящнитъ изкуства и на индустрията въ Филаделфия (ОиШпез от а пеш зуагегп от ро|йтйса1 есопопт1е), азъ
се опитахъ въ следните думи да изтъкна изгодитъ огь съвм-Ъстното сжщесгвувание на индустрията и землед-ьлието въ
една и сжща земя, подъ една и сжща политическа власть:
„Представете си, че не познавате искуството да мелете
житото, което въ свое време е било беспорно голЪмо искуство; предположете сжщо, че хлъбопеченето ви останеше
чуждо, тъй както споредъ Нндерсонъ, истинските способи за
солене на херинга сж били още презъ 17 столЪтие непознати
на англичаните: представете си следователно, че бждехте
принудени да пращате житото си въ Пнгпия, за да бжде
тамъ обърнато въ брашно и хпЪбъ; можете да си представите
какво количество щ15ха да задържать англичанитъ отъ това
жито, като цена за млевото и за изпичането му; колко ще
бжде консомирано оть коларитъ, моряците и отъ търговцитъ експортьори на жито и вносители на хпвбъ, каква часть
отъ него ще стигне до ржцетъ на тази които сж го свяли.
БЕЗСПОРНО, вънкашната ТЪРГОВИЯ бИ Се ОЖИВИЛЕ; СЪМНИТЕЛНО
е обаче, че подобни сношения биха били благоприятни за
благосъстоянието И независимостьта На страната. Представете
си само случая, когато една война би избухнала между тази
страна (Северна Нмерика) и Велико-Британия; какво би
станало съ ония които произвеждатъ жито за британските
мелници и пекарни, какво би станало съ тези които сж
свикнали да ядатъ английски хпъбъ! Както е въ интересътъ
На

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

На

ЖИТОТО

МеПНИЧдРя да бжде

НеГОЕЪ
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съседъ, така интересътъ на земледЪпеца изобщо изисква,
щото фабрикантина да живЪе до него; интересътъ на полето
е да има Въ СВОЯ ЦЕНТРЪ ЦВЪТУЩЪ И ПРОМИШЛЕНЪ градъ;
интересите на земледЪпието изискватъ фабричната промишленость въ тая страна да стигне най-високо развитие.“

Да сравнимъ землед-Ълието около населенъ градъ, съ
земледЪлието въ дълбоката провинция.
Въ дълбоката провинция землед-ьлецътъ сее само храни,
които издържатъ дълъгъ пжть и които не могатъ да бждатъ
доставени на по ниска цена и въ по добро качество отъ по
близкитъ полета. ГолЪма часть отъ неговата продажна цена
се поглжща отъ превознитъ разноски. Капиталитъ, които би
МОГЪЛЪ да

УПОТРЪбИ СЪ ПОПЗЕ ВЪ СТОПаНСТВОТО СИ, Той ГИ намира

мжчно. Поради липса на добри примери и на средства за

новите

способи, осъвършенствуванитъ инструменти
култури достигатъ мжчно до него; самитъ работници, вследствие на липса на добри примери, на поощрение
и съревнувание, ще развиятъ слабо свои-тв производителни
сили и ще се отдадътъ на мързелъ и немарливость.
Въ съседство съ гол-[змия градъ, напротивъ, земледЪлецътъ, е въ състояние да отреди вс-Ъко кюше отъ своето
стопанство за култури най-добре подхождащи на качеството
на земята. Той ще произведе съ полза най-разнообразни
продукти: зеленчуци, птици, яйца, млЪко и масло, плодове
и др. продукти, които му донасятъ голЪмъ доходъ. ПровинЦИВЛИСТВ ЗеМЛеДЪЛеЦЪ, КОЙТО ОТСТОИ даЛЕЧь ОТЪ ГОЛЪМИЯ
градъ, счита за маловажни тези продукти. Докато първия

поучение,
и

се

новитъ

ОГРВНИЧНВВ

Да

ОТГЛеЖда

дОбИТЪКЪ, ВТОРИЯТЪ извлича ОТЪ

угояването по голЪми печалби и вследствие на това дОбива
куражъ да осъвършенствува своето фуражно стопанство. Множество предмети, КОИТО нЪмать никаква ИЛИ ИМЗТЪ малка
СТОЙНОСТЪ за Далечния стопанинъ, като камани, ПЪСЪКЪ, водна
сила, сж за него отъ огромна стойность. Машинит-Ъ и найдобритъ с-Ъчива, както и средствата за просв-Ъщение сж подъ
ржката му. Той лесно намира необходими-тв за подобрение
на стопанството капитали. Собственици и работници се
подбуждатъ отъ градскитъ удобства, отъ съревнуванието
което се поражда между т15хъ и отъ леснитъ печалби, да
употръбяватъ за подобрение на своята сждба всичкитъ свои
физически и интелектуални сили. Сжщата разлика сжществува между народъ, който съединява въ своята територия
землед-ьлието и индустрията и народъ който обм-Ъня своитъ
земледЪлски продукти срещу чужди фабрични изд15лия.
Социалното стопанство на една нация въ съвокупностьта
му тръбва да се преценява съгласно принципа на раздЪлението на труда ПРИ комбинирани ПРОИЗВОДИТЕЛНИ СИЛИ.
Общественото благосъстояние въ гол-ьмото общество, което

се нарича

НЕЦИЯ,

е това

КОЕТО

иглата представлява

ВЪ

една

х
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фабрика за игли. По вишето разделение на занятията въ
наЦията е разделението на интелектуални и матер иялн и >за н яти я. тъ зависятъ тЪсно едни отъ други. Колкото по вече интелектуалнитъ производители способствуватъ
за развитието на моралътъ, на религиозното чувство, просвътата, свободата и политическия напредъкъ, сигурностьта на

ЛИЧНОСТьТа И на имота ВЖТРЪ, независимостьта И МОГЖЩЕСТВОТО На ДЪРЖаВаТа ВЪНЪ, ТОЛКОЗЪ материялното ПРОИЗВОД-

ство ще бжде по-гол-Бмо, производителитъ на материални
бОГаТСТВЗ И ИНТЕЛЕКТУЕЛНОТО
бЛаГа ще произвеждатъ
производство ще получи по голамъ развой.

по-вече

разделение на занятията, най-вищата комбипроизводителнитъ сили въ материялното производподразделението на земледЪлие и фабрична

Най-вишето

нация на

ство е

индустрия. Както вече доказахме, тия две индустрии сж
солидарни помежду си.
Въ нацията, както и въ фабриката за игли, производителната мощь на всеки индивидъ, на всеки отрасълъ отъ труда
и най-послъ съвокупностьта на занятията, зависи отъ правилНОТО СЪОТНОШЕНИе ВЪ дейностьта на ВСИЧКИ ИНДИВИДИ едни
спрямо дРуГИ, това КОЕТО ние Наричаме равновесие ИЛИ
хармония на производителните сили. Една страна
може да притежава много философи, филолози и литератори
и много малко търговци, индустриялци и моряци. Такъво е
посл-Ъдствието отъ напреднала литературна култура, която
не се подкрепя нито отъ еднакво напреднала индустрия, нито
отъ обширна външна и вътрешна търговия; това съсгояние прилича на фабрика за игли, която произвежда
повече иглени главички отколкото бодове. Въ подобна
страна излишните иглени глави се състоятъ въ множество
безполезни книги, въ остроумни системи и учени пререкания,
които изпълнятъ съ мжгла умътъ на нацията, вместо да :!
ПРОСВЪЩНВЕТЪ, ОТВЛИЧЗТЪ Я ОТЪ полезни занятия И следователно СПЪВаГь развитието на производителната Й мощь ПОЧТИ
толкозъ, колкото ако притежаваше много калугери и недостатъчно учители, много военни и малко държавници, много
чиновници и недостатъчно сждии и блюстители на закона.
Изключително земледтзлската нация прилича
на индивидъ, който въ своето материялно производство е
лишенъ отъ едната си ржка. Търговията е само посредникъ
между земледЪлието и индустрията и между отделните. т-Ъхни
отрасли. Нация, която обменя своитъ земледЪлски продукти
срещу чужди фабрични издЪлия, е индивидъ безъ една ржка
иукойто се опира на чужда ржка. Тази опора ползува нацията,
обаче тя не зам-Ъства ржката която и липсва, по простата
причина, че нейната деятелность е подчинена на каприза. на
чужбина. Притежавайки своя индустрия, тя може да произвежда толкозъ съестни припаси и сурови материяли колкото
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нейнит-ь собствени фабрики употръбляватъ; зависяща отъ
чужди индустрии, тя неможе да произвежда по вече отъ
това, което ЧУЖДИТЪ народи не МОГатЪ сами да ПРОИЗВЕДЕТЪ
И което СЖ ЦЛЖЖНИ да купувагь ОГь ВЪНЪ.

”

Както между разнитъ провинции на една и сжща страна,
тъй раздЪлението на труда иасоциацията на производителнитъ
сили сжществуватъ между разните народи на земното кълбо.
Вместо вътрешната, или национална, търговия, международната търговия имъ служи за посредникъ. Обаче, международната асоцияция на производителнитъ сили е много несъвършена, защото често тя се нарушава отъ войни, отъ ограничения, отъ търговски кризи и т. н. Макаръ международната
асоцияция да е най-възвишената отъ всички, понеже тя сближава различните народи на земното кълбо, при все това,
отъ гледище благосъстоянието на отделните напреднали въ
цивилизацията народи, тя е по-мапко важна - нещо което и
школата ПРИЗНЕВЗ СЪ максимата, Че ВЪТРЕШНИЯ НаЦИОНаЛеНЪ
пазаръ е несравнено по-важенъ отколкото външния пазаръ.
Огь това следва, че въ интереса на всъка голЪма нация е да
направи отъ националната асоцияция на производителните
сили главния обектъ на своите усилия и да й подчини международната асоцияция.
Международното раздЪление на труда, както впрочемъ
и народното, зависи въ гол-Ема стъпенъ отъ климата и природата. Не може въ всички страни успешно да се произвежда
чай, както въ Китай, подправки, както въ Ява, памукъ както
въ Луизияниа, жито, вълна, фрукти, фабрични изд-Ълия както
въ странитъ отъ умерената зона. Напраздно една нация би
желала да добие чрезъ национално разделение на труда,
или чрезъ мастно производство, произведения за които тя
не е надарена ОТЪ ПРИРОДаТа И КОИТО МЕЖДУНЕРОДНОТО
раздЪление на труда, или външната търговия, могатъ да Й
доставятъ по-добри и на по-износна цена; но тя би засвидеТеЛСТВУВаЛа ЛИПСа на култура ИЛИ ОТСЖТСТВИЕ На дейность,
ако не употребеше всички сили, находящи се въ нейно разположение, да задоволи своитв собствени нужди и да придобие, чрезъ по-гол-Ъмо производство, предметите., които
природата отказва на нейната почва.
Най-облагодетелствувани отъ природата страни, въ смисълъ на национално и сжщевременно международно раздвление на труда, СЖ Очевидно СТРаНИТЪ, почвата На КОИТО ПРОизвежда доброначествени и най-евтини продукти отъ първа
НеОбХОдИМОСТь, климата На КОИТО бЛаГОПРИЯТСТВУВа най-вече
усилията на талото и духътъ т. е. страните на умерената зона. Въ тая зона вирее особенно машинната индустрия съ помощьта на която нацията не само достига до
най-високо станало на интелектуално и социално развитие и
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политическа мощъ, но която така сжщо прави подвластни
ней странигь оть горЪщата зона и слабо културните нации.
Странит-Ъ огь умерената зона сж, следователно, повикани,
преди всички други, да развиятъ до съвършенство националното разделение на труда и да използуватъ международното
разд-Ъление за увеличаване на своето богатство.

Глава четвърта
Частно стопанство и народно стопанство.
Съ помощьта на историята ний доказахме, че обединението
на нацията е сжществено условие за трайно благоденствие;
ний видЪхме, че само тамъ дето частния интересъ е подчиненъ на обществения и гдето редица оть поколения сж
преследвали една и сжща цепь. народите сж постигнали
хармонично развитие на своите производителни сили; че
безъ колективните усилия на индивидитъ отъ едно и сжщо
поколение, а така сжщо и на следващите ги генерации,
въ името на една обща целъ, индустрията не може да процъвтява. НЕЩО повече, въ предшестващата глава ний се
опитахме да установимъ, какъ закона за асоцияцията на
сплит-в указва своето благотворно действие въ една фабрика и какъ той съ сжщата енергия въздействува върху
индустрията на цъли народи. Въ настоящата глава ще покажемъ, какъ школата маскира своето неразбиране националнитъ интереси и влиянието на асоцияцията на народнитъ сили, смесвайки принципите на частното стопанство съ

тия на общественото.

„Благоразумието въ поведението на вс-Ъко семейство по
да бжде безумие въ
поведението на всЪко голЪмо царство... даже преследвайки
само своя собственъ интересъ, всеки индивидъ работи по
необходимость за интереса на обществото. Всеки индивидъ,
чрезъ своите локални познания и от-ь старанието което влага
въ своитъ работи, е въ положение най-добре да прецени найдоброто употр-Ъбление на своите капитали, нЪщо, което не
би могълъ да направи държавника или законодателя.
Държавникъ, който би предприелъ да ржководи частните
лица въ употреблението на техните капитали, не само базполезно би се затруднилъ, но би си присвоилъ надъ производителя власть, която не би могла да бжде по-опасно
дадена ВЪ РЖЦВТЪ на единъ индивидъ дОСТаТЪЧНО самонадЪенъ, за да в-Ърва че е способенъ да я упражнява“. Отъ
горното Ндамъ Смитъ заклточава, че търговските ограничения съ цель да се насърдчи местната индустрия сж
абсурдни, че вська нация тръбва, както индивида, да купува

отд-ьлно, казва Ндамъ Смитъ, не може
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тамъ гдето нам-ври най-евтино и че за да постигне найвисока стъпень общественно благосъстояние, тръбва да
следва началото |а555е1 Тале, |а555е1 развет. И Смитъ и Сей

сравняватъ нацията,

КОЯТО ИСКВ Да

ЧРЕЗЪ ПОКРОВИТеЛСТВЕНИ мита,

насърдчи

СЕОЯТа ИНДУСТРИЯ

шивача КОЙТО ИСКаЛЪ самъ
.да си прави обущата и съ обущарь който поставя входна
такса предъ вратата на дюкяна си, съ цель да увеличи
богатството си.
Тома Куперъ, въ едно съчинение насочено противъ американската покровителствена система развива до аосурдъ

тази идея, както впрочемъ и

СЪ

всичките заблуждения

на шко-

лата. „Народното стопанство, казва той, е приблизително
частното стопанство на всички индивиди; политиката не е
сжщественъ елементъ въ политическата икономия; безумие е
да се различава обществото отъ индивидите, които го съставляват-ъ. Всъки отлично знае какъ тръбва да използува своя
трудъ и своите капитали. Богатството на обществото не е
друго НИЩО ОСВЕНЪ КУПЪ ОТЪ богатствата на ВСИЧКИ ИНДИ-

ИНДИВИДЪ познава ПО дОбРЪ ОТЪ ВСИЧКИ
интереси, Най богатъ требва да бжде онзи народъ,
въ който всеки индивидъ е най пълно изоставенъ самъ на
себе си“.

види, И ЕКО ВСЪКИ

своитъ

Привържениците на американската покровителствена снстема отговориха на този аргументъ, подържанъ отъ търговцит-ь вносители, въ полза на свободната търговия,
че законитъ за мореплаването дадоха силенъ импулсъ на
търговската флота, на външната търговия, на риболовството
на сЪеДиНеНиТЪ щати И ЧЕ МИЛИОНИ се РВЗХОДБЕГЪ ежегодно
за флотата изключително за покровителство на мореплаването, закони и разходи които споредъ теорията, впрочемъ
сж еднакво осждителни както покровителственитв мита.
„Собствено, се провиква Куперъ, нема морска търговия която
да заслужава една морска война; нЪка тьрговцитъ се защи>
щаватъ

сами.“

Така школата, започнала съ игнориране народностьта и
националните интереси, завършва съ туряне на изпитание
тЪхното сжществуване и предоставя на индивидите грижата
за собствената имъ защита.

Какъ така! Мждростьта въ частното стопанство е ли сжщо
така мждрость въ общественото стопанство? Е пи въ природата на индивида да се грижи за нуждите на бждащето,
както това е присжщо на нацията и държавата? Вникнете
само въ основането на некой американски градъ; всеки по
отдЪлно тукъ се грижи за своитъ собствени нужди, или наймного за своите прЪки наследници; но събрани въ общежитие (общество), всички индивиди се грижатъ за нуждите
и удобствата на бждащитъ поколения; за тая цель тъ подчиняватъ живущата генерация на лишения и жертви, които
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никой благоразуменъ човЪкъ не може да очаква отъ отдЪлнитъ индивиди. Може ли, впрочемъ, индивида въ ржководството на своитъ частни работи да има предвидъ отбраната
на страната, обществената безопасность, хиляди цели които
могатъ да бждатъ постигнати само чрезъ обществото? За
тая целъ не налага ли нацията ограничения на свободата
на индивидитъ? Не налага ли тя ржка върху часть отъ
тахната печалба, върху часть отъ тЪхния умственъ и физически трудъ, върху техния животъ даже? Преди да се съгласимъ съ максимата на Куперъ, трабва заедно съ него да
за Държава и
унищожимъ. преди всичко, вс15ко
Общество.

понятие:

Да, което би било лудость за частното стопанство, може

да бжде мждрость за общественото стопанство и обратно;
ЗаЩОТО единъ само шивачъ не Съставлява цЪпа нация и нацията не се състои само отъ единъ шивачъ; защото семейството е съвсемъ друго нащо отъ асоциацията на милионни
семейства. а една кжща не идентифицмра цЪла територия“

Нко индивида знае и разбира по добра оть всЪки други
своя собственъ интересъ, не винаги той чрЪзъ своята свободна дейность обслужва интереситъ на нацията. Може да
запитаме заседаващит-в въ сждилищата. дали не имъ се
случва ЧЕСТО да ОСЖЖДЗГЪ на СТРОГЪ ТЪМНИЧЗНЪ затворъ
индивиди за пр-Ъкалена изобретателность и старание. Разбойницить, крадцигь, котрабандиститъ и мошеницитъ познаватъ много добра къщата и хората около себе си и по
лагатъ най-голЪмо внимание и старание въ своит-в работи;
отъ това обаче ни най малко Не сл-Ъдва, че обществото ще
бжде толкозъ по цвЪтуще, колкото подобни индивиди бждатъ
ПО МаЛКО СПЪВаНИ Бъ упражнението на СВОЯ ЧЕСТЕНЪ занаятъ.
Въ много случаи властьта е принудена да става частната
индустрия. Тя запрещава на арматьора да товари роби отъ
западна Африка и да ги пренася въ Нмерика. Та предписва
особени марки за постройка на параходи и за морската

полиция, съ Цаль пжтницитъ и матроситъ да не бждатъизоНе
ставени на алчностьта и лрищевкитъ на
ОТДЗВНЕ даже предложиха Въ АНГЛИЯ известни правила! за ПОстройка на кораби, защото откриха една адска лига отъ
застрахователни дружества и арматьори, чрЪзъ която жи>
вота и милионни стойности на хиляди хора сж жертвувани
алчностьта на отдални лица.
годишно за
Въ Северна Нмерика водеНИЧаря се задължава подъ страхъ
на наказание да не туря по малко отъ 138 либри (малко по
малко отъ 90 кгр.) доброкачествено брашно въ едно буре
И ЕЪ ВСИЧКИ пазарища, ИМЕ ИНСПЕКТОРИ, макаръ ВЪ НИКОЙ
друга страна личната свобода да не се Цани толкозъ много,
както въ Северна Нмерика. Навредъ властьта е длъжна да

капитанитъ.

удволетворение

10“
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гарантира публиката отъ опасности и щети,.които я заПЛаШВаТЪ, напримЪръ Въ търговията СЪ съестни припаси И
въ продажбата на медикаменти.
„Но, ще ни възрази школата, случаите които вий цитирате, съставляватъ престжпни посегателства върху собствеПочтенната търностьта и безопасностьта на лицата.
говия, която се упражнява върху полезни предмети, нама
нищо общо съ тия посегателства; т-ь наматъ нищо общо съ
невината и полезна за частните пица дъйность; правителството
нама право да спъва тази дъйность“. Беспорно, до когато
тази ДЪЙНОСТь е невина И полезна; НО НЕВИНОТО, полезното
въ търговията на земното кжлбо въобще, може да бжде
вредно и опасно въ търговията на отделна страна и обратно.
Въ мирно време и отъ козмополитично гледище, корсарството
(морското разбойничество) е вредно занятие; въ военно време
то обаче се насърдчава отъ правителствата; предумишленото
человакоубийство е престжпление въ мирно време, въ врЪме
на война то е дългъ. Търговията съ барутъ, съчми и оржжия

е позволена ЕЪ мирно време; обаче, КОЙТО ЕЪ военно
време продава подобни артикули на неприятеля, наказва се
като предатель.
.
По такива съображения правителството е не само ЕЛаСТНО,
но и длъжна да ограничава и регламентира, въ интереса на
нацията, една ТЪРГОВИЯ само ПО Себе СИ невина. Декретирайки запрещения и ПОКРОВИТеЛСТВеНИ мита, ТО не предписва
ни най-малко на частните лица, както школата погрешно
твърди, начина на използванието тахнитъ производителни
сили и капитали. Правителството не казва. напримеръ: „Ти ще
пласирашъ парите си въ постройка на зграда, или въ осн0ч
ваването на работилница“; нито пъкъ: „ти ще бждешъ
морски капитанъ, или граждански инженеръ“; то предоставя
всекиму да използува капиталите СИ както Му е угодно И да
избере професията която си хареса. Само че правителството
КаЗБа: „Нашата страна има интересъ да произвежда само
този или онзи артикулъ; но тъй като външната свободна конкуренция пречи за постигането на тази ц15ль, ние я ограничаваме до колкото това е потръбно за да гарантираме
ония измежду насъ които биха вложили своитъ капитали,
или които биха посветили своите физически или интелектуални
Сили въ тази нова отрасълъ ОТЪ индустрията, за да гарантираме
капиталите ИМЪ ОТЪ загуба И ТЪННИТЪ усилия ОТЪ несполуки и да поканимъ чужденцит-ь да донесатъ между насъ
своите производителни сили“. Така че, правителството не
спжва частната инициятива, напротивъ, то отваря широко
поле за потоп-ама дъйность на личните и природни сили.
а така сжщо и за мастнитъ капитали. По този начинъ, вм-Ъсто
да предприема работи които отделните индивиди знаятъ и
вършатъ по добре отъ него, правителството върши туй,

"
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което частните лица, колкото просввтени и да бждатъ та,
не би могли сами да извършагь.
Твърдението на школата, че протекционата система влече
следъ себе си незаконна и антистопанска нам-аса на държавата въ използуването на капитала и въ частната индустрия,
пада само по себе СИ, ако вземемъ предвидъ, че именно
чуждитъ търговски наредби сж виновни за подобни намисания
въ частната индустрия и че само чрезъ протекционата система ний можемъ да ОТСТРВНИМЪ ПЕКОСТНИТЪ ПОСЛЪДСТВИЯ ОТЪ
чуждата политика. Когато англичанитъ изключватъ нашите
храни отъ своитв пазари, какво друго тъ вършатъ ако не
че запрещаватъ на нашит-ь земледЪлци да святъ жито,
което подъ режима на свободния вносъ биха изпращали
въ Ннглия? Нко тъ облагатъ нашита вълни. нашита вина,
и нашит-в строителни дървени материяли тъй високо щото
пратките ни въ Ннглия престанатъ съвършено или приблизително, накои ОТЪ наЩИТЪ индустрии не се ЛИ спъватъ до
известна стъпенъ отъ английската правителство? Очевидно

е,

подобни Случаи ЧУЖДОТО ЗПКОНОДаТЕЛСТБОТО дава на
капитали и на личните наши производителни сили
такова направление, което, безъ него, тъ мжчно биха последвали. Отъ тукъ следва, че ако пренебрегнемъ да дадемъ
чрезъ нашето собствено ЗЗКОНОДаТеПСТвО на нашата национална индустрия направление съобразно съ нашитъ национални интереси, ний не бихме ни най малко възприпятствували чуждитъ народи да нагласятъ нашата национална индуСТРИЯ споредъ ТЪХНИЯ реаленъ ИЛИ предполагаемъ ИНТЕРЕСЪ,
и въ всеки случай по начинъ, който ще задържи развитието на
нашите производителни сили. но кое е пот-разумното, ПОизгодното за нашит-в съграждани: да регулиране нашата
частна индустрия споредъ чуждото законодателство, или
да я нагодимъ съобразно съ нашит-в интереси? Кога
Германския или американски земледелецъ ще се чувствува ПО
малко спънатъ: когато е принуденъ всвка година да изучва
разпоредбите на англииския парламентъ, за да знае дали да
разшири или ограничи своето производство на храни или
вълна, или когато родното му законодателство направи чуждите
фабрични изделия по-малко достжпни и съ това обезпечи
за всички негови произведения единъ пазаръ, който чуждитъ
тарифи не могатъ вече да му отнематъ?
Когато школата претендира, че протекционитъ мита създаватъ за мастнитв фабриканти монополъ въ ущърбъ на
КОНСОМЕТОРИТЪ на страната, ТЯ ПРОСТО шиканира; защото
всеки туземецъ бидейки свободенъ да ексллуатира мъстния обезпеченъ за националната индустрия пазаръ, не
може да става дума за ЧЕСТеНЪ МОНОПОПЪ; тукъ има само
привилегия, предоставена На ВСИЧКИ наши СЪГРаЖдаНИ
наспротивъ чужденцитв, привилегия напълно оправдана,
Че въ

нашите
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тъй като чужденците притежаватъ сжщо така у дома си
подобна ПРИВИЛСГИЯ И нашита съграждани само Се поставятъ
На равна нога СЪ ТЪХЪ. Нана абСОЛЮТНИ ПРИВИЛСГИИ НИТО Въ
полза на производители, нито въ ущърбъ на консоматоритъ;
защото ако въ началото производителите искатъ високи цЪни
то е защото тъ сж принудени да посрещатъ голами рискове,
гол-ами и извънредни загуби. които винаги съпровождатъ
началото на вс-Ъка фабрикация. Обаче срещу непрелично увеличените печалби и тъ-хната продължителность, консоматоритв
намиратъ гаранция въ вжтрешната конкуренция, която впоследствие се поражда и която, взето изобщо, заставя ц-Ънигв да
спаднатъ ПО ДОЛУ ТОКОЛКОТО Тв биха паднали при външната
свободна конкуренция. Нко земледелцитв, които сж главното
дебуше на фабрикитъ, плащатъ по скжпо фабричнитъ арти>
кули, та широко сж обезщетени за това неудобство отъ
по усиленото търсение на твхнитв земледелски продУкти и
отъ покачването на технитъ собствени цъни.
Школата прави другъ софизъмъ, който маскира конфузията между теорията на стойноститъ и тая на продуктивнитъ
(ИЛИ, КОГаТО ОТЪ максимата, ЧЕ НаЦИОНаЛНОТО бОГаТСТВО е
ПРОСТО СбОРЪ ОТЪ бОГаТСВОТО на ВСИЧКИ индивиди и че частния
интересъ е по мощенъ отъ всички правителстени марки за
производството и богатствата, тя заключава, че националната
индустрия е въ най-добри условия за процъвтяване, когато
вс-Еки идивидъ се остави да следва мирно и тихо своит-в
занятия. Може да се съгласимъ съ тази максима, безъ това да

потвърждава Непременно ЗаКПюЧеНИеТО на ШКОЛаТа; ЗаЩОТО,
това въ една отъ предшестващитъ глави, не се
касае да СЕ увеличи ДИРЕКТНО, ЧРЕЗЪ ТЪРГОВСКИ ОГРаНИЧЕНИЯ,
сумата на размЪннитЪ СТОЙНОПИ на страната, а СУМаТа на
нейнитъ производителни сили. Н пъкъ сумата на националнитв производителни сили не е равна на сборътъ отъ

видвхме

производителните

сили на всичкитъ индивиди взети по
тя зависи главно отъ политическото и социално
положение и особенно отъ размера до който нацията е
реализирала у себе си разделението на труда и асоцияцията
на производителни-ь сили; ний установихме това достатъчно

отдално;

въ предшествуващата глава.
Системата на школата вижда навредъ индивиди, ползуа
ВЕЩИ Се ОТЪ пълна Свобода Бъ СНОШЕНИЯТа ИМЪ едни СЪ
други и доволни щомъ бждатъ изоставени на естествения
инстинктъ, който кара всЪкиго да следва своя собсвенъ инТЕРЕСЪ. ЯВНО е, Че това Не е система на народно Стопанство,
а система на частното стопанство на човвчеството както то
се схваща безъ вс-Ъка намеса на властит-Ъ, безъ война, безъ
враждебните мЪроприятия на чужбина, Нигде системата на
школата не

ПО какъвъ начинъ ЦВЪТУЩИТй ПО НаСТОЯ"
стигнали до стъпенъ на мощь И :бЛаГОСЪ-

обяснява

ЩЕМЪ нации СЖ
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стояние, въ които ги виждаме, и по какви причини дРУГи нации
сж изгубили своето благосъстояние и своята н-вкогашна мощь.
Системата учи, какъ въ частната индустрия природните
агенти, трудътъ и капитала, способствуватъ за изкарването на
пазаря на предмети имащи стойность и по кой начинъ тия
предмети се разпред-влятъ между човечеството и се консумирватъ отъ последното. Но средствата за туряне въ действие и за използане на природнитъ- сили съ които разполага единъ народъ, за да стане една бедна и слаба нация
мощна и цветуща, тя не ги указва, по простата причина че
отричайки абсолютно политиката, школата игнорира особното
положение на РаЗНИТЪ нации и се Занимава само СЪ благоденствието на чов-ьшкия родъ. Касае ли се до международна
търговия, винаги туземеца се противопоставя на чужденеца,
всички прим-ври се взиматъ отъ частнитъ отношения на
търговцмтъ; говори се винаги изобщо за стоки, безъ да се
прави разлика между земни произедения и фабрични над-Елия,
за да се докаже, че за една страна е безразлична дали вносътъ
и износътъ се извършватъ въ пари, въ сурови МаТеРИЯП И
ИЛИ въ фабрични ИЗДЕЛИЯ и дали вносътъ И иЗНОСЪТЪ се
уравновесявагь, или не. Нко, напримЪръ, поразени отъ търговски-га кризи, които бушуватъ въ Северна Америка, като
ендемически бичъ, се допитаме до теорията за средствата за

отсраняване

ИЛИ

намаляване опустошенията ОТЪ

ТИЯ

кризи,

лишава ОТЪ ВСЪКВКЕО утешение, ОТЪ всЪкакво
поучение, ний даже не МОЖеМЪ да ИМЪ дадемъ едно научно
обяснение, защото подъ страхъ да минемъ за обскурантисти
ИЛИ невежи не смеемъ даже Да ПРОИЗНЕСЕМЪ ДУМаТа ТЪР”
ГОЕСКИ баЛаНСЪ, КОЯТО между това ЕХТИ въ ВСИЧКИ законодателни събрания, въ всички администрации и въ всички борси.
За щастието на човечеството, вий сте длъжни да в-Ърваме,
че износътъ се блансира винаги съ вноса, въпреки публичнит-в рапорти въ които четемъ какъ Английската банка идва
школата

НИ

работите, въпреки законите
храни, КОИТО МЪЧНО позволяватъ на земледвпцитъ отъ страни търгуващи съ Англия да плащатъ съ
свойта земледвлски продукти фабричните изделия които
консумиратъ.
Школата не прави разлика между народи съ високо стопанско развитие И такива КОИТО, въ това отношение, СТОЯТЪ
по долу. Навредъ тя иска да изключи намесата на държавата, на всЪкжде индивида тръбва да бжде толкозъ по-способенъ да произвежда, колкото правителството по малко се
грижи за него. Споредъ тази доктрина, дивацигв би трЪбвало
действително да бждатъ на земното кълбо най-деятелнит-в и
най-богати производители, защото нигде индивида не е тъй
изоставенъ самъ на себе СИ И нигде намЪсата на държавата
не се чувствува толкозъ малко, както въ дивото състояние,
на помощь на положението на

за

ЖИПНИТЪ
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Статистиката и историята учатъ. напротивъ, че участието
на законодателната и изпълнителна власть става кввредъ по
необходимо, споредъ както народното стопанство се развива.
Тъй като личната свобода е добра доколкото тя не противоречи на общата цель, частната индустрия може справедливо
да претендира на безгранична дейность само доколкото тази
дейность е примирима съ благосъстоянието на нацията. Но.

ако дейностьта на индивидите е немощна, или бжде отъ
естество да вреди на кадията, тя има право да иска подкр15па отъ колективната сила на страната, или трабва да
се подчини, въ Своя собственъ интересъ, на законни ограничения. Представяйки свободната конкуренция между производителите като най сигурното средство за развите на човвшкото благоденствие, школата има пълно право отъ гледището
на което тя се поставя. Въ ипотезата на всемирната асоЦияция, всЪко ограничение на честната търговия между разнитъ страни изгледва не разумно и вредно. Но до тогазъ
дОКОГаТО дРУГИ Нации ще ПОДЧИНЯваТЪ

копективнитЪ интереси

на человтзчеството на своитъ собствени интереси, ще бжде.
безсмислица да се говори за свободна конкуренция между
индивиди отъ разни нации. Нргументитъ на школата въ
полза на свободната конкуренция не сж, прочие, приложими
освенъ спремо жителите, на една и сжща държава. Една
голЪма нация требва, следователно, да се стреми да образува едно цЪло, което да подържа сношения съ други единици отъ подобенъ видъ, въ границата която нейнитв особени интереси налагатъ като общежитие; между това, признава се Че ТИЯ СОЦИЯПНИ интереси Се различаватъ твърде
сжществено отъ частните интереси на индивидите въ нацията.
когато асЪки индивидъ се разглежда отдЪлно, а не като членъ
отъ народното здружение, когато по примера на Смитъ и Сей,
въ индивидите. се виждатъ само производителни консуматори.
но не граждани-поданици. Въ това качество индивидите
нЪматъ никакви грижи за благосъстоянието на бждащитъ
поколения; на считатъ абсурдно, както Куперъ вече ни показва,
да се работи за придобиването чрезъ сигурни за момента
жертви за едно неизвестно още благо, находяще се въ далечнит-в простори на бждащето, колкото впрочемъ скжпоцено то
и да бжде; трайноста на нацията за т-ьхъ важи малко; те предоставятъ параходитв на своите търговци на пиратската
смелость; малко ги е грижа за силата, за честьта и славата
на страната-, най много те приематъ да си напожатъ известни материални жертви за да възпитатъ своите деца и да
ги изучатъ на занаятъ, подъ условие че младежитъ ще
бждатъ следъ известно число години въ състояние да припечепватъ сами своя хлвбъ.
Въ господствувашата теория, деойствително, политическата
ИКОНОМИЯ Прилича ТОЛКОЗЪ на ЧаСТНО стопанство, ЩОТО Жанъ
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БаТИСТЪ Сей,

КОГЕТО ПО ИСКЛЮЧЕНИЕ позволява На държавата
покровителствува народната индустрия, поставя като условие, тя да бжде въ положение следъ известно число години
да вирЪе самостоятелно; тъй той третира индустрията като
единъ обущарски чиракъ, комуто даватъ само н-Ъколко години
за изучване на своя занаятъ, по начинъ щото да може да
мине безъ подкрепата на своите родители.

да

Глава пета
Народъ и народна

СТОПанСТВО.

Както видехме въ предществуващатитъ глави, системата
на школата представлява ТРИ СЖЩЕСТВЕНИ НЕДОСТЕТЪЦИ: ПЪРВО,
ХИМеРИЧИСКИ КОСМОПОПИТИЗЪМЪ, КОЙТО Не обгръща нацията
и който не се грижи за народните интереси; на второто
единъ безжизненъ материялизъмъ, който навредъ
вижда разменната стойность на нЪЩата, безъ да държи

место -

смЪтка нито за моралнитъ и политически интереси, нито за

настоящето и бждащето, нито за производителнитъ сили на
нацията; трето - единъ партикуларизъмъ, единъ дезоргани-

Зирващъ индивуализъмъ, който, пренебрегващъ естеството
на социялния трудъ и здружаването на силите въ тЪхнитъ
най възвишени последици, не представлява въ сжщность
освенъ частната индустрия както тя би се развила въ сво-

бодни отношения съ обществото, т. е. съ човешкия родъ
въобще, ако той не беше разд-Еленъ на разни нации.
Но между индивида и чав1;шкия родъ е нацията, съ свой
особенъ езикъ и литература, съ свое произхождение и своя
собствена история, съ свои нрави и обичаи, съ свои закони и
учреждения, СЪ СВОИ претенции на СЖЩЕСТВУБЕНЕ, на незаВИСИМОСТЪ, НЕПРЪДЪКЪ, ТРЗЙНОСТЪ И СЪ СВОЯ ОТДЕЛНЕ територия;
нацията е асоцияция, съставляваща, вследствие
на схващанията и на интересите, едно ц-Ъло

солидарностьта
сжществуваше

за себе си, което признава у себе си авторитета на закона,
но по отношение на другите подобни сдружения притежава
още своята естествена свобода и, следователно, при сегашното
положение на света може да подържа своята независимость
само съ свои собствени сили и съ свои особни ресурси.

Както ИНДИВИДЪТЪ ПОПУЧЕВЕ ГЛЕВНО ЧРЕЗЪ нацията И въ НВЦИЯТВ
интелектуална култура, ПРОИЗВОДИТЕЛНЕ мощь, безопасность
и благосъстояние, тъй и цивилизацията на человечеството не
може да се помисли и е невъзможна безъ цивилизацията и
развитието на отделните народи.
По настоящемъ сжществуватъ впрочемъ между нации-ь
огромни различия; между т1зхъ има гиганти и джуджета,
добре устроени организми и истърСаци, цивилизовани, полуВЗРВНРИ И варвари. НО ВСИЧКИ, както и ИНДИВИДИТЪ, СЖ ПОЛУЧИЛИ ОТЪ Природата ИНСТИНКТа На съхранението и стремежъть
КЪМЪ НаПРЪдЪКЪ. На политиката се пада МИСИЯТЕ да цивилизова

варварските

племена, да увеличи

малките.

и да усили
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слабите и, преди всичко, да осигури т-Ъхното сжществуване и
бжднина. Политическата икономия има за задача да извърши

СТОПЕНСКОТО възпитание на нацията И да Я ПОДГОТВИ за БСП"-

ване въ бждащето универсално общество,
Нормалната нация притежава свой езикъ и литература,
една територия снабдена съ множество ресурси, просторна,
добре закржглена, значително население; землед-Ълието, индустрията, търговията, навигацията и мореплаването тукъ сж
хармонично развити; искуствата и науките, средствата за
обучение и общата култура сж на висотата на материялното
производство. Политическото устройство, законите и учрежденията тукъ гарарантиратъ на гражданитъ пълна безопасность
и свобода, култивиратъ религиозното чувство, нравственостъта
и благосъстоянието, съ една дума иматъ за ц-Ълъ общото
благо. Нацията притежава сухопжтни и морски сили, достаТЪЧНИ

за

Запазване на НЕЙНЕТБ НЕЗВВИСИМОСТЪ И За

ПОКРОВИ-

телсгво на нейната външна търговия. Тя упражнява влияние
върху развитието на по малко напреднали отъ нея наши и съ
излишекътъ отъ своето население и отъ своите-материялни
и интелектуални капитали тя образува колонии и създава

НОВИ нации.

Многобройно население и обширна снабдена съ разни ре>
СУРСИ ТЕРИТОРИЯ СЖ СЖЩеСТВеНИТЪ ЕЛЕМЕНТИ За една Нормална
нация, основните условия за моралната култура, а така сжщо
и 35 материялното развитие . И политическата мощь. Една
нация, ограничена въ своето население и въ своята територия,
особно ако тя говори едини особеиъ езикъ, не може да даде
освенъ една кекава литература, дребни учреждения за насъдчение на искуства и науки. Такава държава не може, въ граз
ницитъ на своята територия, да докара до съвършенство
разнитъ отрасли на трудътъ. Встъка протекция тукъ съставлява частенъ МОНОПОПЪ. Само чрезъ съюзяване СЪ ПО-СИЛНИ
нации, чрезъ жертвуаане часть огь облагитъ на народностьта,

И

ПРИ ИЗВЪНРеДНИ УСИЛИЯ

ТЯ

МОЖЕ

СЪ

мъка да ПЪДЪРЖЕ

своето сжществувание.
Народъ, който не притежава нито морски бртзгъ, нито
търговска флота, нито морски сили, или народъ който не владее
устията на своите рЪки, такъвъ народъ зависи отъ другитъ
народи въ своята външна търгови той не може да създаде
колонии, нито да роди нови нации, изпишекътъ отъ неговото
население, отъ неговитъ морални и материялни ресурси,
които се пръскатъ въ некултурни още страни, е издала
загубенъ за неговата литература, за неговата цивилизация

и индустрия и ползува дРУГИ народности.
Единъ народъ, чиято територия не е закржглена отъ морета
И планински вериги, е ИЗЛОЖЕНЪ на нападения ОТЪ ВЪНЪ И
само съ големи жертви, и въ всЪки случай въ твърде недостатъчна форма, той може да установи една митническа система.
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Териториялнитъ несъвършенства се корегиратъ било чрезъ

наследство, както това се случи съ Пнглия и Шотландия.
било чрезъ покупка, като Флорида и Пуизияна, било чрезъ
примеръ Великобритания и Ирландия.
завладяване
Недавна прибегнаха до едно четвърто средство, което

-

постига цельта по единъ начинъ по съобразенъ съ правото
народите и което не зависи отъ случая както
при наследството, а имено здружаването на държави чрезъ
договори, свободно сключени. Чрезъ митническо здруженне
имено германската нация придоби ползуването отъ единъ
отъ най-важните атрибути На националностьта. При все това,
това учреждение не бива да се счита за съвършено, догдЪто
то не се простре по цЪлия брегъ, отъ устията на Рейнъ до
границите на Полша, включая Холандия и Дания. Естествено
ПОСЛЕДСТВИС ОТЪ ТОЗИ СЪЮЗЪ ЩЕ бжде приемането на ТИЯ две
страни въ Германската конфедерация, следователно въ Германската нация, която по този начинъ ще получи туй което и
липсва днесъ. а имено - риболовъ и морски сили, морска
търговия и.тсолонии. Впрочемъ двата народа принадлежатъ
по произходъ и по сждба къмъ германската народность.
Дъпгътъ, чиито товаръ ги притиска, не е освенъ последица
отъ прЪкомЪрни усилйя за запазване на тахната независимость и много естествено би било, щото злото да стигне
до тамъ, че да бжде непоносимо И ПРИСЪЕДИНЕНИеТО къмъ
по-голЪма нация да се види на самит-ь тЪхъ желателно и
необходимо.
Белгия има нужда да се сдружи съ н-Ъкоя по силна съседка.
за да намали неудобстввата отъ тЪсната своя територия и
малобройна население. дмериканския Съюзъ и Канада, въ
зависимость отъ увеличаването на населението и оть развиУ
тието на американската протекциона система ще се чувствуватъ по близки една къмъ друга и Ннглия ще бжде безсилна
и съ благото на

да

възпре

гьхното

конфедериране.

Въ стопанско отношение народитъ преживявать въ
своето развитие следнитъ фази: Първобитно състояние,

пастушество, СЪСТОЯНИЕ на ЧИСТО земледЪлие, И състояние
едновременно земледЪлско-индустриално-търговско.
Индустриялната история показва, и нигде тъй ясно както
Въ ННГПИЯ, че Преминаването ОТЪ първобитно СЪСТОЯНИЕ КЪМЪ
отгледване на добитъкъ, отъ скотовъдство къмъ земледЪлие
и отъ земледЪлие къмъ първитъ наченки на индустрия и
мореплаване се извършва най-бърже и най-усп-Бшно чрезъ
свободна търговия съ чужди градове и по-напреднали държави; обаче индустриализирането на една страна, сдобиването и съ огромна търговска марина и обширна външна
ТЪРГОВИЯ, не МОЖЕ да СТВНЕ безъ намЪсата на държавата.
КОЛКОТО По малко Е напреднало земледЪлието, ТОЛКОЗЪ
външната ТЪРГОВИЯ има ВЪЗМОЖНОСТЪ да обменя излишека
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месгннгь земледЪлски продукти и първични материяли
срещу фабрижувани въ странство изделия: сжщевремено
колкото по-вече нацията е потънала въ варварство и се
нуждае ОТЪ абсолютно монархически режимъ, ГОЛКОЗЪ ПОвече свободната търговия т. е. износътъ на земледелски
продукти и вноса на фабрични пад-Елия способствувагь за

отъ

НЕЙНОТО

бЛаГОСЪСТОЯНИе

И ЦИЕИЛИЗНЦИЯ.

Наопъки, колкото въ единъ народъ землеДЪлието повече

се развива, :: съ него заедно и полезните. искуства, изобщо
социялното и политическо положение, колкото помалко той
може да използува обменътъ на своите земни продукти и
първични материали срещу външни мануфактурни изделия
ТОЛКОЗЪ по-вече КОНКУРЕНЦИЯТа на П0*НаПРеДНаЛИ ОТЪ НеГО
индустриални нации му причинява зло.
Само при подобни народи т. е. у такива, които притежаватъ ВСИЧКИ качества, ВСИЧКИ морални И материални ресурси, изискуеми за създаването у тЪхъ на фабрични индустрии и за постигането по-голама цивилизация, благо.
състояние, политическа мощь, НО КОИТО КОНКУРЕНЦИЯТЗ на
силно напреднала вече чужда индустрия спира въ техния нае
предъкъ,
у такива имено народи търговскитъ ограничения.
съ огледъ на създаване и подържане фабрична индустрия,
могатъ да бждатъ само легитимни; тия ограничения сж
легитимни само догдеТО ИНДУСТРИЯТЕ стане доста силна За
да не се бои отъ чуждата конкуренция; въ този промежугькъ
ограниченията СЖ ОПРЕЕДаеМИ, Въ размеръ НеОбХОДИМЪ За
подкрепа на индустрията въ нейното начало.

-

ПОКРОВИТеПСГЕеННаТа

система ще бЖде ПРОТИЕНЕ Не само
МНКСИМИГЪ На КОЗМОПОПИТИЧЕСКаТа ИКОНОМИЯ, Но още И
на добре разбрания интересъ на нацията, ако изключваще

На

съвършенно и опадъжъ чуждата конкуренция, ако изолираше нацията отъ останалия сватъ. Когато фабричната индустрии е още въ първата фаза на своето развитие. протекционниттз мита требва да бждатъ твърде умерени; тт; требва
да се покачватъ бавно, въ зависимость оть увеличаването въ
страната на интелектуалнитъ и материални капитали, на
техническата ПОХЕаТНОСТь И на предприемчивостьта. Не е
впрочемъ Необходимо ВСИЧКИ ОТРаСПИ ОТЪ индустрията да
бждатъ еднакво покровителствувани. НайъажнигБ, експлоатацията на които изисква големъ неподвиженъ и оборотенъ

капиталъ. много машини, а така

сжщо много технически
множество и опитни работни ржце
индустрии, произведенията на които се числять между тия
отъ първа необходимость и представляватъ, следователно,
ОГРОМНа важность ПО ОТНОШеНИе на общата имъ СТОЙНОСТЪ,
както и оть гледище на независимостьта на страната, каквито сж преработването на вълна, памукъ или ленъ,-такива
именно индустрии иматъ право На специална ПРОТЕКЦИЯ.

познания, ловкость,
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тъ са добре оцЪнени и развити, всички дРУГи помаловажни отрасли се развиватъ покрай гьхъ даже съ помалко протекция. Гдето надницитъ сж високи и населението
малочисленно, сравнително голЪмината на територията,
напримеръ въ Съединени-ь Щати, интересътъ на нацията
и повелява да протежира по-малко индустриитъ, въ които се
упоребяватъ малко машини, отколкото индустрии, въ които
машинитъ извършватъ най-голамата часть отъ работата,
подъ условие, че народите които принасятъ произведенията
на първиттз индустирии даватъ свободенъ достжпъ на нейнитъ земледЪлски продукти.
Школата игнорира напълно естеството на економическитъ
отношения между народите, когато мисли, че разм-Бната на
земледЪлски продукти срещу фабрични е еднакво полезна
за цивилизацията, за благосъстоянието и изобщо за социалния напредъкъ на такива нации, както установяването Въ
т-Ъхъ на една фабрична промишленность. Една чисто землед-ьлска нация не може да развие до високо стжпало своята
вътрешна и външна търговия, своит-ь съобщения, своето
търговско мо еплаване; тя не може да увеличи населението си,
нито своето логосъстояние; тя не ще направи чувствителенъ
напредъкъ въ своята морална, интелектуална, социална и
политическа култура; тя не може да придобие гопЪма попитическа мощъ; нама да бжде способна да влияе върху цивилизацията и равитието на по-мапко напреднали ОГь нея
народи, НИТО ПЪКЪ да създаде КОЛОНИИ. ВСЪКВ ЧИСТО землед-ьлска страна стои безкрайно по-долу отъ всЪка едновременно землед-ьлска и индустриална страна. Първата, сгопански и политически, зависи винаги много или малко отъ
чужди-га нации, които взиматъ замледЪлскит-ь и продукти
въ вам-ана на своите фабрични артикули. Чисто земледЪлска
страна не може да опредЪля размера на своето производство; тя е принудена сама да чака купувачъ оть странство.
Купувачитъ, които са едновременно земпедЪпско-индустриапни народи, сами произвеждатъ ОГРОМНИ количества

Когато

СУРОЕИ

И

хранителни

ПРОДУКТИ И ДИРИТЪ ОТЪ ЧИСТО

земле-

д-ьлскит-ь страни само нужното за попълване на своя

недо-

стигъ. Земпед-Ълскит-ь народи, значи, зависятъ въ своитъ продажби оть евентуалностьта на много или малко изобилна
реколта у землеДЪЛско-индустриалниттз народи; освенъ това,
та иматъ за съперници останалитъ земледЪлски народи, тъй
че едно дебуше вече твърде неопределено става още по
несигурно. Най-сетне, тъ рискуватъ да видятъ своитъ отношения съ индустриални-Ъ народи прекъсвани отъ война или
оп: ТЪРГОВСКИ ограничения, И тогазъ Ть ИЗПИТЕЕТЪ двойни
несгоди - да не могатъ да намерятъ купувачи за излишъка
отъ своето земпед-Ълско производство и да бждатъ лишени
отъ потребнитъ имъ фабрични издания. ВсЪки чисто земле-

159
д+>лски народъ, повтаряме, прилича на индивидъ съ една
ржка, който прибегне до услугите на чужда ржка, чиято
ПОМОЩЪ не ВИНаГИ Му е обезпечена; а народъ едновременно
ЗЕМПЕДЪПСКИ И ПРОМИШЛЕНЪ е ИНДИВИДЪ разполагащъ СЪ
двете си ржце. които му принадлежагь.
Една основна грешка на школата е да представлява
протекционната система като порочна концепция на философствуващи политикани; а историята удостои-ьрява, че протекционнить мерки сж имали за причини естествения устремъ

на народите къмъ благосъстояние, независимость и могжщестао, или войната и враждебните мтзрки на индустриални и
превъзходствующи ги народи.
Идеята за независимость и могжщество се ражда съ идеята
за нацията. Школата не държи сметка за това, защото тя
взема за предметь на своите издирвания не стопанството на
ОТДЪЛНИ народи, а стопанството на ОбЩЕСТВОТО ИЗОбЩО. Т. е.
на ц-Ълото человечество. Щомъ се приеме, че всички нации
сж съединени въ една всемирна конфедерация, става безпрепметно да се занимаваме съ независимостьта или могжществото на всЪка нация по оти-Елио. Гаранцията за техната независимость почива въ законното устройство на всемирното
общество, тъй както, напримеръ, гаранцията за независимостьта на щатите Родъ-Исландъ и делаваръ почива въ тая
на американския Съюзъ. Откакъ този Съюзъ сжществува, тия
малки щати не сж помислювали за увеличението на своята
политическа мощь, нито пъкъ сж се почувствували по-малко
независими отъ големите щати, съ които тъ сж въ съюзъ.
Колкото съобразна и да бжде всемирната асоцияция сь
разума, ще бжде лудость огь страна на една нация да
нарежда политиката си въ очакване на тази асоциация и
на вечния миръ, като да са вече свършени факти. Питаме,
единъ здравомислящъ човЪкъ не би ли окачестаилъ екстравагантно онова правителство, което увЪрено въ изгсдитъ
на вечния миръ, би разпуснало своитъ войски, би унищожило
военните. си параходи и разрушило своитъ крепости, Подобно
правителство не би направило нищо по-дРуго отъ туй к4ето
именно школата иска отъ народит-ь, призовавайки ги, нъ
името на изгодит-ь на свободната гьрговия, да се откажагь
отъ облагигь на протекцията.
Войната упражнява една разрушителна акция върху търговскитъ междудържавни отношения. ВслЪдствие на войната,
землед-ьлеца обитаващъ една страна е насилственно разделенъ
отъ индустриалеца, живущъ въвъ друга страна. Докато инду>
стриалеца, особно ако той принадлежи на морски и търговски
народъ, намира още лесно възможность да се продоволствува
у землед-Ълцитъ на своето отечество или въ другите земле.
дЪлски, открити за него страни, обитатели на чисто земле>
дЪлска страна страда двойно отъ тази пертурбация въ отно-
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шенията. Той е лишенъ отъ всЪкакво дебуше за своитъ
вш-вдствие на това и отъ средства за изплащане
индустриалните артикули отъ които търговията го е накарала
да почувствува нужда; той се вижда ограниченъ, едновременно,
ВЪ СВОЕТО ПРОИЗВОДСТВО И Въ СВОИТЕ консумация.
Когато една земледелска нация. ограничена, по този
начинъ, вследствие на война въ “своето производство и консомация. има вече население. цивилизация и земледелие
достатачно развити, прекъсването на търговията, причинено
отъ войната, поражда въ нея работилници и фабрики. Бойната д-ьйствува върху нея както системата на запрещенията.
Тъй тя разбира огромната изгода отъ притежаването на
фабрична промишленость и фактически проумява, че е те
ЧЕЛИЛЕ ПО ВЕЧЕ ОТЪ преустановяването на ТЪРГОВИЯТЕ нежели
е изгубила. Тя се прониква отъ идеята, че е призована
продукти, а

мине ОТЪ положението на ЧИСТО земпеделска НаЦИЯ въ
землед-Ълско индустриялна и да стигне по този начинъ
най високото стжпало на благосъстояние, цивилизация и
могжщество. Но следъ като такъвъ народъ е направилъ
вече гол-ами стжпки въ кариерата на промишленостьта,
която войната му е открила, ако мирътъ се въстанови и
двете нации пожелаяП-гда подновятъ свойте стари сношения,
въ тъкъвъ случай и двЪт-Ъ забелезватъ, че войната е поро-

да

НОВИ интереси, КОИТО подновяването на ПО-РЗНШНИЯ
обменъ би унищожило напълно. ЗемледЪлския народъ съз-

ципа

нава, че, за да открие външния пазаръ за своите земпедтвпски
продукти, би требвало да жертвува фабричната индустрия
която се е издигнала въ него въ този интервалъ; Индустриялната нация отъ своя страна разбира, че часть отъ землеА
дЪлското производство, което се е развило въ нея презъ
войната би било унищожено отъ свободния вносъ. И дветъ
прочее се опитват-ь да защитятъ ТИЯ интереси чрезъ ВНОСНИ
мита. Такава е историята На търговската Политика презъ

поспЪднитЪ 50 години.
Войната е родила модерните протекциони системи, и ний
не се колебаемъ да твърдимъ, че въ интереса на второстепени и третостепени индустриялни държави е да ги запазятъ и допълнятъ, даже ако, следъ настжпването на мира,
Англия не беше направила голЪмата грешка да ограничи
вносътъ на съестни продукти и сурови материяли, значи
запазеше презъ време на мирътъ мотивитъ на протекцията.
Както една примитивна нация съ първобитно земледелие не
може да напредне освенъ чрезъ търгуване съ индустриялни
и цивилизовани народи, тъй и нация, която е стигнала
известно равнище на култура, може да се издигне само
чрезъ фабрична индустрия до по-високо стжпало на благосжстояние и могжщество. Вс-Ъка война, която улеснява прехода
отъ земледелски въ земледелско индустрияленъ режимъ, е
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прочие благодатъ за една страна. Така,. войната за независимостьта на Северна Америка, въпреки огромнитъ жертви
които е костувала, е едно благо за всички бжджщи генерации на Тая СТРВНЕ.
Наопъки, миръ, който повръща къмъ земледЪлието единъ
народъ призванъ да упражнява фабрична индустрия, е проклятие за него и е несравнено по вредителенъ отъ колкото
самата война.

За щастие на второстъпенитъ и третостепени държави,
Ннглия следъ въстановяването на общия миръ, по свой починъ
се спре въ своето стремление къмъ фабриченъ монополъ на
земното кълбо, КВТО ограничи ВНОСЪТЪ на храни И Сурови
материяли. Впрочемъ, ако английските земледелци, които
презъ време на войната ОВПВДЪХЕ изключитело ВЖТРЕШИИЯ
пазаръ, бждеха тежко засЪгнати въ началото отъ външната
конкуренция, по кжсно, както ще обяснимъ подробно на
друго мЪсто. тъ щЪха да бждатъ широко обезщетени за свойтъ
загуби чрезъ индУстриялния монополъ, който техната страна
щеше да придобие.
ГолЪмо безумие би било отъ страна на второстепени и
третостепени нации, Въ КОИТО ИНДУСТРИЛТЕ е била извикана
на животъ презъ 25-1-15 военни години и се е консолидирала вследствие 25 годишното затваряне на Ннглийския пазаръ за техните земледЪлски продукти, че може би
имъ тръбватъ не повече отъ 10, може би 15 години, енергична протекция за да издържатъ свободната конкуренция
на английската индустрия; голЪмо безумие би било казваме
следъ полув-ьковни жертви да се откажатъ отъ огромните
ползи на фабричната индустрия, отъ по-висока култура, отъ
благосъстояние И независимость КОИТО характеризиратъ
страни едновремено землед-Ълски и индустриялни, да паднатъ
въ положение на зависими землед-[ълски народи, само защото
било угодно на Ннгпия да признае своята грешка и да
предчувства близкия подъемъ на сжперничесувующи съ нея
континентални нации.

Допустнете даже че ИНУСТРИЯЛНИЯ интересъ ВЪ АНГЛИЯ
добие доста влияние за да принуди Горната Камара изц-Ъло
съставена отъ гол-сми землевладелци и Долната Камара въ
която селските представители (Соцпггу Зцибгез) сж въ болшинство на отстжпки, въ полза на вноса на землед-Ълски
ПРОДУКТИ: кой НИ гарантира, че СПЕДЪ НЪКОЛКО ГОДИНИ НОВО
едно министерство отъ Тори, при други обстоятелства, н-Ъма
да прокара новъ Биль за храни-%? Кой ни гарантира че една
нова МОРСКЗ война, ЕДИНЪ НОВЪ континенталенъ блокусъ Не
ще отдали земледЪлцитъ отъ континента оть индустриалцить
на острова и не ще застави народитъ на Европа да прибазгнатъ къмъ индустрии и отново да употребятъ най добрите.
свои сили за превъзмогване първитъ трудности, за да пожертвуватъ всичко подиръ мирътъ?

162
Тъй школата би осждила народитъ отъ континента .вечно
Сизифоаата скала, постояно да издигагь прЪзъ
време на война фабрики и отново да ги занемаряватъ следъ
възстановяването на мирътъ. Школата дохожда до такива
абсурдни заключения, само защото, въпреки името което
дава на СВОЯТа наука, ЕСЕЦЪЛО ИЗКПЮЧВа ОТЪ нея ПОЛИТИКаТау
игнорирайки съвършено националностьта, не държейки никаква смЪтка за ВОЕНИТЪ ПОСЛедСТВИЯ ВЪРХУ ТЪРГОВИЯТа
между разни нации.
да тъпчатъ

савсемъ други сж отношенията между земледЪпеца и
индустриялеца, когато и двамата жив-вятъ въ една и сжща
страна и сж свързани единъ съ другъ чрезъ постояненъ миръ.
Вс-Бко разширение, всЪко осъвършенствуване на сжществующа вече фабрика, увеличава търесенето на землед-Елски
продукти. Това търсене не е никакъ неопредЪлено, то не
зависи ОТЪ ЗЕКОНИТЪ, НИТО ОТЪ ТЪРГОВСКИТЪ КОЛЕбаНИЯ ВЪ
странство, ОТЪ ПОЛИТИЧеСКИ вълнения, НИТО ОТЪ войни, ОТЪ
изобретения, нито най после отъ външни урожаи; мЪстния
земледепецъ не поделя търсенето съ чуждитъ землед-Ълци, той
е обезлеченъ винаги. Каквато и да бжде реколтата въ другига страни, каквито смутове да се пораждатъ въ политическия свътъ, той може да бжде спокоенъ за пласирането
на своитъ продукти и за снабдяването си съ фабрични издалия по ум15рени и постояни цени. Отъ друга страна. вс-Еко
подобрение въ местното земледЪлие, вс-Ъка нова култура,
е и новъ стумилантъ за местните фабрики; защото всЪко
увеличение въ земледЪлското производство тукъ има за последствие сжответно УВЕЛИЧЕНИЕ на ИНДУСТРИЯЛНОТО производство. Вследствие взаимното въздействие на тия две
гол-ами индустрии, напредъкът-ь на нацията е обезпеченъ за
винаги.
ПОПИТИЧЕСКаТЕ мощь гарантира на нацията не само увеличение на НЕЙНОТО бЛаГОСЖСТОЯНИе чрезъ външната ТЪР“
ГОЕИЯ И КОЛОНИИТЪ, тя Й обезпечава още притежанието на
това благосъстояние и националното и сжществуване, което
е много по-важно отъ колкото материялното богатство.
Съ своя актъ за мореплаването Ннглия доби политическа
мощь и чрезъ политическата мощь тя 615 въ състояние да
простре своето индустриялно надмоЩие върху останалитъ
народи. Н Полша 615 заличена отъ листата на нациите, поради липса на здрава буржуазия, която индустрията само би
могла да извика на животъ.
Школата не може да отрече, че вътрешната търговия
на единъ народъ е десеть пжти по-важна отъ неговата търговия съ странство, даже когато последната е въ най-цвЪтущо
състояние; тя обаче пропусна да извади заключението, много
просто впрочемъ, че е десеть пжти по-попезно да се експлоатира и запази вътрешния пазаръ, отколкото да се търси
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богатство въ чужбина и че външната търговия може да има
значение само тамъ, гдето националната индустрия е стиГНаЛа ДО ВИСОКЕ СТЪПЕНЪ на развитие.
ШКОЛЕТЕ РЕЗГПЕЖДЕ ПаЗВРЯ само ОТЪ КОЗМОПОЛИТИЧНО, НО
не и отъ политическо гледище. По голЪмата часть отъ бръговетъ на европейския континент-ь се намиратъ въ естественния районъ за продоволствие на Пондонскитъ, Ливерпулски и Манчестерски фабриканти; фабрикантитъ на другитъ страни не МОГатъ въ болшинството си да се борятъ
съ тЪхъ въ свойтъ собственни морски пристанища. По-гол-Ъми
КаПИТаЛИ, ПО-ШИРОКЪ ВЪТРЕЩеНЪ И НаПЪЛНО ВЪ ТЪХНО разположение пазаръ, който имъ позволява да фабрикуватъ въ
ПО-ГОПЪМЪ РЕЗМСРЪ И СПЕДОВЕТЕЛНО ПО-ЕВТИНО, ПО-ОСЪВЪРшенствувани СПОСОбИ, най-сетне евтения МОРСКИ ПРЕВОЗЪ
обезпечватъ ДНеСЪ На аНГЛИйСКИТЪ ИНЦУСТРИЯЛЦИ ПО ОТНОшение

индустриялцитъ

на

другите.

страни изгоди, които само

постоянствующа протекция и подобрени саобЩителни средства могатъ да гарантиратъ на последнитъ. Н
между това крайбрежния пазаръ е отъ гол-ама значение за
единъ народъ, както отъ гледище на вътрешния пазаръ, така
и по отношение дебушета въ странство; а една нация, бръедна дълга и

ГОВеТЪ на

КОЯТО принадлежатъ повече На външната ТЪРГОВИЯ,
отколкото на нейната собствена, е раздвоена икономически
и политически. Що думамъ? положение по-лечално нама
за една нация вь това отношение отколото да гледа своитъ
морски пристанища симпатизиращи по-живо на чужбина
отколкото на самата нея.
Науката не бива да подхвърля на съмнение народностна,
тя не тръбна да я игнорира, нито да я дефигурира за космополитически цели. За тази цель е потребно да се съобразяваме съ природата и да възлитаваме разните народи споредъ
нейнитда закони. Учението на Школата не можа до сега да
проникне въ практиката. Вината не е въ практиците, които
доста правилно схващагъ НаЦИОНаЛНИТЪ ИНТЕРеСИ, а въ ПРОТИВ
нитЪ на опита и на историята теории. Тия теории попречиха

ЛИ На

МаПКО

напреднали

Южна Нмерика,

НЕРОДИ Каквито СЖ

НаРОДИТь

Въ

да въведатъ протекционната система; попре-

чиха ли да се разшири протекцията върху производството
на земледтзлски продукти и сурови материяли, които не се
нуждаятъ отъ протекция, вредна както за народа който я
въвежда и за онзи противъ които тя е установена. Попречиха ли да Се ВКЛЮЧаТЪ Най-ДЕПИКЗТНИТЪ ЛУКСОЗНИ ПРЕДМЕТИ,
между предметите които тръбна да бждатъ защитени макаръ
те да могатъ да бждатъ изоставени на конкуренцията, безъ
най-малка опасность за благосъстоянието на страната? Не!
Теорията не е направила до сега никаква важна реформа
и нъма да направи до когато бжде въ противоречие съ
естеството на нЪщата. Нека се опре върху това естество
на нашата и тя ще извърши огромни реформи.
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Преди всичко тя ще услужи на всички нации. ако докаже
че ПРЕПЯТСТВИЯТЗ Въ Търговията СЪ ЗЕМНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И
сурови материяли причиняватъ най-готина щета на самата
нация, КОЯТО ГИ УПЕНОВЯЕЗ, И че протекционата система е
легитимна доколкото тя има за цепь индустриялното
възпитание на

страната. Базирайки върху мъдри
къмъ; „ тъ ,.
система,
тя ще накара държавитъ у които прохибитивнвта система още
сжществува, напримеръ Франция, да се откажат-ь малко по
малко отъ запрещенията; индустриялцит-в нема да се противатъ никакъ на тази промена, щомъ получатъ уверение, че
теоретицитъ вм-Ъсто да преследват-ъ т-Ъхното разорение приематъ подкрепата и развитието на сжществующитъ индустрии
КаТО база на една здрава ТЪРГОВСКЗ ПОПИТИКЗ.
Нко теорията пропов-Ъдва на германците, че т-ь могатъ да
насърдчаватъ своята фабрична индустрия чрезъ постепенно
покачване, следъ това чрезъ намаление, сжщо постепенно,
на СВОИТЪ ПРОТеКЦИОНИ МИТа И Че външната КОНКУРЕНЦИЯ, въ
известни размери, може само да помогне за напредъка на
техните фабрики, тя ще направи голЪма услуга на свободата
на търговията, вмЪсто да се стреми да разори германската
индустрия.
Теорията не тръбва да иска отъ Съединените. Щати да
предоставять на външната конкуренция своитъ фабрични отрасли които се благоприятствуватъ отъ нискитъ цени на суровитъ материяли и на съестнитъ припасии отъ могжществото на машините; тя не ще намЪри съчувствие, ако
подържа че Съединените Щати, догдето надницитъ тукъ
бждатъ много по-високи отколкото въ стари културни страни,
работятъ ефикасно за развиване на своите производителни
(ИЛИ, На своята Цивилизация И политическа мощь, давайки
най-лесенъ достъпъ на фабрични изд-Ълия въ цената на които

,

та

ппи

>

ржчння трудъ съставлява главенъ елементъ, падъ условие,
че останалите страни ще приематъ техните земледЪлскн
продукти и сурови материали.
Теорията за свободата на търговията ще нам-ври тогазъ
добъръ приемъ въ Испания, въ Португалия и Неаполъ, въ
ТУРЦИЯ и въ Египетъ, въ всички страни много или малко не
ЦИВИЛИЗОВВНИ

И

страни НЪМЕ да

51: ВСИЧКИ ТОППИ климати. НИКОЙ въ ТИЯ
ПОМИСЛИ, ПРИ ТЪХНОТО сегашно СЪСТОЙНИе

на цивилизация. за създаване на фабрична индустрия съ
помощьта на протекционизмъ.
Ннглия въ такъвъ случай ще престане да в-Ърва, че тя е
призвано да има фабричния монополъ на земното кжлбо.

Тя не

ще иска вече щото Франция, Германия и Съединените
Щати да жертвуватъ своитъ индустрии срещу облагигв, които
дава на техните землед-Ълски продукти и сурови материали.
Тя ще признае легитимностьта на протекционата система въ.
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тия страни, разширявайки все повече и повече у себе си
свободата на търговията, убедена веднажъ отъ теорията,
че нация която е стигнала до манифактурно надмощие не
може да предпази своите фабриканти и търговци отъ упадъкъ
и мързелъ, освенъ чрезъ свободенъ вносъ на чужди зърнени
храни и сурови материали и чрезъ конкуренцията на чуждите
фабрични артикули.
АНГЛИЯ ще тръгне По СЪВЪРЩЕНО ПРОТИВОПОЛОЖЕНЪ на следВЗНИЯ ДО сега ПЖТь; ВМЕСТО да МОЛИ дРуГИТь народи да
въведат-ь свободата на търговията, когато у себе си практикува най-строга проибитивна система, тя ще имъ отвори своя
собственъ пазаръ, безъ да обржща внимание на тЪхните
покровитепни системи. Тя ще отложи своята надежда да
въцари свободната търговия до момента, въ който свободната
конкуренция вече не ще заплашва другите народи съ разорение на техните индустрии.
Въ очакване на този день, Ннглия ще се обезщети за
намалението което чуждитъ протекциони системи ще причинятъ на нейния износъ на фабрични произведения отъ масова
консомация съ излращание на по-гол-Ъми количества фини
артикули, по-фини изделия и съ отварянето на нови дебушета.
Тя ще умиротвори Испания, Истокъ, държавит-в отъ централна и южна Нмерика, ще упражни своето влияние въ
всички варварски или полуварварски страни въ тази часть
на св-Ъта, а така сжщо въ Азия и въ Африка, за да се сдобиятъ съ просветени и силни правителства, да може въ техъ
да зацарува сигурностьта на имуществата и личната безопасность, да построи тамъ пжтища и канали, да се насърдчагь просвещението, морала и индустрията, да изчезнатъ
фанатизма, суеверието и мързела. Нко сжщевремено тя отмЪни
СВОИТЪ ограничения ПРОТИВЪ ЕНОСЪТЪ на СЪЕСТНИ припаси
и сурови материали, нейния износъ на фабрични изделия
ще порастне Въ ОГРОМНЗ ПРОПОРЦИЯ И ТО МНОГО ПОтСИГуРНО
отколкото ако продължава да спекулира върху разорението
на континенталните фабрики.
Обаче, за да могатъ тия цивилизаторски усилия на Ннглия
да успЪять напълно или поне отчасти въ тия варварски народи,
тя не тръбва да се показва крайна; тя не требва чрезъ
търговски превилегии, като тия които получи въ Бразилия,
да се домогва да акапарира тия пазари и да изключи отъ
тЪхъ другит-ь народи.
Подобно поведение винаги ще възбужда завистьта на
другите народи и ще ги кара да спъвагь усилията на
АНГЛИЯ. Очевидно, ТЕЗИ имено егоистична ПОЛИТИКЕ обяснява
Защо влиянието На цивилизовани страни ВЪРХУ цивилизацията
на тия страни е било до сега толкосъ слабо. Ннглия
Ще требва прочие да въведе въ международното право
принципа за еднаквото третиране търговията на всички
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индустриални страни въ тия земи; по този начинъ тя не само
ще си осигури съдействието на всички просв-Ътени държави
въ своитъ цивилизаторски домогвания, но безъ да вреди
на своята търговия, ще позволи на другите индустриялни
страни подобни домогвания. Нейното превъзходство въ всички
отрасли и гарантира на вредъ най-добрата часть въ продоВОЛСТВИеТО на ТИЯ пазари.

Постояннитъ интриги на англичаните противъ индустриитъ
на ДРУГИТЕ нации би Се ОПРЕБДЕЛИ, ЕКО монопола На земното
кълбо бе необходимъ за благосъстоянието на Англия, ако
не бе доказано до очевидность, че народите, които претендиратъ редомъ съ Англия на гол-ьма индустриална мощь.
могатъ твърде добре да постигнатъ своята цепь безъ Англия
да бжде унижена, че Англия нема да стане по-бедна отъ
обстоятелството, че други нации сж станали по-богати и че
природата предлага доста ресурси За да МОЖЕ, безъ да се
накърни благосъстоянието на Англия, да се развие въ Германия, въ Франция и въ Северна Америка една индустрия
равна на английската.
Въ това отношение тръбва да се забележи, преди всичко,
че нация, която владъе своя вжтрешенъ пазаръ и свойтъ
ИНДУСТРИИ, печели 51: края на крайщата въ ПРОИЗВОДСТВО И
въ консомацията на фабрични издЪлия много повече отколКОТО нацията, КОЯТО до тогасъ Я Е ПРОДОВОЛСТВУВВЛЗ, губи
чрезъ изключването и отъ този пазаръ: защото фабрикувайки
сама. комплектувайки своето икономическо развитие тя става
не сравнено по-богата и по населена, слЪдователно по способна да консомира фабрични изделия, отколкото ако останеще зависима ОТЪ странство ПО отношение на ТИЯ артикули.
Що се касае впрочемъ до износа на фабрични изд-Ълия,
страните отъ умерената зона, които природата специално е
предназначила да фабрикуватъ, тръбна да намерятъ своето
главно дебуще въ странитъ отъ горещата зона, които имъ
доставятъ въ замЪна колониални стоки. Но консомацията
на фабрични изделия въ странитъ отъ горещата зона се
регулира отъ една страна отъ способностьта имъ да произвеждатъ излишекъ ОТЪ артикули свойствени на техния КЛИотъ състоянието на диренето въ страните
матъ, отъ дРУГа
на умерената зона.
Ако се установи, че съ течение на времето страните отъ
ГОРеЩаТа ЗОНЕ МОГаТЪ да произвеждагь ОТЪ петь ДО десеть
пжти повече захарь, оризъ, кафе, памукъ и прочие, отъ колкото сж произвеждали до сега, ще се докаже сжщевременно,
че страните огь умерената зона ще могатъ да увеличатъ
петь или десеть пжти сегашната сума на своите пратки отъ
фабрични изделия въ странитъ на горещата зона.
Възможностьта за народитъ отъ континента да увеличатъ
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е доказана

отъ увеличената консомация на Англия презъ

последните 50 години; при това не требва да се изпуща
изъ предвидъ, че това увеличение би било по вс15ка вероятность безкрайно по-гол-Ъмо безъ чрезмернитъ мита.
Що се отнася до възножностьта да се увеличи производството на горЪщата зона, Холандия въ Суматра „и въ Ява, а
Англия въ Източнитъ Индии ни даватъ за последните петъ
години безпорни доказателства. Отъ 1835 год. до 1839 год.
Англия е увеличила петъ пжти своя вносъ на захарь отъ
Източнитъ Индии; вноса и на кафе се е увеличилъ въ много
по-гол-Ъмъ разм-Еръ; така сжщо вносътъ на памукъ отъ
сжщата страна се е значително увеличилъ. Английскитъ
вестници отъ най-скорошна дата (февруарий 1840 г.) съобщаватъ съ задоволство, че производителната сила на Източните Индии досежно тия артикули е безгранична и че не
е далечъ времето когато Англия ще бжде Независима въ

това отношение отъ Америка и отъ Западнитъ Индии. Холандия

ОТЪ СВОЯ страна е затруднена ЕЪ пласирането на СВОИТЕ
КОЛОНИЯЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ТЯ ИМЪ ТЪРСИ безспирно НОВИ

пазари. Да се не забравя, освенъ това, че СевЪрна Америка
продължава да увеличава СВОЕТО памучно ПРОИЗВОДСТВО, че
една държава се формира въ Тексасъ която безсъмнено ще
завлад-Ъе Мексико и ще направи отъ тази плодородна страна
това което по настоящемъ сж Южнитъ Щати за СевероАмериканския сжюзъ; да се има предвидъ, че редътъ и законитъ, трудътъ и просветата ще се разпространятъ по-пека
лека въ Южна Америка, отъ Панама до Носъ Хорнъ, върху
цЪла Африка и Азия и ще увеличатъ навредъ производството
и излишекътъ отъ продукти и тогазъ ще се разбере безъ
мжка, че въ това отношение полето за пласиране на индустриялни издЪлия е открито за по-вече отъ една надия. Ако
се пресметне площьта, употръбявана по настоящемъ за проИЗВОДСТВО на КОЛОНИЯЛНИ ПРОДУКТИ, И се сравни ТЯ СЪ ПРОстранствата които природата предоставя за тази цЪпь, Ще
се констатира, че едвали една пета ОТЪ ТИЯ пространства е
използувана.
Какъ може Англия да си присвоява изключителното продоволствие съ фабрични изделия на всички страни произвеждащи
колониялни стоки, когато само пратките на Източнитъ Индии
би бипе достатъчни за нейнитъ нужди отъ продукти на горъщата зона? Какъ може Англия да се надява за дебушета
на своите фабрични изделия въ страни, произведенията на
които тя не иска да взема въ замена на своитъ артикули?
И какъ Ще може Да се създаде ШИРОКО дирене на КОЛО-

ниялни продукти въ европейския континентъ, ако този континентъ не бжде въ положение да купува и консомира тия
продукти чрезъ своето фабрично производство?

Очевидно е прочие, че съ потискането на континенталните
индустрии може да се спре развитието на континента, но не
И да се увеличи благосъстоянието на АНГЛИЯ.
Очевидно е сжщо, че днесъ и за дълго още време страНИТ-ь ОТЪ ГОРЪЩВТЕ зона ПРЕДЛЕГЕТЪ на ВСИЧКИ народи, КОИТО
иматъ нЪкакво индустриялно призвание, достатъчно елементи
за разиЪна.
Очевидно е, най-после, че иидустриялния монополъ, койтоднесъ произхожда отъ свободния вносъ на Английски фабрични
произведения въ европейския континентъ и въ Северна Америка, не е въ никой случай по износенъ за човЪшкия родъ,
ОТКОЛКОТО ПРОТеКЦИОНВТа система, КОЯТО ЦЪЛИ ра звитието
на фабричната промишленость въ ЦЪлата умъРеНа зона ВЪ полза на земледЪлието на целата
г о р а щ а з 0 н а.
Напредъка на Англия въ индустрията, мореплаването и
търговията не тръбва прочие да смущова никой отъ народитъ
КОИТО ПО ТЕРИТОРИЯ, имтелигентность И сила. могатъ да се
индустриализиратъ и да се подредятъ съ нацията която държи
скептра на фабрикитъ. Индустрията, търговията и търговСКЕТа фПОТЕ иматъ бждаще КОЕТО ще надмине настоящето,
тъй както настоящето превишава миналото. Доста е да се
има куражъ Въ вЪрата за едно ГОЛЪМО НИЦИОНВЛНО бждаще
и да се върви напредъ съ тази вера. Но преди всичко
потръбенъ е достатъчно надионаленъ духъ за насаждане и
отглеждане на дървото, което ще даде въ изобилие своитъ
плодове на бждащитъ поколения. Тръбва преди всичко да
се обезпечи за самата страна местния пазаръ поне за предМЕТИ ОТЪ обща КОНСОМЕЦИЯ И да се стремимъ КЪМЪ директно

превозвание ОТЪ ГОРЪЩЕТЕ зона произведенията на последната въ замЪна на наши фабрични изделия. Тази е въ особеность проблемата, която Германското здружение
тръбва да разръши, ако Германия не иска да остане по
назадъ отъ Франция, Северна Америка или даже отъ Русия.

Глава шеста
ИКОНОМИЯ И

-

Политическа
Народно стопанство.

Общественно и държавно стопанство.

Всичко що се касае до събирането, употръблението и управлението на материялнитЪ средства на държавата ИЛИ ДО
държавното финансово стопанство не тръбва никога
да се смЪсва съ учрежденията, наредбитъ, законите и обстоя-

телствата, които управляватъ стопанското .положение на
гражданитъ, или съ обществената икономня. Тази
разлика важи за всички общества, гольми или малки, за цЪлъ

народъ

ИЛИ

за

ЧаСТИ ОТЪ нация.

Въ една федеративна държава финансовото стопанство
се дели на: стопанство на отделните държави и такъво на
сдружението.

Общественото стопанство (УоШзквКопотйе) става национално стопанство (НайопаЪдеКопотЕе), когато държавата или
федерацията обгржща една пълна нация на която населението, обширната нейна територия, нейнитъ политически институти, И нейната цивилизация, богатства и мощъ обещаватъ
НЕЗаВИСИМОСТь, трайность и ПОЛИТИЧЕСКО значение; ОбществеНОТО И народното СТОПаНСТВО ВЪ такъвъ Случай СЖ ЕДНО И
сжщо нащо. Те съставляватъ, съ финансовото стопанство на
държавата, политическото стопанство на нацията.
Напротивъ, въ държави на които населението и територията
са СЪСТОЯТЪ само ОТЪ ОТКЪСЛЗЦИ ОТЪ нацията ИЛИ ОТЪ НаЦИО“
налната територия. и които не образуватъ нито чрезъ прека
политическа, нито чрезъ федеративна връзка, едно цало съ
ОСТаНаПИТЪ КЖСОВе, МОЖЕ Да става ВЪПРОСЪ СаМО за общеСТБЕНО СТОПВНСТВО, Въ ПРОТИВОВЪСЪ на ЧаСТНО ИЛИ държавно
финансово стопанство. Въ това несъвършенно положение
обектите и нуждите на една голама нация не могатъ да
бждатъ взети въ съображение; общественото стопанство не
може да се урежда съ огледъ формирането на една пълна
нация, на обезпечване нейната независимость, трайность

и могъщество. Тукъ следователно политиката тръбва да
бжде изключена ОТЪ економнката; ТУКЪ МОЖЕ да Се ДЪРЖИ
СМЪТКа само За еСТеСТВЕНИТЪ ЗаКОНИ на социалната ЕКОНОМИЯ
изобщо, тъй както тъ биха се манифестирали, ако не сжще:твуваше нигдъ силна и компактна националность или нациоНаЛНО СТОПаНСТВО.

ОТЪ това гледище ИМЕННО СЕ е развила въ Германия науката която нарекоха изпърво държавно стопанство (бтаавшйгшспай), после национално стопанство (НаНопаНвКопотйе),
сетне политическа икономия (РоЩзсЪе-оеКопотте), подиръ
това. обществена икономия (УоЖзшспшспаК), безъ да бжде
изтъкната фондаменталната грешка на така именованитъ
системи.
ПОНЯТИеТО народно СТОПаНСТВО не МОЖЕШЕ Да се разбере, понеже не сжшествуваше стопанска нация и защото
особната и опрЪделена идея нация се зам-Ъстваше отъ
общата и смътна идея общество, идея еднакво приложима къмъ ц-ьлия човЪшкия родъ или къмъ накоя малка
страна, къмъ единъ само градъ, както и къмъ нацията.

Глава седма
Фабрична промишленность и производителни сили
на страната: лични, социяЛни и политически.
Подъ режима на еднообразното земледелие царуватъ
умственъ мързелъ, мудность, принързаность къмъ стари идеи,
къмъ стари привички, къмъ стари навици и стари способи.
липса на въспитание, на благосъстояние и свобода. Стремежа
къмъ постояно увеличение на морални и материялни блага,
съревнуванието и любовта къмъ свободата характеризирватъ
Шротивъ всЪка индустриялна и търговска страна.
Тази разлика се ООЯСНЯЕЕ ОТЪ части СЪ различието Въ
начина на жив-веке и възпитание на земледелцитъ и на
индустриалцитъ, отъ части съ различието въ тахнитъ занятия и въ средствата, които тия занятия изискватъ. Землед-Ълцитъ жив-Бятъ пръснати по целата поиърхность на страната и подържатъ помежду си далечни връзки. Вс-Тзкой отъ
тахъ върши горе долу което всички вършатъ и т-Ъхното
проиводство изобщо е едно и сжщо. Приблизително едни
И СЖЩИ СЖ нЪщата, КОИТО Тъ имагь Въ излишекъ ИЛИ ОТЪ
КОИТО иматъ нужда и ВСЪКИ единъ Е най добрия консоматоръ
на своите продукти; съ една дума, редки сж случаите на
нравствено и материялно общуване помежду имъ. Земледелецътъ общува по радко съ хората, отколкото съ безДУЩната природа. Привикналъ следъ дълъгъ интервалъ да жъне

е пос-влъ, и да се осланя на волята на една по
висша сила за резултатите о-гь своитъ усилия, умереностьта
търпението, примирението СЪ сждбата, както И нехайството И
умствения мързелъ, ставатъ втора негова природа. Отдалечавайки ГО ОТЪ хората, занятията МУ изискватъ само малки
интелектуални усилия и посръдствена сръчность. Познанията
си той черпи отъ опита въ т-Ъсния кржгъ на семейството,
дето се родилъ, и редко му идва на умъ, че би могло да
се работи по добре другояче. Отъ люлката и до гроба той се
ДЕИЖИ ПОСТОЯНО ВЪ СЖЩИЯ тесенъ КРЖГЪ на хора И предмети;
примеритъ отъ бл-Ъскаво благосъстояние, дължимо на извънредни усилия, се мЪркатъ радко предъ очита му. Собственостьта, както и сиромашията, се предаватъ, при този режимъ,
отъ поколение въ поколение и почти ц-Тзлата производителна
сила, която създава съревнуванието, е сведена до нула.
що
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Фабричния живот-ь е

сжществено различенъ.

Приближени

на своите занятия, фабрикантитЪ не могатъ да жив-аятъ освенъ въ общество и чрезъ
обществото, въ търговията и чрезъ търговията. Потрвбнита
тЪмъ съестни припаси и всички сурови материяли те си купуватъ отъ пазаря и само една малка часть отъ своите прот
дукти отделятъ за своя консумация. Докато земледелеца
разчита главно на благоволението на природата, на сждбата, самото сжществувание на фабриканта зависи най вече оть
търговията. Докато земледЪлеца не познава своя потръбитель,
или поне се грижи малко за своя пазаръ, индуприялеца разчита изключително на своята клиентела. Цените на първичнитъ материяли, на съестнитъ припаси, на работната ржка,
на фабричните издания и на паритъ се колебаятъ беспирно;
Фабриканта не знае никога точно, какво ще бжде неговата
печалба; благоволението на природата и обикновения трудъ
не гарантиратъ СЖЩЕСТЕУВаНИеТО и благосъстоянието Му,
както на землед-Ълеца.
Само неговата интелегентность и прилежание ще му
дадатъ тия блага. Той тръбва да работи за придобиване на
излишекъ, за да обезпечи необходимото, да стане богат-ь за
да не изпадне въ немотия. Нко той е малко по бързъ отъ
другитъ, успЪва; малко по муденъ - разорението му есигурно.
Постояно той тръбва да купува и продава, да разменя, да
пазарува. Навредъ той е въ стълкновение съ Хора. съ различни положения. съ закони и учреждения; случаитъ за
формиране неговия мнрогледъ сж сто пжти по вече отколкото тия на земледЪлеца. За водене на своитъ работи, той
Има нужда да познава чужбина. За уреждането на своята
индустрия той е принуденъ да прави извънредни усилия.
Докато ЗеМЛВДеПеЦа Е 51: сношение само СЪ СВОИ близки
съседи, сношенията на индустриялеца се простиратъ върху
всички части на свЪта; желанието да спечели и запази доверието на своитъ съотечественици и неограничената конкуренция, която безспирно грози сжществуванието и имота му,
сж за него силни стимуланти за непрекжсната дейность и
напредъкъ. Хиляди примЪри му сочатъ, че съ извънредни
УСИЛИЯ ЧОВЪКЪ може да се издигне ОТЪ най долното стжпало
до първитъ редове на обществото и че съ рутина и
небрежность може сжшо така да се падне оть височината на обществената лестница най долу. Това положение
на нЪщата поражда у фабриканта такава енергия, следи
отъ която при режима на еднообразното земледелие не се
едни до

дРУГИ,

вследствие

забелязватъ.
Нко хвърлимъ погледъ върху мануфактурнитъ занятия,
Ще видимъ преди всичко, че те развиватъ и турятъ въ движение способности и таланти безкрайно по разнообразни,
безкрайно по възвишени, отколкото земледелието.
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Ндамъ Смитъ, нЪма съмнение. подържа единъ отъ толОбИЧаНИТЪ ОТЪ НЕГО, споредъ названията на неговия
биографъ Дугалдъ Стевартъ, парадокси, когато твърди че
земледЪлието изисква по гол-Ема сржчность, отколкото индустриялнитъ занятия. Безъ да диримъ дали изработката на
единъ часовникъ изисква по гол-Емо умение огь управлението
на една ферма, ще се ограничимъ да заб-Ълежимъ, че всички
занятия въ фермата сж отъ еднакво естество, когато занятията въ една фабрика сж безкрайно разнообразни. Не
тръбва да се забравя, при това. че въ сравнението, за което
става дума, се има предвидъ земледтзлието въ неговото пър-

КОЗЪ

ВОбИТНО състояние,

НО

не

И

ОСЪВЪРШЕНСТЕУВЗНОТО

ПОДЪ

на индустрията земледепие. АКО ПОЛОЖеНИЕТО НВ
земледвлието въ Англия се струва на Ндамъ Смитъ много по
благородно отколкото положението на фабриканта, това се
дължи на обстоятелството, че то е било издигнато благодарение на индустрията и търговията.
Очевидно е, че 3емлед15лието изисква единъ видъ способНОСТИ, телесна сила И ПССТОЯНСТВО ВЪ ИЗПЪЛНЕНИСТО на груби
РВбОТИ, СЪПРОВОДЕНИ ОТЪ ИЗВЕСТЕНЪ редъ, докато ИНДУСТРИЯТЕ
изисква гол-смо разнообразие въ интелектуалните способности, естествени и придобити дарби. Диренето на това гол-смо
разнообразие отъ способности въ една индустриялна страна
дава възможностъ на всеки индивидъ да нам-ври занятие
сжобразно съ неговите способности, докато пъкъ въ чисто
земледЪлческа страна този изборъ е много ограниченъ. Въ
първата умствените дарби сж много по на почитъ отколкото въ втората, гдЪто заслугата на човЪка се мери изобщо
споредъ неговата ТЪЛВСНа сила. на е РЕДКОСТЪ, ЩОТО ВЪ
първата трудътъ на немощень, слаботелесенъ, чов-вкъ да се
цени много по-високо, отколкото трудътъ на най-здравия
човЪкъ. И най-слабата сила, тая на д15тето и на жената, на
немощния и на стареца, намира въ фабрикитъ приложение
ВЛЯНИСТО

И

възмездие.

Фабрикитъ сж джщери На науката и на изящнитъ изкуства, т1з ги подържатъ и хранятъ. Вижте колко малко примитивния земледЪлецъ се нуждае отъ тЪхъ за приготовлението на грубите орждия, които употребява. Безспорно,земледетето е което въ началото е дало възможность на човтвка чрезъ рентата на земята да се посвети на науки и
изящни искуства; но поради липса на фабрики тъ сж останали ПОСТОЯНО ДОСТОЯНИЕ на касти И “ГьХНОТО бПаГОТВОРНО
въздействие едвамъ се е усещала отъ масите. Въ една индуСТРИЯЛНЕ страна ЗЕНЯТИЯТЕ на масит15 се подпомагатъ ОТЪ
науките, които на свой редъ, както и изящните искуства, се
питаятъ отъ индустрията на масите. Едва ли има фабрична
операция, която да не докосва физиката, механиката, химията, математическитъ науки или чертанието. Н-ьма напръ-

дъкъ, нЪма научно откритие, което да не подобрява и да
не трансформира стотици индустрии. Въ всЪка индустриялна
страна, следователно, науките и изкуствата тръбва да бждатъ

популярни. Нуждата отъ култура и образование чрезъ
писание и изложения, изпитана отъ множество личности призовани да прилагатъ резултатитъ отъ научнитъ изследвания,
заставя СПеЦИаПНИ таланти да се ПОСВЪТЯТЪ на обучението И
на писателската професия. Конкуренцията на тия таланти,
прибавена къмъ силното търсение на техните услуги, предизвиква едно раздЪление и комбиниране на научните занятия,
КОИТО упражняватъ Най-ЩЗСТПИВО ВЛИЯНИЕ не само ВЪРХУ ра34
витието на науките, но и върху осъвършенствуването на
изящнитъ И ПРИЛОЖНИ искуства.
Ефекта отъ тия осъвършенствувания се разпространява
скоро и върху земпедЪлието. Нигде не се срЪщат-ь толкозъ
осъвършенствувани машини и земледЪлски орждия, нигде
обработването на полетата не става съ толкозъ умение, както
въ страни съ цветуща фабрична индустрия. Подъ влиянието
на последната, землед-ьлието се обръща въ индустрия.

искустно, наука.

Съюзътъ между науките и приложнитъ искуства създаде
гол-Ема физическа сила. която въ модернитъ общества
замЪства десеторно трудътъ на робите въ древностьта. която

онази

е призована да упражни много дълбоко влияние върху положението на масите, върху цивилизацията на първобитните
страни, върху оздравяването на необитаеми страни и върху
МОГЖЩеСТВОТО на НВРОДИ СЪ стара култура, - силата на

машините.

Индустриялната

нация има сто пжти по-вече случай да

употребява машини, отколкото една чисто земледЪпска нация.
Единъ слаботелесенъ човЪкъ може, управлявайки една парна
машина, да произведе СТО ПЖТИ ПОВЕЧЕ, ОТКОЛКОТО най-голЪмия здравенякъ съ своите, ржце.
Машинната сила, прибавена къмъ осъвършенствуванитъ
транспортни средства на модернитъ времена, обезпечава на

#.

индустриялната страна ГРЕМЕДНО надмощие надъ ЧИСТО земледЪпската страна. Безспорно, каналит-ь,жел“ьзницитъ и параходитъ дължатъ своето сжществуване на фабричната индустрия и не могатъ да се разпростратъ по целата повърхность на територията освенъ чрезъ развитието на индустрията.
Вс-Езка чисто землед-Ълска страна, гдето вс1зки произвежда
по-голвмата часть отъ предметитъ отъ които има нужда и самъ
консомира голема часть отъ своите продукти и произведения,
гдето индивидитъ подържат-ь слаби сношения помежду си, не
може да има такова ИНТЕНЗИВНО ДВИЖЕНИЕ на СТОКИ И хора,
КОЕТО да покрива РаЗНОСКИТЪ ПО постройката И издържането
на подобни машини.
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Новитъ изобретения и подобрения се малко ценятъ въ
една чисто земледЪлска страна. Който тукъ се отдава на
подобни работи хаби изобщо
изследвания и своите
усилия. Въ една фабрична страна, напротивъ, никое средство
не води тъй бърже къмъ богатство и почести, както изо-

своите

бретенията и откритията. Въ всЪка индустриална страна
повече уважава и „(;-добре възнаграждава, отколОТКОПКОТО фИЗИЧеСКаТа сила. Въ ЧИСТО
КОТО ТаЛаНТа, таланта
земледЪлската страна, съ изключение на обществените служби,
противното е горе.-долу правило.
гения се

-

:не

само за,:развитие силата на
Фабрикитв способстватъ
физическия трудъ, но и за развиването моралните сили на
нацията; тъ предлагатъ на работницитъ ползувания и стимуланти, КОИТО ГИ подбуждатъ Да развиватъ И ПРИПаГаТЪ
всички свои сили. Безспоренъ фактъ е, че въ ЦвЪТУЩИ мануфактурни страни работника, независимо отъ помощьта която
той намира въ машините и въ най-добрите инструменти,
извършва ежедневно безкрайно много повече работа отколкото работника въ чисто земледЪлскитЪ страни.
Самото обстоятелство, че въ фабричните страни времето
е несравнено па-цанно, отколкото въ земледЪлскитъ, свидетелствува за по-благородното положение, което трудътъ тукъ
намира. Цивилизацията на единъ народъ и ценната на трудътъ
се измЪрватъ най-добра по цената на времето. Дивака прекарва въ своята землянка Цели дни въ бездЪлие. Какъ искате
овчара да си цени времето, което за него е бреме, което
кавалътъ или сънътъ само правятъ поносимо? Какъ искате
робътъ и крепостникъгь да пестятъ времето си, когато труда
за тЪхъ е наказание, а безд-Елието печалба? Само фабричната индустрия привиква народитъ да разбиратъ стойностьта
на времето. Това състояние - да се спечели или загуби
време - е равносилно СЪ печалба ИЛИ загуба на интереси.
Усърдието, което фабриканта полага за да извлече възможната най-голЪма полза отъ своето време се предава и на
земледЪлеца, Фабрикита. увеличавайки диренето на земледЪлски продукти, покачватъ рентата, а заедно съ това и
стойностьта на земята; въ експлоатация се турятъ по-гол-ьми
капитали, множат-ъ се консумациитъ; тръбва да се изкара
отъ земята повече произведение, за да се посрЪщне по-високата рента, да се плаща ПИХВИ на капиталите И да се задоволи по-широка консомация. При такова положение може
да се плащатъ по--гол15ми надници, сжщевременно, обаче се
взисквать по-гол-Ъми услуги. Работника почва да съзира, че
въ телесната сила и въ умението съ което използва тази
сила, той притежава средството за подобрение на своето
положение. Той почва да разбира защо въ Ннглия казватъ
„Времето е пари“.
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Осамотеностьта въ която землед-Ълеца живЪе и малката
негова просветеность не му позволяватъ да способствува за
общата цивилизацня, нито да Цани заслугата на политическитъ институти, още по-мапко да участвува активно въ ржководството на обществените работи и въ отправление на правосждието, или да защищава своята свобода, или своите
права. Навредъ чисто земледЪлскитъ нации живеятъ въ неволя
или поне подъ ярема на деспотизмъ, феодализмъ или тео-

кратия. Изключителното владение на земята вече обезпечава
на автократа, на гол-ьмцитъ или на свЪщеническата каста,
ВЪРХУ масата на земледЪлското население такава власть,
отъ която последното не може само да се изкубне.
На вс-Ъкжде, ПОДЪ режима на НВБИКЪТЪ, ИГОТО, НаЛОЖеНО
на чисто земледЪлски нации отъ силата, суеверието или
духовната власть, се отпечатва върху такива народи тъй силно,
че те свикватъ да го считатъ като присжща т-Тзмъ участь и
като условие за тахното сжществувание.
Закона за разпред-Ълението на занятията и за асоцияцията
на ПРОИЗВОДИТСЛНИТЪ СИЛИ, напротивъ, сближава ПОМЗЖДУ ИМЪ
индустриялцитъ. Търкането произвежда искрите. на духътъ,
тъй както отъ търкането произхождатъ искритъ на огъня.
нама обаче интелектуално търкане освенъ тамъ дъто има
съседство, гдето материалнитъ, духовни, общественни и политически релации сж чести, съ една дума, гдето сжществува
гол-ьмъ обменъ на стоки и идеи. Колкото-по-вече хората живЪятъ сдушени въ дадено маста, толкозъ по-вече всЪкой отъ
ТЪХЪ се нуждае ВЪ занятието си 011: помощьта на ВСИЧКИ
друГИ! КОЛКОТО по-вече занятието на ВСЪКИГО се нуждае ОТЪ
ПРОСВЪТЕ, благоразумие И култура, ТОЛКОЗЪ ПО-МаЛКО ПРОИЗвола, липсата на закони, потисничеството и незаконните претенцми сж съвместими съ дейностъта на индивидитъ и съ
техното стремление къмъ благосъстояние; колкото гражданските институти сж по-съвършени, колкото свободата е
по-широка, ТОЛКОЗЪ по-вече СЛУЧаИ СЕ представягь за самоосжвършенствуване или за помагане на другите да се възпитаватъ. Ето защо винаги навредъ свободата и цивилизацията се зараждатъ и виреятъ въ градовете: доказателство,
въ древностьта - Гърция и Италия, въ сръднитъ векове -

-

Италия, Германия, Белгия и Холандия, по-кжсно
Ннглия,
- СЪверна Нмерика и Франция.
Има обаче два вида градове: еднитъ ний ще наречемъ
продуктивни, а другите консомативни. Има градове, които

и напоследъкъ
използуватъ

суровитъ

материяли на селото и му ги пла-

фабрични изд-Ълия, както и съестнитъ ПРОДУКТИ
отъ които се нуждаятъ: това сж фабричнитъ градове,
производителните градове. ТЪХното благосъстояние създава
благосъстоянието на земледЪлието и тв растатъ колкото повече землед-ьлието развива по-гол-Ъми ресурси. Но
щатъ съ

живЪятъ консоматори на поземлената рента. Въ всички шо годе просветени страни голема
часть отъ националния доходъ се консомира като ренти въ
градоветъ. Ще бжде погрешно да се подържа изобщо, че тия
КОНСОМаЦИИ ЕРЕДЯТЪ на ПРОИЗВОДСТЕОТО ИЛИ даже Не Му СЖ
ПОЛЕЗНИ“, защото ВЪЗМОЖНОСТЪТЕ да СЕ обезпечи чрезъ поземлена рента известно независимо сжщессвуване е единъ силенъ
остенъ къмъ икономия, къмъ употребление на спестяванията
въ земледЪлието и въ земледЪлскитъ мелиорации. Нашо
почвече, ревнивъ за отличия между своитъ съграждани,
има и градове, въ които

фаЕОРИЗИРаНЪ ОТЪ СВОЕТО ВЪЗПИТЕНИЕ И СЕМОСТОЯТЕЛНО ПОЛОЖение, СОбСТВеНИКВ подпомага УСПЕШНО ЦИВИПИЗаЦИЯТд, ОБЩЕСТ-

венитъ институти, държавното управление, науките и изящните

изкуства. РазмЪрътъ, въ който рентата влияе така върху
индустрията. върху благосъстоянието и цивилизацията на
страната, зависи впрочемъ винаги отъ много или малката свобода, която страната си е извоювала. Стремлението да бждешъ
полезенъ на обществото съ свойта доброволна дъйность и
да СЕ ОТЛИЧИШЪ между съгражданите СИ се развива само 31:

народи, въ които тази дейность се удостоява съ признателность,
ПУбЛИЧНИ ПОЧЕСТИ И уважение; НО не ВЪ народи, 51: които
амбицията да бждешъ независимъ и уважаванъ отъ властьта
се гледа съ завистливо око. Бъ такива народи собственикътъ
ще се отдаде по-скоро на развратъ или мързелъ и презирайки
по този начинъ полезната дейность, накърнявайки моралътъ,
той ще компрометира дори принципътъ за производителната
сила на страната. Нко неговата консомация насърдчава до
известна стъпень градскитъ фабрики, послЪднитъ трабва да
се см-Ътнатъ като кухи и не здравословни плодове: те не
ще служатъ за развитие на цивилизацията, благосъстоянието
и свободата на страната. Може да се каже, че отъ източникъ на мързелъ, развратъ и безнравствена, каквато е въ
основата си рентата, една здрава фабрична индустрия, творяща изобщо свободата и цивилизацията, създава отъ рентата
истински фондъ за интелектуална продукция и че следователно тя обржща чисто консомативнитъ градове въ произСЪ

ВОДИТеЛНИ.

Другъ изворъ на консомативнитв градове сжставляватъ
консомациитъ на общепвенитъ чиновници и на управлението
изобщо. Тия консомации могатъ да дадатъ на градътъ изве-

стенъ изгледъ на благосъстояние; но въпросът-:, дали те сж
ПОЛЕЗНИ ИЛИ вредни За производителната сила на СТРЕНЕТЕ,
за нейното благосъстояние и за нейните институции, зависи

отъ доброто

или

лошо

консоматоритъ функции.

влияние

на

упражняванитъ

отъ

защо въ чисто земпед-влски страни може
градове, които въпреки огромния брой на
богати хора и разнообразнитъ индустрии, които се закпючаватъ

Така се обяснява,

да

има

голами
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въ1 тЪхъ,

упражняватъ незначително влияние върху цивилиИ ПРОИЗВОДИТЕЛНаТа сила на страната.
Занаятчиитъ тукъ след-ьлятъ по необходимость мнението на
своята клиентела: тъ сж слуги на собственици и на обществени
чиновници. Редомъ съ гол-вмия луксъ на тия градове, сиромашията, мизерията, тесногрждието и низостьта на чувствата
царуват-ь между обитателитъ на селото. фабрикитъ не упражняватъ изобщо върху цивилизацията, върху осжвършенствуването на обществените учреждения, или върху свободата
на народа благотворно влияние освенъ тамъ, гдето, независими
оть собственици и обществени чиновници, тъ работятъ било
за масата на земледЪлското население, било за износъ и
купуватъ голъмо количество земледЪлски произведения за
преработване или за храна. Въ размЪрътъ, въ който тази здрава
фабрична индустрия се усилва, тя ще привлече къмъ себе си
създадената отъ споменатите преди малко консоматори
нездрави индустрии. Едновременно съ това собственицитъ,
държавните чиновници и общественитъ институти ще се
подобрятъ и усъвършенствуватъ, въ полза на общежитието.
Взрете се въ голамия градъ гдето фабрикантитъ сж
многобройни, независими, приятели на свободата, образовани
зацията, свободата

търговците иматъ сжщитъ интереси и сжщото
положение, гдето собствениците се чувствувать задължени да
спечелятъ обществената почитъ, гдето държавнитъ чиновници
сж подложени на контрола на общественото мн-Ъние, гдето
ученитъ и артистит-в работятъ за широката публика и т-вглятъ
отъ нея своитъ ср-Ъдства за сжществувание; взрете се въ
масата интелектуални и материялни ресурси, струпани въ
това тЪсно пространство; забележете тесния съюзъ, който
СЖЩЕСТВУВЕ между ТЕЗИ маса ОТЪ СИПИ подъ закона на разцълението на занятията, на асоциацията на производителните
сили; помислете съ каква бързина всЪко подобрение, вс-Ъки
напредъкъ въ общественитъ институти, въ стопанското и
социялно положение и същевременно вс-Ъка ретроградна
постжпка, встзхо накърнение на общите интереси, се чувствува
навредъ; разсждете колко лесно населението, на този градъ
може да се споразумЪе върху една обща цЪль, върху общи
марки и колко ресусри то е въ положение да събере тутакси;
погледнете какви т15сни връзки едно тъй могжщо просвЪтено
И ПРИВЪРЗЕНО КЪМЪ СВОЯТа свобода Общежитие Подържа СЪ
други подобни общежития отъ сжщата страна; претеглете
всичко това и вий лесно ще се убедите, че въ сравнение
съ градоветъ на които всичката сила, както видъхме, почива
върху благосъстоянието на фабрикитъ и свързаната съ тЪхъ
търговия, землед-Ълското население, пръснато по ц-Ълата
ПОВЪРХНОСТЪ на страната, не МОЖЕ, КОЛКОТО МНОГОбрОй! 0 И да
бжде, да упражни освенъ едно слабо влияние върху запазването и съвършенствуването на обществените институти.
и богати, гдето
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Преобладаващото действие на градоветъ върху политиИ граждански РЕЖИМЪ на НаЦИЯТа, далечъ да уврежда
жителитъ отъ селото, имъ доставя безброй изгоди, Интересътъ на градовегь ги заставя да канят-ь земледЪлцит-в
да спод-Блятъ тьхната свобода, култура и благосъстояние.
Защото колкото тия интелектуални богатства се множатъ
между обитателите. на селата и колкото повече се увеличава
количеството на съестнитъ припаси и сурови материяли, които
селото доставя на градовете, а следователно и на фабричнитъ
издалия които селянитъ купуватъ отъ града, толкозъ по-вече
се увеличава благосъстоянието на градоветъ. Селото получава
отъ градовете енергия, просвета, свобода и учреждения; но
ческия

и градовете си осигурявать владението на свободата и инстизаинтересовайки селенитъ въ тЪхното завоевание.
Землед-Ълието, което по-рано е хранило само господари и
слуги, дава вече на обществото най-независимите и най-силните.
труженици на своята свобода. Въ таково земледълско
СТОПаНСТЕО тогасъ вече СЕ ПОРВЖДаТЪ СИЛИ. Работника МОЖЕ
да се ИЗДИГНЕ ДО положението на фермиеръ, а досегашния
фермиеръ да стане собственикъ. Капиталигв, както и транспортнитъ средства, които фабричната индустрия предизвиква
и установява, оплодотворяватъ навредъ полетата. Крепостничеството, феодалнитъ права, законитъ и институтитъ, които
спжватъ трудътъ и свободата, изчезватъ. Поземелния собственикъ извлича тогазъ сто пжти по-гол-Ъмъ доходъ отъ своята
гора, нежели отъ своя ловъ. Които въ печалното произведение
на натуралната повинность сж намирали едвамъ средства
да водятъ ПРИМИТИВЕНЪ живот-ь на СЕЛО, ЧИЕТО единствено
удоволствие бе да подържатъ коне и кучето, да повятъ
дивечъ; които съ една дума сж искали щото всичко, което
ги смущава въ това ползуване, да бжде наказване като
атентатъ срещу т-Ъхното сеньориално господство, - вследствие увеличението на гвхнитъ ренти, резултатъ на свободния
трудъ, - сж въ положение вече да прекарватъ една часть
отъ годината въ градоветъ. Тукъ театъра и музиката, култа
на изкуствата и четивото смекчаватъ твхнитъ нрави. Тукъ
въ обществото на артисти и на образовани хора, 115 научаватъ да ценят-ь интелекта и таланта. Отъ Немроди, каквито сж били, те ставатъ вече цивилизовани хора. Обстановката на едно трудолюбиво общежитие. въ което всЪки работи
за подобрение на своето положение, сжбужда у тахъ стремлението къмъ подобрения. Вместо да гонятъ сърни и зайци,
Та Следватъ образованието и идеите, а когато се върнатъ въ
селото, тъ служатъ вече за добъръ примеръ за подражение на
средните и малки фермиери и получаватъ отъ последнитъ

тутитъ,

уважение,

вмЪстоДрезрение,

Съ разцвЪта на фабричната промишленость и на земледтзлието, човЪшкия духъ се чуствува по-малко обкованъ въ
12*
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вериги, търпимостьта добива почва и истинския моралъ, истинРЕЛИГИОЗНО ЧУВСТВО ЗЕМЪСТВВ гнета на съвеститЪ.
Навредъ ИНДУСТРИЯТВ е защищавала каузата На ТЪрПИМОСТьТа,
навредъ тя е сменила свещеника съ народния учитель и
ПРОСВЕТЕНИЯ ЧОЕЪКЪ. Навредъ ЕЗИКЪТЪ И литературата, ИЗЯЩнитъ изкуства и гражданските институции сж вървели редомъ
съ развитието на индустрията и търговията.
Фабрикитъ сж които правятъ нацията способна да търгува

СКОТО

СЪ др)/ГИ ПО-МЕЛКО ЦИЕИЛИЗОВаНИ

народи, да увеличава

СВОЯТа

търговска флота, да стане морска сила и да употреби излишекъгь отъ своето население за формиране на колонии,
ПОЛЕЗНИ за увеличавание НЕЙНОТО благосъстояние И МОЩь.
Сравнителната статистика учи, че една доста пространна
и плодородна страна, въ която фабричната "промишленость
и земпедЪлието сж напълно и хармонично развити, може да
храни два или три пжти по-голЪмо население и е не
сравнено ПО бОГаТа ОТЪ КОЛКОТО една страна ИЗКЛЮЧИТСЛНО
отдадена на земледЪлие. Отъ тукъ следва, че всички инте-

лектуални СИЛИ на НаЦИЯТа, държавните ПРИХОДИ, материялНИТЪ И морални средства за отбрана И Гаранцията за нацит
ть въ
налната не
мость се,
съ притежаването на една фабрична промишленость.
Въ едно време, когато изкуството и механиката упражняватъ такова СИЛНО влияние ВЪРХУ рЖКОЕОДСТВОТО на войНаТа, КОГаТО ВСИЧКИ военни операции зависягь въ такъвъ
високъ размЪръ отъ положението на държавното сжкровище,
когато отбраната на страната е много или малко обезпечена,
когато масата на населението е богата или бедна, интелигента или невежа, енергична или потънала въ апатия, споредъ
това дали нейнитъ симпатии принадлежатъ безрезервно на
отечеството, ИЛИ СЖ отчасти завладени ОТЪ СТрЕНСТВО, ОТЪ
това дали страната може да въоръжи много или малко
въ такова Именно
войници - повече отъ когато и да било
време, каквото е настоящето, фабриките требва да бждатъ
разгледвани отъ гледището на политиката,

-

Глава осма
Индустрията и

есгественитъ

производителни сили на
страната.

Съ напредването на чов-Ека въ цивилизацията, той по-добръ
уМЪе да използува естественитъ сили, които му сж подъ ржка,
и неговата сфера на дейность пораства.
ЛОЕЕЦЪТЪ не използува хиледната часть, ПЕСТИРВ СТОТ“

ната часть ОТЪ ПрИрОДаТа, КОЯТО ГО ОбКРЖЖаВЕ. МОРЕТО И
климати не му доставятъ нито предмети за консомация, нито инструменти за работа, нито стимуланти или
пъкъ му ги доставятъ въ твърде незначително количество.

чуждитъ

Въ неоформено, примитивно, землед-влие, голЪма часть
ПРИРОДНИТЪ СИЛИ остава Още НЕ използувана; сношенията

ОТЪ

на ЧОВЪКЕ

ВСЕ

окржжаващитъ

Непосредствено
ОЩЕ се ограничават-ь СЪ
го съседи. Водата и ватърътъ се използватъ

едвамъ като двигателни СИЛИ; минералитъ И РаЗПИЧНИТЪ видове
глини, които фабриките знаят-ь да използуватъ и ценятъ,
сж занемарени; горивнитъ материяли се пилеятъ, или пъкъ,

като торфътъ напримеръ, се считатъ като спжнка за обработване на почвата; КдМЪнИТЪ, ПЪСЪКЪТЪ И варьта се използвагь
редко въ постройките. Вместо да носятъ товаритъ, които
ХОРаТа ИМЪ поверяватъ, ИЛИ да ОПЛОДОТВОРЯВВГЪ СЪСеДНИТЪ
полета, рекитЪ опустошаватъ страната. Горещата зона и
морето доставпяватъ на земледвлцитъ само слаба частъ отъ

своитъ

на

произведения.

даже главната природна сила, производителната мощь
земята, се използва въ спабъ размЪръ догдето земледъ-

лието не се

Въ

подкрепя

една чисто

отъ фабричната промишленость.

земпедтзпска страна, всака область тръбна

произвежда всичко което и е потребно, защото тя не
може да харчи въ другитъ изобилно излишека на своето
производство, нито да получи отъ т-Ъхъ, което и липсва.
Колкото плодородна и да бжде известна область, колкото
пригодна и да бжде за културата на маслодайни или багрилни
растения, или фуражни треви, тя е принудена да отгледаа
ГОРИ, защото ГОРИВОТО дОСГаВЯНО ОТЪ далечни планини, ПО
лоши пжтища, би костувало много скжпо. Земи. които биха
донесли, като лозя или като овощни градини, тройни или
четворни приходи, се поставатъ съ храни и фуражъ. Онзи
КОЙТО има смЪтка само да ОТГПЕЖДВ дОбИТЪКЪ, е принуденъ

да
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и да го угоява. а който би намЪрилъ см-Ътка да се посвети
изключително на последната индустрия, е принуденъ да се
занимава и съ първата. Колкото полезно и да би било
употръблението на минерални торове, (като гипсъ, варь, или
песъкъ), или горенето на торфъ, Камени вжглища и прочие,
вмЪсто дърва, разораването на горите - всичко това остава
неизползувано, защото пипсватъ съобщителни средства за
полезното превозване на ТИЯ МаТЕРИЯЛИ ПО далечь ОТЪ даденъ
ограниченъ районъ. Въпреки богатото производство, което
ливадигь въ долинитъ биха могли да дадатъ, ако изобилно
се оросяваха, рЪкитъ тукъ служатъ само да изкъртватъ
н отвличатъ плодородната почва.
Съ зараждането на фабричната индустрия въ една земледЪлска страна, строятъ се пжтища и желЪзници, прокопа>
ватъ се канали, РЪКИТЪ стават-ь плавателни, ОРГВНИЗИрЕаТЪ
се редовни пароходни рейси. Чрезъ това не само произведенията, безъ които землед-влцит-в могатъ да минатъ, ставатъ
машини за доставка на ренти, не само трудътъ който те
употребяватъ се използува и землед-Ълското население може
да извлича отъ природнитъ богатства единъ доходъ много
по-големъ отколкото по- рано, но още всички минерали, всички
метали, закопани въ земята, намиратъ употръбление и получаватъ стойность. Материяли, които по-рано сж бивали пръВОЗВЕНИ едвамъ на НЪКОЛКО МИПИ РВЗСТОЯНИЕ, КаКВИТО СЖ
СОПьТа, КВМЕНИТЪ ВЖГЛИЩЕ, МРЯМОРЪТ-ь, ПЛОЧИТЪ, ГИПСЪП,
варьта, дървото, кори и прочие, сега могатъ да се разпръделятъ по повърхностьта на ЦЪлата страна, Пр-Ъдмети, ли!
шени по-рано оть стойность, получаватъ по този начинъ въ
таблицата на производството на страната значение, което
надминава много значението на целия по-раншенъ доходъ
отъ земледЪлието. Тогазъ и най-малкия водоскокъ се използува И Въ Най-ОТДЕПЕЧЕНИТЪ КЖТОВЕ на страната дЖРВОТО И
РВЗНИГЪ ГОРИВНИ материяли, КОИТО оставаха ПО-РаНО неизползувани, получаватъ Цана.
ФабРИКИТЪ създаватъ дирене за МНОЖЕСТЕО СЪЕСТНИ ПРИпаси и сурови материяли, на които изв-Ъстни почви могатъ
да бждатъ посв1зтени съ по-гол-Ъма полза, отколкото за производство на жито, обикновено главния артикулъ на чисто
земледтзлски страни. Търсенето на млЪко. на масло и на месо,
което те прЪдизвикватъ, докарва една прибавена стойность
на земите служещи до тогасъ за пасбища. Унищожението
На МеРИТЪ И създаването на напоителни канали, диренето
на плодове И зеленчуци, преобръща нивитъ въ зеПЕНЧУКОЕИ
И ОВОЩНИ Градини.

Загубата, която чисто 3емлед15пската страна изпитва, вел-вдприродни ресурси, е толкозъ по>
голЪма, колкото природата по-добръ я е надарила за индустрия и колкото нейната територия е кто-богата съ сурови

ствиенеизползване своитъ
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материяли и природни сили, особно полезни за фабрикитъ,

Тази загуба е особно !чувствителна за страни съ хълмисти
и гористи места, по-малко пригодни за обработване въ гол-ьмъ
мащабъ, НО КОИТО доставятъ На ИНДУСТРИЯТа двигателна сила,
строителни и горивни материяли, руди и пр.
Умерената зона е пригедна за индустрия. Умерената температура е несравнено по благоприятна за развиване и
използуване на силитъ, отколкото жегата. Суровата зима въ
която повърхностния наблюдатель вижда една немилость на

природата, е най-могжщето НаСЪРДЧеНИе за НаВИКЪТЪ КЪМЪ
упорит-ь трудъ, предвидливость, редъ и спестовность. Човъкъ,
който въ продължение на шесть месеца не получава отъ
земята никакъвъ плодъ и който при все това има нужда отъ
изв-Ъстни провизии за да храни себе си и своя добитъкъ, отъ
изв-Ъстно облекло за да се пази отъ студъ, не може да ге
стане по-трудолюбивъ и по-пестеливъ отъ онзи, който има
само да се грижи да се пази отъ дъждъ и който пр-Ъзъ
цЪлата година живЪе ОХОЛНО. Нуждата ИМЕННО е КОЯТО създава
прилежностьта КЪМЪ Трудъ, економия, редъ И ПРЕДВИДЛИВОСТЪ;
навикътъ И възпитанието създаватъ ВПОСПЪДСТВИЕ ОТЪ ТЪХЪ
втора природа. Трудътъ и спестовностьта подаватъ ржка на
моралътъ, както мързелътъ и разточителството на разврата,
и сж плодотворенъ изворъ на сила, както посладнитъ сж
изворъ на слабости.
Една чисто землед-Ълска нация, при умеренъ климатъ,
значи. не може да използува най-добрата часть отъ своите

-

природни източници.
Неправейки разлика между земледЪлие и фабрична проМИШПЕНОСТЪ, ПРИ оценяване влиянието на климата ВЪРХУ
ПРОИЗВОДСТВОТО На богатства, школата е изпаднала, ДОСЕЖНО
въпросътъ за ползитъ и неудобствата на протекционите м-Ърки,
въ тежки грешки, върху хоито неможемъ да не настоимъ
тукъ, макаръ да сме ги вече отб-влезали на друго мвсто въ
общи черти.

- За да докаже. че би било лудость да се иска произвеждането на всичко въ една и сжща страна, Школата пита
дали би било умно да се помисли въ Ннглия и Шотландия
за произвеждането на вино въ парници. Безспорно тъй би
се добило вино; обаче това вино би било долнокачествено
и би костувало

по

скжпо отъ вината, които Ниглия и

Шот-

ландия купуватъ съ свои фабрични изделия. За тия, които
не искатъ, или немогатъ да проникнатъ въ сжщностьта на
нашата, аргумента е поразителенъ и Школата дължи

голема

часть отъ своята популярность на този аргументъ. поне между
францускигь лозари и фабриканти на коприна, а също и между
плантаторитъ на памукъ и търговците съ този артикулъ въ
Северна Америка. Обаче, разгледанъ отъ близо, аргумента
е безъ стойность, по простата причина че ограниченията

действуват-ь върху земледЪлието сжвършено другояче отколкото върху фабричната промишленость.
Нека видимъ преди всичко ефекта, който ограниченията
упражняватъ върху землед-Ълието.
Да предположимъ че Франция отблъсне отъ своитв граници германския добигькъ и храни; какво ще последва отъ
това? Преди всичко, Германия ще престане да може да
купува французки вина. Франция, значи, ще извлича по малко
полза отъ земит-ь насадени съ лозя. по малко хора ще се
отдадат-ь СПЕЦИЯЛНО на тази култура, следователно ПО малко
мастни съестни припаси ще се търсятъ отъ лозаритъ за
КОНСОМЗЦИЯ. Сжщето ще бжде И СЪ ПРОИЗВОДСТВОТО на дървено
масло, както и съ производството на вино. Франция ще изгуби
значи МНОГО повече Въ ВСИЧКИ ОсгаНаЛИ ОТРЕСЛИ ОТЪ СВОЯТа
землед-влска индустрия, отколкото би спечелила въ една само,
фаворизирайки чрезъ запрещения отвъжданието и угояването на добитъкъ, които не сж се развили отъ само себе си
и които вЪроятно не сж отъ най-износните. за областитъ въ
КОИТО искуствено ИСКаТЪ да ГИ създадать. Това ИМЕННО“ Ще
се случи, ако се разгледатъ по отделно Франция и Германия
като ЧИСТО ЗЕМЛЕДЪЛСКИ страни И ако се ПРЕДПОЛОЖИ, че
Германия нема да прибегне до репресалии. Но една такава
политика ще изглежда още по вредна, ако се вземе предъ видъ,
че Германия, подъ натиска на своя собственъ интересъ, ще
прибЪгне така сащо къмъ ограничителни мерки и че Франция
е едновремено фабрична и земледЪлска страна. Германия
ще обложи СЪ ВИСОКИ мита не само вината, НО ВСИЧКИ
ония земледвпски произведения отъ французки произходъ,
КОИТО сама ТЯ МОЖЕ да Произвежда, ИЛИ безъ КОИТО тя МОЖЕ
МНОГО ИЛИ малко да мине И КОИТО ТЯ най-после МОЖЕ да
внесе отъ другаде; освенъ това, тя ще ограничи строго вносътъ на фабрични изд-впия, които по настоящемъ не може
да произвежда сама по евтино, но може да докара отъ дРУгаде. Тъй че, щетата, която Франция си принася отъ подобни
ограничения е два или три пжти по гол-ама отъ ползата,
която тия ограничения и носятъ. Безпорно, културата на
лозата, на маслиненото дърво и фабричната промишленость
МОГаТЪ да ПОГЪПНЗТЪ ВЪ Франция само Такова КОЛИЧЕСТВО
индивиди, които съестнитъ припаси и суровитъ материяли,
произвеждани въ самата Франция, или теглени отъ нея отъ
странство, могагь да хранягь и занимаватъ. Н пъкъ ний видЪхме,
че ограниченията въ вносътъ на землеДЪЛски продукти не увеличаватъ ПРОИЗВОДСТВОТО И-МЪ, а само причиняватъ ПРЕВОЗВВНеТО
имъ отъ една часть на страната въ друга. Нко се оставеше
търговията съ съперничещи продукти свободна, вносътъ на
тия продукти, а следователно и износътъ на вино, на дървено масло и на фабрични мед-Елия, щеше постояно да расте,
а заедно СЪ ТЪХЪ щеше да расте и населението занимаващо
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се съ отгледване на лозата, на маслиненото дърво и въ
фабрикитъ, понеже съестнитъ припаси и суровитъ материали
биха имъ пристигали въ постояно разстящи количества отъ
една страна,нотъ друга, търсенето на собственитъ техни продукти би се увеличило. Увеличението на насапението ще
предизвика по големо търсение на съестни припаси и сурови
материяли, ПРЕДМЕТИ КОИТО не СЕ внасятъ Лесно ОТЪ СТРЕНСТЕО И за КОИТО МЕСТНОТО земледЪлие притежава естественъ
МОНОПОЛЪ; МЕСТНОТО земледтзлие ще реализира, СЛеДОБаТеЛНО,
много по големи печалби. Спросътъ на земледЪлски про!
дукти, за които французката почва е особено благоприятна,
ще бжде при този режимъ на свобода много по силенъ,
отколкото при искуственно създаденото чрезъ ограниченията
дирене. Даденъ земледЪлецъ не би изгубилъ туй, което дРУги
земледЪлецъ би спечепилъ, съвъкупното земледълие на страната би спечелило отъ това, а фабричната промишленость
още ПО вече. Ограничението, значи, не е УВЕЛИЧИЛО земледЪЛСКЗТа МОЩЪ На СТРаНаТа, напротивъ ТЯ ГО е НЗМдЛИЛд
и освенъ това е унищожила онази фабрична мощь, която е
резултатъ отъ развитието на земледЪлието въ страната и
сжщевремено отъ вносътъ на съестни припаси и сурови
материяли отъ странство. Чрезъ ограничението се е получило
само покачвание на цената ВЪ ПОЛЗа на ЗЕМЛеДЪЛЦИТЪ ОТЪ
дадено м-Ъсто, въ ущърбъ обаче на земледЪпци отъ друга
мЪстность и особено въ ущърбъ на производителната мощь
на цЪлата страна.
Неудобствата отъ тия ограничения въ търговията съ зеМ>
педЪпски продукти сж по осезателни въ Ннглия отъ колкото въ
Франция. Хпъбнитъ закони тукъ предизвикаха, наистина, ра3>
работване на широки пространства неплодородни земи; пита
се да ли, безъ тия закони, тия неплодородни земи не щеха
да бждатъ обработени. Колкото по вече Ннглия би внасяла
вълна, дървенъ СТРОИТЕЛСНЪ материялъ, ДОбИТЪКЪ И Зърнени
храни, толкозъ повече тя би продавала фабрични изделия,
толкозъ по вече работници би издържала въ своитъ фабрики, толкозъ по вече би се увеличавапо благосъстоянието
на Английскитъ трудящи се класи. Ннглия може би щ-Ъше да
удвои числото на своите работници. Вс-Ъкой отъ последнит-а по отделно би билъ по добре разквартированъ, би
ималъ по лесно градина за отпочивка и за нуждите на
своето семейство, би се хранилъ много по добре, той и семейството му. Очевидно е, че такова силно увеличение на рабог
НОТО

население, на

НЕГОВОТО

благосъстояние

И На КОНСОМат

циитъ му, би създало огромно дирене на тия припаси за

които страната притежава естественъ монополъ и по вече
отъ правдоподобно е че двойно или тройно по вече земи биха
били разработени, отколкото вследствие на ограниченията.
Доказателството за това може да се види въ съседство на
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вс-Ъки голЪмъ градъ. Каквито огромни храни и да докарва
такъвъ градъ оп. далечъ, иа разтояние отъ миля околовръст-ь
вий не ще видите никакво необработено парче земя, колкото
това парче да бжде онеправдано отъ природата. Рекатъ ли
да запретятъ вносътъ на храни отъ далечни места, ще намаЛЯТЪ СЪ това населението, неговата ИНДУСТРИЯ, неговото благосъстояние И ще принудятъ близкитъ фермиери да прибЪгнатъ до по малко доходни култури.
ЯВНО е, че Въ това ОТНОШЕНИЕ Ний сме напълно СЪГПаСНИ
съ господствующата теория. По отношение на земледйлскитъ
продукти, Школата има пълно право да подържа, че най
широката свобода на търговията е, въ всички случаи, полезна
едновремено за индивидите и за държавитъ. Може, действително, да се насърдчи производството чрезъ ограничителни иврки; но ползата, която се получава по този начинъ,
е само привидна. Така само, споредъ Школата, се дава на
капиталитъ И на ТРУДЪТЪ друга ПО малко ПОПЕЗНЕ насока.
Но фабричната промишленость се подчинява на други закони
И това именно Школата, за нещастие, не е разбрала.
Нко ограниченията противъ вносътъ на землед-Ълски продукти вредятъ, както видехме, за използуването иа природнитъ богатства и сили, ограниченията противъ вносътъ на
фабрични издания въ една гжсто населена страна извикватъ
достатъчно на животъ и дейность множество природни сили,
които въ една чисто землед-впска страна остават-ь постоянно въ
бездействие или мъртви. Нко ограничаването вносътъ на земледЪЛСКИ ПРОДУКТИ спира развитието на ПРОИЗВОДИТеЛНИТь СИЛИ
не само въ фабричната промишленость но и въ земледълието, фабричната промишленость, създадена въ дадена
страна съ помощьта на ограничения противъ вноса на инду>
стриялни артикули, оживява всички землед-Ълски индустрии
много повече отколкото най оживената търговия съ странство.
Нко вносътъ на земледЪлски продукти поставя въ наша зави:
симость иностранство и го лишава отъ средствата само да
фабрикува, ний се поставяме чрезъ вносътъ на фабрични
ИЗДЕЛИЯ въ зависимость ОТЪ странство И сами се лишаваме
отъ срЪдства да станемъ фабриканти, Нко вносътъ на съестни припаси и сурови материяли лишава странство отъ възможностьта да храни и занимава своето неселение, вносътъ
на фабрични издЪлия ни лишава огь случаят-ь да увеличимъ
нашето население и да му създадемъ работа. Нко вносътъ
на съестни припаси и сурови материяли разширява влиянието на нашата страна въ света и ни дава средство да търгуваме съ всички останали народи, вноса на фабрични изделия
ни поставя подъ игото на най-напредналата индустриялна
нация, която ни третира приблизително споредъ своя кефъ,
както Ннглия постжпва спрЪМо Португалия. Съ една дума,
ИСТОРИЯТа

И

статистиката потвърждават-ь справедливостьта
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формулирана отъ министритъ на Георгъ !:
„Народите сж толкозъ по-богати и толкозъ пб-могжщи, колкото повече фабрични издЪлия експортиратъ, а внасятъ пона тази максима,

вече съестни припаси и сурови материяли“. Даже може да
се установи, че цЪпи нации сж загинали. защото сж изнасяпи само съестни припаси и сурови материяли, а сж внасяли

фабрични издалия.
Монтескьо, който по-добре отъ колкото всички преди него
и сл13дъ него е проумЪпъ уроцитъ, които историята дава на
законодателитъ и на държавиицитъ, много добре е разбралъ

тази истина, макаръ политическата икономия да 61; много
малко иапрЪдНала въ негово време за да можеше ясно да
я докаже. Въ противоречие съ химерическата система на
физиократигь, той подържа че Полша би била по-щастлива
ако създадеше своя фабрична индустрия, ако преработваше

сурови материяли и консумираше своитъ храни1).
Само при развита индустрия, при свободни, гжсто населени
И ИНДУСТРИЯЛНИ градове, Полша МОЖЕ да ПОСТИГНЕ една ВЖТ-

своитъ

решна силна организация, да притежава индустрия, свобода,
богатство, Да запази своята независимость И Да
подържа своето политическо надмощие върху по-малко образованитъ народи въ нейно сжседство. Вместо фабрични
изделия, Полша би тръбвало, като Ннглия въ епохата когато
се намираше въ подобно културно състояние, да внася отъ
странство фабриканти и капитали. Обаче нейните боляри
предпочетоха да експедиратъ на вънъ плодоветъ отъ кървавия трудъ на своитъ крепостници и да се обличатъ съ
хубави евтени чужди платове. ТЪхното потомство може днесъ
да отговори на въпроса, дали тръбна да се съвЪтва една нация
да купува чужди фабрични изделия, когато нейнитъ собствени фабрики не са въ положение да се борят-ь по цена
и качество съ чуждитъ. Нека боляритъ огь другите. страни си
спомнятъ участьта на полските благородници, винаги когато
национално

биха били обладавани отъ феодални попълзновения; нека 115
се взратъ въ английската аристокрация, за да се научатъ какъ
една силна фабрична индустрия, една свободна боржуазия и
охолни градове доставятъ изгоди на голамитъ землевладЪлци.
Безъ да разследваме дали изборните полски крале можеха
да въведатъ една търговска система като тази, която наслед1) „яко Полша не търгуваше съ никого, иаседенията и щека да
бждатъ по щастливи. Нейнить боляри щЪха да хранятъ съ своите жита
селенитъ; много гоЛЪМигь имения
да имъ бждатъ само тяжесгь и
тв щъ“ да се принудять да ги ряспредълятъ между своитъ селеки:
кожитЪ и вълната оть стадата имъ щеха да бждатъ достжпни за всички
и по този начинъ щЪха да се избегнат, огромните разходи за облекло.
Боляритъ, които обичатъ лукса и които ще бждатъ принудени да го
пабввятъ въ страната, ще създадатъ работа за бедните и ще ги
насърдчатъ къмъ трудъ“. (Езргп :1е5 |.о15, кн. ХХ, гл. ХХШ)

шаха
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ственитъ английски крале полека лека установиха, нека предположимъ, че те въ действителностъ установиха тази система;

не сж ли ясни хубавитъ- плодове които подобна система би
принесла на полския народъ? Съ помошьта на гол-Еми и
фабрични градове кралската власть щеше да стане наследа
ствена, болярството би се съгласило да образува една горна
камара и да еманципира своитъ крепостници; земледЪлието
щеше да се усъвършенства, както въ Ннглия, полскит-ь благородници щЪха да бждатъ по настоящемъ богати и уважавани. Полша, безъ да бжде тъй респектирана като Ннглия,
безъ да упражнява въ света такова влияние като Ннглия,
отдавна щеше да бжде доста цивилизована и могжща. Лишена
отъ индустрия, тя биде разд-Ълена и би била осждена на
под-Елба, ако не 61; вече поделена. Отъ само себе си тя не
стана фабрична и не можеше да стане, защото нейнитъ
усилия винаги щ15ха да бждатъ парализирвани оть по-напр-Ъда
налит-ь отъ нея нации. Безъ протекциона система и при свободна търговия съ по-напреднали нации, при предположението,
че тя би запазила до днесъ своята независимость, тя не би
могла да отиде по-дапечъ отъ едно линеющо 3емлед19лие;
тя не би станала богата и могжща, тя ще бжде безъ
.
всЪкакво влияние.
Обстоятелството, че фабричната индустрия трансформира
въ производителни капитали множество богатства и природни
(ИЛИ,

нитъ

обяснява ЕЪ ЗНаЧИТеЛНа СТЪПЕНЪ, защо ПОКРОВИТЕЛСТВе*
мЪрКи дъйствуватъ тъй могжщо За увеличаване на

Националното

богатство. БЛаГОСЖСТОЯНИЕТо,

КОЕТО

отъ това, не е една лжжлива привидностъ, както

ПРОИЗЛИЗН

последствията

отъ ограниченията вжрху земледЪлскитъ произведения, - то
е една реалность. Съвършено мъртви природни сили, лишени
отъ цена природни богатства, се използуватъ и извикватъ на
ЖИВОТЪ ОТЪ една ЗеМЛЕЦЪЛСКа нация, КОГаТО ТЯ стане ИНДУС*

триялна.
Старо наблюдение е, че човЪкътъ, както впрочемъ и
се облагородява интелектуално И физически
ЖИВОТНОТО,
чрезъ кржстосвания на раси и че той се изражда полека
лека когато браковете се сключватъ постояно между едно

ОГРЕНИЧЕНО ЧИСЛО семейства, СЖЩО КаКТО растенията, когато
с-Ъмето се сЪе постояно на една и сжща почва. Разбирането
на този ССТеСТВЕНЪ заКОНЪ ОбЯСНЯЕа, Защо ЕЪ множество
малочислени племена, СЪВЕРШеНО ИЛИ ПОЛУДИВИ, ВЪ АЗИЯ ИЛИ
Африка, мжжете избиратъ своитъ жени отъ чужди племена.

Опитътъ на олигарситъ въ малкитъ градски републики, които
женейки се помежду си изгасватъ полека лека или бързо се
израждатъ. ни изглежда сжщо така едно ясно потвърждение
на този природенъ законъ. Не може да се оспорва, чедотъ

смЪшението на две различни раси произхожда почти безъ
изключение здраво И красиво Поколение И тази бележка се
3612-1926

189
отнася дори до кръстосвания между бели и черни до трето
четвърто поколение. Най-вече ПО ТаЗИ ПРИЧИНВ, КаКТО
изглежда, полученитъ отъ често повтарянитъ смЪшения,
народи. надминаватъ всички други по духъ и характеръ, по

ИЛИ

ЗДРаВИНа И

красота на ТЪЛОТО.

Отъ горното може

се заключи, че хората не са непредухъ, като ТИЯ КОИТО
подъ режима на едно лин-вещо земледЪлие виждаме въ
малкитъ села, гдето НЪкопко фамилии въ продължение на
вЪкове се женятъ помежду си, гдето отъ векове никой не
се решава да подражае нЪкоя нова постжпка, да смени
формата на облеклото, да вжведе нЪкой новъ инструментъ,
или да вжведе н-Ъкоя нова идея, гдето върхътъ на искуството
се състои не въ употръблението всички свои интелектуални
и физически сили за доставяне найтмного ползувания, но въ
понасяние възможно най гол-ами лишения.
Това положение на нещата е измЪнено въ полза на
подобрение човЪшката раса въ цЪла дадена страна съ
създаването на фабрична промишленостъ. Гол-ама часть отъ
увеличението на земледепското население се втурва въ фабриземледЪлцитъ отъ разнитъ мъстности се съединяватъ
чрезъ бракове помежду си и съ фабричнитъ работници; моралната, интелектуална и физическа апатия на населението се
спира. Сношенията, които“фабрикитъ и търговията, на която
фабрикитв служатъ за база, установяватъ между разни
страни, между разни области, вливатъ нова кръвъ въ встъка
нация, въ всЪка община и въ вс-Еко семейство.
Фабричната промишленость упражнява не по-малко влияние
върху подобрение расата на домашнитъ животни. Навредъ
гдето процъвтяватъ вълнени фабрики, овчата раса бързо се
е подобрявала. Множеството заети въ фабрикитъ индивиди,
предизвиквайки по гол-ьмо търсене на добро месо, подтиква
фермиера къмъ въвеждане на по добри раси едъръ добитъкъ.
Едно по усилено търсене на луксозни коне предизвиква сжщо
подобрение на конската раса. Изроденитъ, вследствие липса
на кръстосване, стари раси на ЛИНЪЕЩОТО земледЪпие,
ДОСТОЕНЪ ПЕНДЗНЪ на СВОИТЪ затжпели СТОПННИ, ПОСТЪПСННО
да

МЕНО ТЕЖКИ, НЕСРЖЧНИ,

Мързеливи ПО

китъ:

ИЗЧеЗЕаТЪ.

Производителнитъ сили на нациите дпъжатъ много ньщо
на въвеждането ЧУЖДИ ЖИВОТНИ И на подобрението МЪСТНИТЪ
раси; а колко има още да се прави въ това отношение!
Всички пашкули въ Европа произхождатъ отъ
семена,
които, въ времето на царь Константина, гръцки калугери
кухи бастони отъ Китай въ Цариградъ.
донесоха въ
отъ Китай гдето износътъ имъ бъ строго запретенъ. Франция
дпъжи една бластяща индустрия на вносътъ на кози отъ
Тибетъ. Може да се съжелява. че въвеждайки чужди видове,
ИЛИ ОСЪВЪРШЕНСТЕУВайКИ МЪСТНИ такива, имало се е ПРЕДЕИДЪ

наколко

своигь

главно задоволяването луксозни нужди, а не развиване благосъстоянието на масите. Пжтешественици претендиратъ да
сж вид!;ли въ накой области на Азия една раса рогатъ доби-

КОЯТО, съединявайки КЪМЪ голЪмата сила по-голЪма
бързина въ движението, можела успешно да замести конятъ
за езда и впрегане. Какви огромни ползи вносътъ на подобна
раса би докаралъ на дребните фермиери въ Европа! Какво
увеличение На храни, на производителна сила И удоволствия
биха намЪрипи въ това работнитъ класи.
Съ осъвършенствуването и чрезъ натурализирането на
РаЗСТИТеЛНОСТИТЪ, производителната сила на ЧОВЪШКИЯ РОДЪ
е увеличена МНОГО По вече, ОТЪ КОЛКОТО чрезъ подобрение
и натурализиране на животински видове. Това се хфърля въ
очи, ако сравнимъ първобитнитъ растения, тъкива каквито сж
излезли отъ лоното на природата, съ подобреиитъ разстения. Колко малко припичатъ, по форма и полезность,
първичнитъ семена и плодове, зеленчуци и маслодайни разстения на тЪхнитъ подобрени потомци! Копко хранителни
РЕСУРСИ, КОЛКО ползувания, КОЛКО случаи на ПОЛеЗНО ИЗПОЛЗУвание на производителни сили тъ са дали! Картофътъ,
цвЪклото, искуственитъ ливади, добритъ торове и машините,
одесеториха ПРОИЗВОДСТВОТО на нашето ЗемлЪделие, сравнено
СЪ онова КОеТО днесъ още практикуватъ НЪКОИ азиятски
ТЪКЪ,

народи.

”

Науката е направила доста МНОГО за ОТКРИВаНеТО НОВИ
растения и за техното подобрение; обаче, правителствата
даПеЧЪ ОЩЕ не СЖ посветили На ТОЗИ важенъ ВЪПРОСЪ онова

внимание, КОЕТО Той ЗаСЛуЖаВа, ВЪ интереса на стопанството.
Неотдавна се заговори за откриването ВЪ саванитъ на
Северна Нмерика на треви, които въ най беднитъ почви

давали по

гол-вмъ

доходъ отъ колкото

познатитъ

до сега

фуражни растения посеяни въ най богати почви. Много е
правдоподобно, че въ пущинацитъ на Нмерика, Нфрика,
Нзия и Нвстралия растатъ още безполезно множество раз.
стения, натурализацията и облагородяването на които биха
увеличили въ огромни размери благосъстоянието на Жителитъ
на умерената зона.
Не ще и дума, че повечето отъ

облагороденитъ и натура-

ЖИВОТИНСКИ И РЕСТИТЕЛНИ ВИДОВЕ, Повечето ОТКРИТИЯ:
ВСЪКИ напредъкъ Въ това отношение изобщо, се ИЗПОПЗУВаТЪ
главно ОТЪ умерената ЗОНа И преимущественно ОТЪ ИНДУ“

пизирани

стриялнитъ страни.

Глава

девета

Индустрията и инструменталнитъ сили, или мате-

риалнигь

капитали на страната.

Нацията черпи своята производителна енергия отъ морали физически сили на идивидитъ, отъ своитъ граждански
и политически институти, отъ обществения фондъ, който има
на свое разположение, най-сетне отъ инструментитъ които сж
материялни продукти отъ по-раншни физически и умствени
усилия, т. е. отъ материялния земледЪлски, индустрияленъ и
търговски капиталъ.
Въ дветъ предшествуващи глави ний говорихме за влиянието на фабрикитъ върху първите три источници за производителна мощь на страната; настоящата глава и следваЩата подиръ нея сж посветени на влиянието, което тъ
упражняватъ върху производителната мощъ.
Което ний разбираме подъ изражението инструментални сили, школата го нарича капиталъ.
Безразлична е дали се употребява една или друга дума
за означаване на единъ предметъ; но много важно е, щото
избраната дума да означава винаги единъ и сжщъ предметъ
и да нЪма смисъль единъ пжть по-широкъ, другъ пжть поограниченъ. Винаги когато е въпросъ за разнитъ видове на
едно и сжщо нащо, различието става необходимо. Школата
разбира подъ думата капиталъ не само материалнитъ средства,
но и всички интелектуални и социялни средства за производство. Тя би тръбвало, прочее, навредъ, гдето става дУма за
капиталъ, да означава дали се касае за материяпенъ капиталъ,
за материялни инструменти на производството. или за ителектуаленъ капиталъ, за морални и физически сили, отъ лично
естество, или такива които индивидитъ намиратъ въ гражданското и политическото състояние на обществото. Забравянето на това различие, въ случаитъ когато то тръбва
да бжде направено, води непременно до погрешни сжждения, или служи за прикриването имъ. Но тъй като ние
н-Ъмаме желание да създаваме нова терминология, а да
изтъкнемъ само направенитъ грашки, подъ влиянието на една
недостатъчна терминология, ще запазимъ думата капиталъ;
обаче ще правимъ разлика между интелектуаленъ и материяленъ капиталъ, между материяленъ земледЪлски капиталъ,
между индустрияленъ и търговски капиталъ, между частенъ
и националенъ капиталъ.

нитъ
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Съ

помощьта на това

т а л ъ. Ндамъ
следния
уЧеНИЦИ:

неопредвлено

изражение капи-

Смитъ насочва противъ протекционната система

аргументъ.:усвоенъ

до “днесъ отъ всички негови

„Въ сжщность може да се случи, че съ помощьта на тия
видове регламенти една страна да придобие особенъ видъ
и
мануфактури по-скоро. отколкото би ги добила безъ
че следъ известно време ТОЗИ родъ ИНДУСГРИ да ПРОИЗВеЖДаТЪ
въ страната еднакво евтино или по евтино, отколкото въ
странство. Но макаръ да може да се случи да се насочи
така националната ИНДУСТРИЯ въ ОСОбеНЪ каналъ по-бърже,
ОТКОЛКОТО ТЯ Сама би сторила това, не следва НИКаКЪ че
общата сума на идустриит-ь или доходитв на обществото
могатъ нвкога да получатъ накакво увеличение отъ този
видъ регламенти. Индустрията въ едно общество не може да
се увеличи освенъ въ разм-Ърътъ въ който негова капиталъ
се увеличава; а този капиталъ може да се увеличи само
въ размеръ на спестеното отъ доходите. на обществото.
Непосредствия ефектъ отъ този видъ регламенти е намаляване обществения дОХОДЪ, а ВСИЧКО което намалява ДОХОДН
На обществото Не, може Да увеличи ПО-бЪРЗО неговия
капиталъ отколкото той би се УВЕЛИЧИЛЪ самъ, ако се ОСТд“

твхъ.

капитала И НДУСТРИЯГЗ да ТЪРСЯГЪ ВСЪКИ ПО ОТДЪЛНО
своето естествено използуванед)“.
Въ подкрепа на този аргументъ, основателя на Школата
цитира познатия и опреверганъ вече отъ насъ прим-връ че е
лудостъ да се желае производството на вино въ Шотландия.
Въ сжщата глава Смитъ казва, че годи шння доходъ
на обществото не е нищо освенъ разм-Тзнната стойность На ГОДИШНОТО Произведение ОТЪ националната ИНДУ“
стрия.
Това е главния аргумеитъ на Школата ПроТИВЪ ПРОТеКционата система. ТЯ приема, че, СЪ помощьта На ПОКРОВИТеЛствени марки, могатъ да се създадатъ фабрики и да се
ПРОИЗВЕЖДЕТЪ ЕРТИКУЛИ ПО еднакво ниска ИЛИ Даже ПО НИСКа
цена, огь колкото внасянитв отъ странство; но тя подържа.
че непосредствания ефектъ отъ покровителственитв м-врки
е намаляване доходи-!; на обществото или на размЪнната
стойность на годишното произведение отъ националната
индустрия. Тъй че, обществото отслабва способностьта си да
придобива капитали, понеже капиталитв се образуватъ чрезъ
спестявания, които нацията прави отъ свойтъ годишни доходи;
ВЯХа

а ПЪКЪ Развитието на националната ИНДУСТРИЯ зависи отъ
количеството На ТИЯ капитали И само 51: РЕЗМЪРЪ На ПОСПед“
нитъ тя може да расте. Обществото, прочее, отслабва своята

:) Богатство на народите, кн.

ш,

гл.

п.
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известна индустрия, която би се създала отъ само себе, ако
нещата се оставяха свободно да се развиватъ.

Нека забЪлежимъ на първо м*всто, че въ това расжждение
Ндамъ Смитъ употръбява думата капиталъ въ сжщия смисъль,
въ който рентиеритв и търговцитъ обикновено си служатъ
ВЪ КНИГОВОДСТВОТО И ПРИ съставянето на своя баЛаНСЪ, а имено
въ смисълъ на сборъ оть Гьхнита рази-вини стойности въ
противовесъ на доходите които получаватъ отъ тия стойности
Смитъ забравя. че въ дефиницията си „за капитала, той
самъ включва моралните и физически способности на произво-

дителит-в.

Той погрешно подържа, че доходитъ на една нация зави.
сятъ изключително отъ кличеството на нейнитъ материялни
капитали. Неговото съчинение доказва, въ много МЪСТа, че
тия доходи зависятъ главно отъ масата на интелектуалнитъ
и физически сили на нацията, отъ нейните социални и политически успЪхи, особено отъ успЪхитЪ, които произхождатъ
отъ едно по съвършено разделение на труда и отъ здружаването на ПРОИЗВОДИТеЛНИТЪ сили на страната И че, ако ПОКРОвителственитъ мерки налагатъ временни жертви отъ материялни богатства, тв стократно се обезщетяватъ въ производителни сили, въ средства за придобиване на разменни
СТОЙНОСТИ И че следователно ТИЯ
дителенъ за нацията разходъ.

жертви

СЖ единъ

ПРОИЗВО-

Той забравя, че средството за една нация да увеличи
масата На СВОИТТЗ материялни капитали се СЪСТОИ главно въ
способностьта да трансформира въ матрияленъ капиталъ

неизползуванитъ сили

на природата, въ инструменти съ стойче въ Изключително земледелската нация гол-вмо количество отъ природни сили, които
могатъ да бждатъ оживени само чрезъ фабрики, оставатъ неизползвани или мъртви. Смитъ не се грижи за влиянието на фабриките върху външната и вътрешна търговия,
ВЪРХУ цивилизацията, ВЪРХУ националната мощь И подържането независимостьта на нацията, НИТО за улесненията КОИТО
се създаватъ за придобиване на материални богатства.
Той не държи см-Ътка, напримеръ, за масата капитали,
НОСТЪ И ПРОИЗЕОЖДЗЩИ дОХОДИ И

които англичанитъ

придобиха чрезъ своитв колонии; Мартенъ

изчислява сборътъ имъ на повече отъ два милиярда и половина

лири стерлинги.
Той, който на друго мЪсто посочва съ толкозъ голема
ясность, че употр-Ъбенита въ посредническата търговия капитали не тръбва да се сматрятъ като собственость на отделна
нация до когато не бждатъ, така да се рече, инкорпорирани
нъ нейната земя, изпуща изъ предъ видъ, че инкорпорирането на тия капитали може по добре да се осжществи само
чрезъ покровителство на м-Естната индустрия.
Той не помисли, че въдицата на ПРОТеКЦИЯТа привлича
ПЪ Страната ОГРОМНО количество ителектуални И материялни
капитали.
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Той погрешно твърди, че фабрикитъ отъ само себе си биха
изникнапи въ естествения развой на нещата, когато знаемъ

че въ
даде

всъка нация политическата власть се намиса, за да
на естественото течение искуствено направление, въ

свой собственъ интересъ.
Нргумента почива върху двусмислие и следователно е опороченъ въ сжщностьта си и той го пояснява чрезъ другъ
така сжщо пороченъ примеръ, когато чрезъ лудостьта да се
произвежда по искуственъ начинъ вино въ Шотландия, той
се МЖЧИ да ДОКВЖС, че е безсмиспица ИСКУСТВЕНО да се
създаватъ индустрии.
Той свежда дЪлото на формиране капитали въ нацията
до операцията на рентиеръ, чийто доходъ се регулира отъ
стойностьта на неговите материялни капитали и който доходъ
рентиера може да увеличи само чрезъ спестявания, които

ПРИбаВЯ

КЪМЪ ТИЯ

капитали.

Той не се догажда, че теорията на спестяванията, добра
за кантората на всеки търговецъ, би довела нацията до бедНОСТЪ, варварство, немощь, ДО разлагане. ГДЕТО ВСЪКИ ПЕСТИ
И се лишава КОЛКОТО МОЖЕ ПО вече, тамъ НЪМа никакъвъ
ПОТИКЪ КьЧЪ ПРОИЗВОДСТВО. Гдето ВСЕКИ МИСЛИ за натрупване
на разменни стойности. нуждната за производство интелектуална сила изчезва Нация съставена отъ такива чудовищш
скжперници, би се отказала отъ отбрана, за да избегне разходитъ на войната; когато цЪлия й активъ бжде плячка на
чужденеца, такава нация ще разбере че богатството на нарОг
дитъ се придобива съвсемъ дРУгояче, отколкото богатството
на рентиеритъ. Самъ рентиерътъ, като добъръ баща на
семейство, е длжженъ да практикува съвсемъ друга теория
теория на раЗМЕННИТЪ материялни
ОТКОЛКОТО конторната
стойности, която току що изпожихъ Най малко той е длъженъ да похарчи необходимите размЪнни стойности за възпитанието на своитъ наслЪдници, за да ги подготви да упраа
вляватъ имотит-в, които ще имъ остави.
За нацията формирането на материялни капитали не става.
както за рентиера, изключително чрезъ спестяване! Както
формирането на производителните сили изобщо, то произхожда ОТЪ взаймодействието МЕЖДУ ИНТЕЛЕКТУаЛНИТЪ И МЪТВРИЯПНИ капитали На страната, ОТЪ ВЗаИМНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
между земледЪлскитЪ, фабрични и търговски капитали.
Увеличаването материялнитъ капитали на нацията зависи
отъ увеличаването на нейнитъ интелектуални капитали и

обратно

Образуването на материялни земледтзпски капитали зависи

отъ създаването

материялнитъ

капитали на

индустриитъ

и

обратно.
Материялнитъ търговски капитали се явяватъ на асЪкЖде

като ПОСРЗД1ЛЦИ

И ПОМОЩНИЦИ МЕЖДУ двата

дРУГИ.
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Въ първобитното състояние, у ловжиит-ь и пастиритъ,
природата доставя почти всичко; капиталътъ е горе долу
нищо. Външната търговия увеличава поспЪдния; но предизвиквайки употръблението на огнестрелни орждия, на барутъ
И СЪЧМИ, капитала руши съвършено ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТьТа на
Природата. Теорията На спестяването не приляга за ловецътъ;
послЪдния тръбва да изчезне, или да стане пастиръ. Въ
периодътъ на пастушеството материялния капиталъ разсте
бърже, но само до толкосъ до колкото природата спонтанно
. предлага храна за добитъка. РЪСТЪТЪ на Населението следва
ОТЪ бЛИЗО увеличението на добитъка И на СЪеСТНИТЪ припаси.
Отъ една страна добитъка и пасбищата се разпрЪделятъ на
все по малки парцели, а отъ друга страна външната търговия
подбужда къмъ консомация. Напраздно сж опитите да се
проповЪдва на пастирски народъ теорията за спестяването;
той тръбва да изпадне въ мизерия, или да мине къмъ земле-

Шапие.

Широко, но при все това ограничено, поле за действие
се открива предъ ЗеМЛЕДЪЛСКИЯ народъ чрезъ използуване

МЪРТВИТЪ

СИЛИ На Природата.

Земледапецътъ може да добие потребнит-в за личните му
нужди съестни припаси и, нащо по-вече, да подобри своите
ниви, да увеличи своя добитъкъ; а увеличението на хранитъ
се последва навредъ отъ увеличение на населението. Материалнитъ капитали, специално земята и добитъка, споредъ
както първата става по-плодородна и втория по-многоброенъ,

по-голЪмо ЧИСЛО ИНДИВИДИ. НО площьта
разшири чрезъ трудъ; съобсредства, поради слаба търговия, както видЪхме,

СЕ ПОДЕЛЯТЪ МЕЖДУ

на

земитъ

СЖ

недостатъчни

шителнитъ

не може да се
И

НЕСЪВЪРШЕННИ;

БСЪКИ теренъ

НЕ

може да

ПОЛУЧИ най-подходящото назначение И ЧИСТО земледЪлческия
народъ е лишенъ, въ значителна стъпень, отъ инструментите, отъ
познанията, ОТЪ СТИМуЛЕНТИТТЪ, ОТЪ енергията И ОТЪ социалната
култура, които индустриитв и търговията, като т15хна после-

дица, даватъ. Поради това, чисто землед-алческия народъ
стига скоро до положение, при което увеличението на матег
риалния земледЪлски капиталъ не може да следва увеличеНИЕТО на населението И следователно, ПРИ подобно положение,
бедностьта на индивидитъ расте отъ день на день, макаръ
КОЛЕКТИВНИЯ капиталъ да не престава да се увеличава.
ПРИ Подобно ПОЛОЖЕНИЕ на нещата главното ПРОИЗВОДСТВО
На нацията Се СЪСТОИ ВЪ хора, КОИТО, не Намирайки ЕЪ (Траната достатъчно препитание, СЕ изселватъ Въ чужбина. за
такава страна твърдъ слаба ще бжде утехата, че школата счита
човъкътъ за натрупанъ капиталъ, защото износът-ь на хора
не се компенсира съ нищо, а причинява единъ непроизводителенъ оттокъ на огромни материални стойности, подъ форма
на ПОКЖЩНИНа, пари И ПР.
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Очевидно е, че при положение на нещата, дето наци
налното разделение на труда е много слабо развито, нито
труда, нито спестяванията могатъ да увеличатъ материалния
капиталъ, или да обогатятъ материално индивидите.
Беспорно една земледЪлска страна ртздко е лишена отъ
външна търговия, а външната търговия зам-Ъства до известна
стъпень мЪстнитъ фабрики, по отношение увеличаването на
капитала, въ смисълъ че тя поставя външнитъ фабриканти
въ сношение съ мвстнитъ земледЪлци. Но тия сношения сж
частни и твърде недостатъчни; пради всичко, защото тъ засъгатъ само НЪКОЛКО специални ПРОДУКТИ И не проникватъ ПО
далечъ отъ морското крайбрежие и отъ брЪговетъ на плавателнитъ рЪки; на второ мЪсто, защо тъ сж въ всеки случай
ТВЪРДЪ нередовни И ЧЕСТО ПЖТИ прекжсвани ОТЪ война, ОТЪ
колебания въ търговията, отъ митнически м-Ърки, отъ изобилни
реколти, или отъ вносъгь на друга некоя страна.
Материялния капиталъ на земледалеца се увеличава въ
гол-вмъ мащабъ, редовно и безспирно, само отъ деньтъ
когато една фабрична промишленность, добре обзаведена, се
появи посредъ земледЪлцитъ.
Най гол15мата частв отъ материялния капиталъ на една
нация е въппотена въ земята. Въ всъка страна стойностьта
на поземлената собственостъ, на полскитъ и градски сгради,
работилници, фабрики, водни съоржжения, мини, и пр.,
съставляватъ % до 9/10 отъ всички стойности, които
нацията притежава; значи, тръбва да се приеме по
начало, че всичко, което уголЪмява или намалява стойностьта
На поземлената собственность, УГОЛТЗМЯВа ИЛИ намалява Масата
на народните вещественни капитали. Н ний виждаме, че
стойностьта на земи съ една и сжща естественна плодородность е несравнено по-голЪма въ съседство съ единъ
малъкъ градъ, отколкото въ нЪкоя далечна провинция, близо
до голЪмъ градъ, отколкото до малъкъ градъ, въ една индустриална страна, отколкото въ чисто земледЪлска страна. Отъ
друга страна, ний виждаме, че стойностьта на жилищата или
на фабрикитъ, а така сжщо и на м-Ъста за строежи въ градовето, се понижава ИЛИ Повишава, ИЗОбЩО казано, СПОРСДЪ
това, дали СНОШЕНИЯТа На Града СЪ селото СЕ развиватъ ИЛИ
ограничаватъ, или споредъ това дали земледвлцитв благоденствуватъ или сиромашеятъ. Отъ това следва да се заключи,
че увеличението на земледЪлския капиталъ зависи отъ увеличаването на индустриялния и обратно.
Обаче въ преходътъ отъ земледълско въ Индустриално
състояние, това взаимно влияние действува съ много по голвма
сила ОТЪ КЪМЪ фабричната ПРОМИШЛЕННОСТЪ, ОТКОЛКОТО огь

страната на землед-Ълието; Защото както ВЪ ПРЕХОДЪТЪ
въ пастушество увеличаването на капитала
ПРОИЗХОЖда главно ОТЪ бЪРЗОТО увеличаване на стадата, а
въ прехода отъъ пастирство къмъ земледЪлие, главно отъ
КЪМЪ

ОТЪ ПОВДЖИЙСТВО

Ш/

бързото придобиване на нови плодородни почви и отъ излишъкъ на храни, така и при преходътъ отъ просто земл8д15пие
къмъ фабрична промишленность, увеличаването на мате-

риалния капиталъ на нацията се дължи главно на стойности
и сили употребени въ фабрикитъ, понеже голами количества
ПРИРОДНИ И дуХОВНИ СИЛИ, НЕИЗПОПЗУВЕНИ ДО тогазъ, се прео>
бръщатъ Въ материални И интелектуални капитали. ВМЪСТО да
спъва материалното спестяване, създаването на фабрики
доставя на нацията средства И СПОСОбИ да пласира ИЗНОСНО
СВОИТЪ земледЪпски ЕКОНОМИИ, за НЕЯ ИНДУСТРИЯТЕ е единъ
стимулантъ къмъ такива економии.
Въ законодателнитъ тела на северна Америка често се
повтаря, че поради липса на дебушета, житото гние на
коренъ, защото не изплаща разноските по жетвата. Ув-Еряватъ, че въ Унгария земледЪлецътъ е задушенъ, тъй да се
каже, отъ изобилие, докато пъкъ фабричнитъ изд15лия стрували
тамъ ТРИ или четири ПЖТИ повече, ОТКОЛКОТО ВЪ АНГЛИЯ. И
самата Германия МОЖЕ Да СИ ПРОПОМНИ ПОдОбНО състояние
на нЪщата. Въ чисто земледдалскитде страни всеки излишъкъ,
прочее, ОТЪ земледЪлски ПРОДУКТИ не съставлява материаленъ
капиталъ. Само чрезъ индустрията той става, вслъ-дствие
струпване въ складовете, търговски капиталъ, а чрезъ профабриченъ капиталъ.
дажбата му на фабричното население
Онова което въ ржцетъ на земледйзлцитъ е само полезенъ
запасъ, въ ржцетъ на фабрикантитъ става производителенъ
*

капиталъ И обратно.
Прозводството прави възможно консомацията, а стремлението къмъ консомация възбужда къмъ производство, Чисто
ЗемледЪлската страна зависи ПО отношение На СБОЯТа КОНСОмация отъ положението на чуждитъ страни, и когато това
цоложенние не и е благоприятно, производството предизвикано отъА желанието да се консомира се унищожава. Обаче
въ нация, която съединява въ своята територия фабричната
индустрия и земледЪлието, взаимното подтикване не престава
да СЖЩЕСТВУВЗ И ПО ТОЗИ начинъ УВЕЛИЧЕНИЕТО на ПРОИЗЕОСТВОТО Продължава ОТЪ две страни, СЖЩО И онова на

капиталитъ.

ЗемледЪлско-индустриалната

нация бИдейки винаги, вследМНОГО по-богата СЪ Вещекапитали, ОТКоЛКОТО ЧИСТО ЗЕМЛЕПЪЛСКаТа, НТЗЩО КОЕТО

ствие ИЗПОЖеНИТЪ вече ПРИЧИНИ,

ствени

впрочемъ поразява, процента на лихвата е винаги по-нисъкъ,
тукъ иматъ на разположение потопени
капитали и то на по-износни условия. Отъ тукъ и преимуА
ществото въ борбата съ младите фабрики на земледалсКвта
нация; отъ тукъ постоянно наводнение на фабрични изд-Ълия

предтризмачитъ

последната; ОТЪ ТУКЪ нейНИТ-Б вечни Задължения КЪМЪ
нация и въ собствените и пазари ония
постоянни колебания въ стойностьта на
припаси,

ВЪ

индустриялната

съестнитъ
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на фабричните нздЪлия и на парите, които спиратъ натрупването на вещественни капитали и сжщевременно увреждатъ
морала и и вътрешното и стопанство, Школата прави разлика
между имобилизиранъ и подвиженъ капиталъ и попъ първото
наименование разбира по единъ най-страненъ начинъ, множество нЪЩа въ обръщение, безъ да прилага тази разлика
на практика. Тя премъпчява единствения случай, въ който
това различие би могло да бжде полезно. Веществения

капиталъ, КаКТО

И

ДУХОВНИЯ, е

СВЪРЗаНЪ въ ГОПЪМа стъпень

земледЪлието. съ фабричната промишленность. и съ
търговията, или съ некой особенъ отрасълъ на една отъ тия
три индустрии, а често даже съ дадена м-Бстность. Овощнитъ
дървета, отсечени иматъ, очевидно, за фабриканта, който ги
преработва въ изделия, друга стойность, отколкото за земледЪлеца, който ги използува за добивъ на плодове. Ц-вли
СТаДа овце, изклани, както това често се вижда ВЪ Германия
и въ Северна дмерика, наматъ вече онази стойность, която
сж имали като орждия за производство на вълна. Лозята
иматъ, като такива, една СТОЙНОСТЪ, КОЯТО ГубЯГЪ, аКО бждагь
обърнати въ орна земя. Параходи, употръбени като дърво
за строежъ или за гориво, иматъ много по-малка стойность,
отколкото когато те се Използватъ като транспортно средство.
Каква полза отъ фабрикитъ, водопадитъ и машините., ако
фабрикуването на прежди изчезне? Така сжщо при пре>
съ

ИНДИВИДИТТЗ ГубЯТЪ обикновенно по-голЪмата
своята ПРОИЗВОДИТеПНа сила, състояща се 51:
опитность, навици и придобита сржчность. Школата дава на
всички тия и:!зща, на всички тия качества, едно общо наименование капиталъ, и по силата на тая терминология тя ги
прехвърля произволно отъ една отрасълъ на труда въ друга.
Така Сей съветва англичанитъ да посветятъ своя индустрия"
ленъ капиталъ на земледЪлието. Той не обяснява, какъ
би МОГЛО да стане това ЧУДО И до днесъ ТО остава
тайна за английските държавници. Очевидно Сей е смЪсилъ
тукъ частний капиталъ съ националния. Единъ фабрикантъ,
или търговецъ, може да изтегли своит-ь капитали отъ фаб-

селването
часть

СИ

ОТЪ

ричната промишленость, или отъ търговията, като продаде
своята фабрика или своите параходи и кули съ лридобитото
отъ продажбата некое землед-Блско имение; обаче ц15па една
извърши тази операция, ОСВЪНЪ КаТО
НаЦИЯ Не МОЖе да
жертвува ГОЛЪМЕ часть ОТЪ СЕОИТЪ вещественни И интелекТУаЛНИ капитали. Причината, ПО КОЯТО школата е ЗаТЪМНИПа
туй, което е тъй ясно, е явна. Когато нещата се наричатъ
съ истинското имъ име, лесно се разбира, че прехвърлянето
на производителни сили отъ една область на труда въ друга
е изложено на трудности, които далечъ да подкрепятъ винаги
свободата На ТЪРГОВИЯТа, ДаВаТЪ често аргументи ВЪ полза
на протекцията.

Глава

десета.

Фабричната промишленость и интересите
на земледЪлието.

АКО ПОКРОВИТеЛСТВОТО На местната ИНДУСТРИЯ увреждаше
на фабрични издания и не служеше освенъ
за обогатяването на фабрикантитъ, землевпад-Ълцитъ и землед-Ълцитъ, които съставляватъ по-многобройната и най-важната
класа между консуматорите-, щЪха да бждатъ особно вас-вгнати. Обаче може да се установи, че тази класа извлича

консуматоритъ

отъ индустрията много по големи ползи отъ колкото самитъ
фабриканти; защото фабриките предизвикватъ търсене на

по-рознообразни и по-голЪми количества землед-Ъски продукти,
увеличаватъ рази-вината стойность на тия продукти и даватъ
възможность на земледт-злеца да използва по добре своята

земя И СВОЯ ТРУДЪ. Поземлената рента се покачва, покачватъ
се печалбите И НадНИЦИТЪ, а увеличението На рентата И на
КаПИТаЛИТЪ иматъ за послЪдствие увеличаването рази-вината
стойность на земята и на ТРУдътъ.
Разменната стойность на полските имоти не е нищо друго
освенъ ттзхната капитализирана рента; тя зависи, отъ една
страна отъ размера и оть стойностьта на рентата, отъ друга отъ масата морални и веществени капитали въ страната,
Всеки индивидуаленъ и общественъ напредъкъ, всько
развитие ИЗОбЩО на производителната сила На страната, ОСОбено пъкъ създаването на фабрики, увеличава рентата коли»
чествено, макаръ да намалява размЪра й Въ една слабо
обработвана и редко населена земледйлска страна, наприм15ръ въ Полша, рентата достига до половината или до едната
трета отъ брутия приходъ; въ напреднала, гжсто населена
и богата страна, като Ннглия, рентата достига само до чете
въртъ или една пета отъ бруто прихода. Обаче сумата на
най-малката часть е безкрайно по-голЪма отъ най-голъмата, особено въ пари, а още повече въ фабрични издания;
защото едната пета огь двадесеть и петь кофи (приблизително деветь хектолитри (1), които съставляватъ въ Ннглия,
средния бруто приходъ за житото, е петь кофи (единъ хектолитъръ 80); а една трета отъ деветъ кофии (3 хектолитри 27)
средния бруто приходъ въ Полша, прави само 3 кофи (единъ
хектолитъръ 09); нещо повече, петь кофи въ Ннглия струватъ
1) Английската кофа е равна на 35 литри 344.
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средно 25 до 30 шилинга, а 3 кофи въ Полша струватъ наймного 8 до 9 шилинга; най-после, фабричните изделия въ
Ннглия костуватъ наполовина по-малко, отколкото въ Полша,
и следователно английския собственикъ може съ своята рента
ОТЪ

30

ШИЛИНГа да КуПИ

своите

10 ОНИ

шаякъ, КОГЕТО ПОПСКИЯ

собстве-

10 шилинга рента може да купи само два они.
Съ една пета отъ брутия приходъ англичанина е, значи. три
пжти по добре, като собственикъ, получаващъ рента, и петь
пжти по добре като консуматоръ на фабрични изделия, отколкото поляка съ третината. Що се касае до фермиеритъ
и земледЪлскитъ работници,
положение е сжщо така
несравнено по-добръ въ Ннглия, отколкото въ Полша, даже
като консуматори на мануфактурни изделия. Дъйствително,
отъ 25 кофи производство въ Ннглия, 20 кофи отиватъ за
семе, орань, НадНИЦИ И печалба; ЕКО се СМЪТНЕТЪ ПОЛОВИНЕТВ
отъ т15хъ за надници и печалби, сиречъ 10 кофи (3.63 хектолитри), то средната стойность на тази половина ще бжде
60 шилинга и, по три шилинга оната, ще представлява 20 они
шаякъ; въ Полша, напротивъ, отъ 9 кофи бруто приходъ
отиватъ 6 за семе, орань, печалби и надници, и ако подовината отъ тЪхъ, сиречъ три кофи (1.09 хектолитри) смЪтнемъ
за надници и печалби, то тази часть струва само 10 до 12
шилинга и представлява само 21/2 они шаякъ.
Рентата е единъ отъ главнитъ способи за пласиране на
веществени капитали. Стойностьта И се РЕГУЛИРВВ, следователно, отъ масата на капиталитъ находящи се въ страната и
отъ отношенията меЖДу предлагането и диренето. Изобилието
на капитали, които външната и вжтрешната търговия съединяватъ въ дадена промишлена нация, низкия процентъ на
лихвата и обстоятелството, че въ индустриялни и търговски
народи гол-вмъ брой забогатели индивиди търси постоянно
да пласира въ земя излишека ОТЪ СВОЯ ВеЩеСТВеНЪ КаПИТаЛЪ,
повдисатъ въ такъвъ народъ цената на дадено количество
поземлена рента много по-високо, отъ колкото въ една чисто
земледЪлска страна. Въ Полша поземлената рента се продава
10 или 20 пжти, въ Ннглия 30 или 40 пжти своята стойность.
Както стойностьта на поземлената рента въ пари е повисока въ една промишлена И ТЪРГОВСКа нация, ОТКОЛКОТО ЕЪ
3емлед15лската,сжщ0 така стойностьта на земите въ пари е
по-голЪма. При еднаква естествена плодородность стойностьта
на земята е 18 или 20 пжти по-гол-Ъма въ Ннглия, отколкото въ Полша.
Ндамъ Смитъ отбелйзва въ края на втората глава отъ
книга първа влиянието на индустрията върху рентата и
следователно върху разменната стойность на земята, но
само мимоходомъ и безъ да осветли достатъчно огромното
значение на фабриките въ това отношение. Той различава
тукъ причинитъ, които дЪйствуватъ прЪко за повдигането
никъ съ

тахното
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на рентата, като земледЪлски мелиорации, увеличение добитъка по количество и разменна стойность, отъ причините.
които действуватъ косвенно и поставя фабриките между
последните. Така фабрикитъ, които сж главната причина
за ПОВДИГЕНеТО на рентата И за покачването СТОЙНОСТьТа на ЗЕМЯТЕ, се поставятъ ОТЪ него на заденъ ППЕНЪ,
по начинъ да бждатъ едвамъ 3абел153ани, докато пъкъ поземлените мелиорации и увеличението на добитъка. които въ
гол-Ъма стъпень сж резултатъ отъ фабриките и търговията,
сж предпочетени или изтъкнати като главни причини. Въ
това отношение Ндамъ Смитъ и неговитъ ученици неразбраха
огромното значение на фабричната промишленость.
Забелязахме, че, подъ влиянието на индустрията и на
ТЪРГОВИЯТЗ, ПРИ еднаква дадена естествена ПЛОДОРОДНОСТЪ,
стойностьта на земята е въ Ннгпия 10 или 20 пжти по-гол-Вма
-отъ колкото въ Полша, Нко сравнимъ общия сборъ на проИЗЕОДСТВОТО И на ИНДУСТРИЯЛНИЯ капиталъ на АНГЛИЯ СЪ Той
на нейното земледЪпско производство и капиталъ, намираме,
че най ГОЛЪМаТа ЧЕСТь ОТЪ богатството на страната. се СЪСТОИ
главно въ стойностьта на поземлената собственость. Макъ
Кенъ дава следната таблица за богатството и дохода на

Англия.

!. ”аниони/ана Кант-и.п..
1. Недвижимъ Капиталъ въ земледтзпието,
въ земи, мини и риболовство . . . . . лири
Оборотенъ Капиталъ, въ добитъкъ, инструменти, провизии и пари . . . . . . . . . . .
3емлед15лски мебели

.

. . . . . .

.

.

.

2. Капиталъ вложенъ въ индустрията и
въ търговията:
Мануфактура и
търговия съ фаб-

2,604,000,000
655,000,000
52.000,000

3,311,000,000

вътрешна

. . .
178,500.ООО
. .
11,000,000
Търговия съ колониялни стоки .
Външна търговия съ фабрикувани изделия
1б,500,000
206,000,000
Къмъ които можемъ да прибавимъ отъ
1835 г., кагато тази преценка е правена, насамъ
12,000,ООО
218,000.000
лири
Освенъ това, въ градски постройки отъ всъкакъвъ видъ и фабрични постройки, лири ст.
605,000,000
Въ параходи . . .
. . . „ „
33,500,000
„
„ мостове, канали и железници
„
118,000,000
„ коне, вънъ отъ тия употребени въ земрични издЪлия . . .

стг

.

.

лири ст.

20.000000

Или всичко националенъ кап италъ, англ. лири

77б,500,000
4,305,500,000

ледЪпието

.

. . . .

. . . .

!!.

Национале/п. (“Трг/то приходъ.

1. ЗемледЪлие миниириболовство, англ. лири
2 Фабрична индустрия . .
„
,.
Всичко

589,ООО,ООО

259500000
8989500 009

Отъ тази картина се вижда:
1. Че стойностьта на земята, използувана въ земледЪлие,
съставлява 26/45 отъ цЪлото богатство на Ннглия и е приблизително 12 пжти по голъма отъ сборътъ на капиталитъ,
пласирани въ индустрията и търговията;
2. Че общата сума на употръбенитъ въ земледътието
капитали съставлява по вече отъ 3/4 отъ капитала на Ннглия;
3. Че общата стойность на недвижимите имоти въ Ннглия,
а именно:
Земи и проч. . . . . . . . . . .лири ст. 2,604,000,000
Градски имоти и фабрични здания „
„
605,000.000
118,000,000
Канали и желЪзници . . .
„
„
съставлява

по

вече отъ

%

Всичко З,327,000.000

отъ този капиталъ;
4. че индустриялния и търговски капиталъ, включително
параходитъ, не превишава 241,500,ООО лири и съставлява
следователно приблизително Чи: отъ националното богатство;
5. че земледЪлския капиталъ на Ннглия, който е 3,311
милиона, дава бруто приходъ 539, или около 1б“/п, докато
индустриалния и търговския капиталъ, който е само 218 милиона, дава бруто годишенъ приходъ 539 милиона и половина,
или 120“/„. Тръбва да се вземе преди всичко подъ внимание,
че 218 милиона индустриаленъ капиталъ. даващъ годишенъ
приходъ 259 милиона и половина, сж главната причина поради
която аемледЪлческия капиталъ е стигналъ огромната цифра
3311 милиона и дава годишно 539 милиона. По-голЪмата
часть отъ земледтзпческия капиталъ се състои въ земи и
добитък-ь. Удвоявайки и утроявайки населението на страната, доставяйки средствата за подържане на една огромна
външна търговия, обширна навигация.придобиванеи експлоатирване множество колонии, индустрията е увеличила въ
сжщата пропорция търсенето на съестни припаси и на сурови
материали, дала е на земледЪлцитъ желанието и средството
за задоволяване на увеличеното търсене, подигнала е размЪнната стойность на неговите продукти и е причинила по
този начинъ едно пропорционално увеличение, въ количество
и въ размЪнна стойность, на поземлената рента и на стойностьта на земята. Унищожете този индустриаленъ и търговски капиталъ 218 милиона и Вий ще видите унищоженъ
не само прихода отъ 259 милиона и половина, който те носятъ,
но унищожена и гол-ьмата часть отъ тритъ милиарда триста
единадесеть милиона землед-Ълски капиталъ, а следователно
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и отъ прихода 539 милиона, който този капиталъ дава. Дохода
на Нигпия не ще се намали само съ 259 милиона и половина,
стойность на индустриалните производства:
размЪнната
стойность на земята ще падне до размера на стойностьта на
земята БЪ Полша, Т. е. на една десета ИЛИ една дВадеСЕТа
отъ сегашната й стойность.
Отъ горното следва. че всЪки добръ използванъ отъ една
земледЪлска нация въ индустрията капиталъ одесетворява съ
време стойностьта на земята. Опита И СТаТИСТИКаТа ПОТВЪРЖДат
ватъ навредъ това заключение. Навс-Ъкжде ний видЪхме фабричната промишленость да покачва бързо стойностьта на
земитъ и на добитъка. Сравни ли се тази стойность за Франция
въ 1789 г. и 1840 г., за Съединените. Щати въ 1820 и 1830 г.,
за Германия въ 1830 и 1840 г., сиречъ при слабо и по-широко
развитие на индустрията, навредъ Нашата констатация ще
получи потвърждение.
Това явление се обяснява съ увеличаването производителната сила на нацията, увеличение, което само е последица отъ национално раздЪление на труда и отъ по-енергично
сдружаване на национални сили, на по добро използване
моралнитъ и природни сили, съ които страната разполага,
най-после, на външната ТЪРГОВИЯ.
Съ мануфактуритъ е сжщото, както и съ осъвършенствуванитъ СЪОБЩИТЕЛНИ СРЕДСТВа; не само ТИЯ СЪОбЩеНИП ПО“
ставятъ една рента И ПОЗВОПЯВЗТЪ да се погаси вложения ВЪ
тахъ капиталъ, но тъ още способствуватъ мощно за преуспяването на индустрията, търговията и земледЪлието,
до стъпень да одесетотворятъ съ време стойностьта на попските имоти, разположени въ т1зхно съседство. По отношение
предприемача на тия съоржжения, землеДЪЛеца има тази
гол-Ема изгода, че одесетотворяването на неговия капиталъ
е въ всеки случай осигурено и че той реализирва тая печалба
безъ каквато И да бИЛО жъртва, когато ПЪКЪ предприемача
рискува цЪлия свой капиталъ. Положението на 3емпед15леца
спрЪмо предприемачи-15 на нови фабрики е така сжщо поА

благоприятно.
Но, ако действието на фабрикитъ върху земледъ-лското
производство, върху рентата и стойностьта на поземлената
собственость,е толкозъ забележително, ако то е толкозъ
ИЗГОДНО за ВСИЧКИ заинтересувани ВЪ земледЪпието, какъ
МОЖЕ тогава да СЕ подържа, ЧЕ ПРОТЕКЦИОННИТЪ мита бПаГОприятствуватъ фабрикантитв, въ ущърбъ на земледЪпцитъ?
Материалното благосъстояние на земледЪлцит-ь и онова на
ВСИЧКИ ЧаСТНИ лица, ЗаВИСИ

преди ВСИЧКО

ОТЪ

ИЗЛИШЪКа ЕЪ

стойностьта на производството и консумациит-в имъ. За земледтзлеца прочее важи не толкова ниската цена на фабричните
изд15лия, колкото сжществуването на едно силно търсене на
разни землед-ьлски продукти и високата размЪнна стойность на
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тия продукти. Нко, значи, протекционитъ мита иматъ за последствие да накара-тъ земледЪлеца да спечели чрезъ разши-

СВОЯ пазарь ПОВЕЧЕ ОТЪ КОЛКОТО губи ОТЪ повишаването цената на фабричнитъ над-Елия, той не понася никакви
жертви въ полза на фабриканта. Н този резултатъ не закжснЪва никога да настжпи 31: всички нации СЪ ИНДУСТрИаЛНО
призвание, и изпъква очебийно сл-Едъ първия периодъ, който
следва установяването на фабрикитъ; защото въ този моментъ
по-гол-вмата часть отъ вложенитъ въ новата индустрия капитали отиватъ въ постройка на жилища, на фабрики, на
съоръжения и др. изобщо казано полезни предначинания
за земледЪлеца. Но ако отъ самото начало печалбитъ, проИЗХОДЯЩИ ОТЪ увеличаването на пазаря И ОТЪ увеличаването
стойностьта на продукти-га, компенсирагъ широко неудобството отъ покачването Цената на фабричнитъ Издалия, това
ПОЛОЖЕНИЕ На нещата, ТОЛКОЗЪ благоприятно впрочемъ За
земледЪлеца, впоследствие все повече и повече се подобрява,
защото напредъка на фабрикитъ съ време води къмъ все по
гол-ьмо увеличаване цената на земледЪлскитъ продукти и къмъ
понижение цената на фабричнитъ издалия.
Благосъстоянието на зем;тед15леца, ОСОбНО На ПОЗЕМЕЛНИЯ
СОбСТВЕНИКЪ, изисква. ЩОТО стойностьта на неговото ОРЖДИЕ,
или на неговата СОбСТБеНОСТь, ПОНЕ да СЕ закрепи. Това е
главното условие на само за НЕГОВОТО благосъстояние, НО
твърда честои за самотому материално сжществувание. Твърда
често се случва, землед-впеца да произведе презъ годината
повече, отколкото консумира и въпреки това да бжде разоренъ. Това се случва именно когато кредита му е разклатенъ.
когато имота му е обремененъ съ ипотеки; когато отъ една
страна диренето на пари превишава прадлагането и когато
отъ дРУга страна предлагането на земи надминава търсенето.
Въ подобни случаи общото изтеглюване на заетитъ суми и
общото предлагане на земи причинява обезценяване на
поземлената собственность и голамъ брой отъ най-предприемчивитъ, най-сржчнитъ и пестеливи земледЪлци се разоряватъ, не защото тЪхната консомация е превишила производството имъ, защото тахното орждие за работа, или
т-Тзхната собственностъ, е изгубила въ ржцетъ имъ, по причини не зависящи отъ т-Ъхната воля, гол-ама часть отъ своята
стойность, защото тахния кредитъ е накърненъ и защото найПОСПе сборътъ на ипотекитъ, КОИТО обременяватъ ИМОТа ИМЪ,
НЕ е ВЪ съотношение СЪ паричната СТОЙНОСТЪ На ТОЗИ ИМОТЪ.
Подобни кризи сж избухвали твърде често въ Германия и въ
Съединенитъ Щати презъ последното столетие и вследствие
на тахъ голама часть отъ германските благородници изгуби
своитъ имения, безъ да разбере че дължи своето разорение
на свои-!; събратя отъ Ннглия, на тия тори съ толкозъ прекрасни намерения!

рение на
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Съвсемъ друго е положението на земледвпеца, или на
собственикъ. въ страни, гдето фабриките сж въ
ПЪПНИЯ СИ РЕЗЦВЪТЪ. ТУКЪ, ДОКаТО ПЛОДОРОДНОСТьТа на земята
поземления

ЦЪНаТЕ на ЗЕМНИТЪ ПРОИЗВЕДЕНИЯ сеувепичава, земледЪлеца се ползва не само ОТЪ излишъка ВЪ СТОЙНОСТИ на

КдКТО И

СПРЪМО

консомацията СИ КПТО СОбСТВеСВОЕТО ПРОИЗВОДСТВО
НИКЪ; той добива, заедно СЪ УВеПИЧаВаНеТО рентата на СВОЯ-ГБ

земя, едно пропорционално увеличение на своя капиталъ.
Неговото състояние се удвоява и утроява въ размЪнни стойности. Не че той работи повече, че подобрява нивить си
ИЛИ че прави ПОВЕЧЕ ИКОНОМИИ “Той ДЪЛЖИ ТОЗИ ПРИДЕТЪКЪ
на фабриките. Тогазъ той има средства и желание да удвои
усилия. да подобри своите земи, да увеличи своя добитъкъ.
да спести повече, консомирайки по-вече. Неговата собственость придобива по-гол-Ъма стойность, кредита му се увеличава и той има по-голвма възможность даси набави необходимиттз за подобрения веществени капитали.
Смитъ не говори за влиянието, което разменната стойность на земята изпитва. Що се касае до Сей, той е на мнение,
че размЪнната стойность на земите важи малко, по простата причина, че, безразлична дали те сж евтини или скжпи,
техната производителна служба си остава винаги една и
сжща. Печално е да гледа чов-вкъ, какъ единъ писатель.
който неговите германски преводачи окачествяватъ като
учитель на народите, изказва толкозъ погрешно мнение по
единъ въпросъ, който интересува тъй дълбоко сждбата на
народите. Ний се осм-Бляваме да подържаме, напротивъ, че
нама по сигурна марка за националното благосъстояние,
отколкото покачването или падането на разменната стойность на земята, и че колебанията и кризитъ въ тази область
тръбва да бждатъ причислени къмъ най-сждбоноснитъ
напасти, КОИТО могатъ да СПОЛЕТЯТЪ една страна.
Школата се заблуждава ТУКЪ ВСЛЕДСТВИЕ привързаю
ностьта СИ КЪМЪ теорията на СВОБОДНЗТЗ ТЪРГОВИЯ, Тъй както
тя я разбира; защото нигде колебанията и кризите въ стойностьта на поземелната собственость не сж тъй тежки, както
у землед-ьлскит-в народи, които свОбодно търгуватъ съ богати
и МОГЖЩИ индустриялни страни.
Външната търговия влияе, действително, върху увеличеНИЕТО на рентата И на стойностьта на земята, обаче СЪ
МНОГО по-малка енергия, еднообразие И ПОСТОЯНСТВО,ОТКОПКОТО
това върши местната фабрична промишленость, постояно
растящото и производство и размдвната му срещу продукти
на местното земледЪлие.
Докогато нацията притежава още големи необработени,
или слабо обработвани, пространства земи, докогато тя произвежда важни артикули, които по богати отъ нея индустриялни
нации получаватъ въ замена на своите фабрични изделия,
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и чийто транспортъ е лесенъ; до когато търсенето на
продължава И СЕ увеличава ежегодно Съразмерно съ производителните сили на ЗемледЪпската нация,
докогато тя не се смущава нито отъ война, нито отъ ограничителни шарки,-вжншната търговия способствува силно за
покачването на РЕНТаТа И за повдигането СТОЙНОСТЪТЕ] На
земята. Но щомъ некое отъ тия условия.липса, ипи престане
да сжществува, настжпва застой, често пжти даже едно
подчертано и продължително ретроградно движение.
Нищо не дъйствува по гибелно въ това отношение, както
колебанията въ вжншното дирене, когато една война, една
лоша реколта, липсата на други провенанси, или друго некое
обстоятелство, предизвикватъ въ индустриялната страна нужда
ОТЪ ПО ГОПЪМО КОЛИЧЕСТВО СЪЕСТНИ ПРИПЕСИ, И въобще На
сурови материяли, или накой гол-ами артикули, а впоследствие мирътъ, богатата жътва, по големия вносъ оть други
страни или законодателни марки преустановятъ гол-Ема
часть отъ това дирене. Ако това трае малко вр-Ъме, земледЪлската страна може да извлече известна полза; но ако то
се продължи итаколко години, делото сжществувание на
страната, цълото нейно частно стопанство ще се нагоди
съобразно съ положението. Производителя ще привикне да
консумира; известни работи, които при други обстоятелства
той би смЪтналъ за луксъ, ставатъ за него нужди. Увеличението на доходите и на стойноста на имота му ще го
насърдчи да пр-ьдприеме подобрения и постройки, за да
направи" придобивки, които безъ това никога не би сторилъ.
Покупки и продажби, договори за наемъ, за заеми, ще
бждатъ сключени съобразно съ увеличението рентата на
земята и нейната стойность. Сама държавата не ще се поколебае да увеличи своите разходи въ сжщиятъ размеръ, въ
който ще нарастне благосъстоянието на частните лица.
Обаче престане ли внезапно диренето и наруши ли се равно>
в-Ъсието между производството и консомацията, между обеща»
ненитъ стойности и креанси, между наемитъ въ пари, и доходите отъ земята, сжщо въ пари, между доходитъ и разходите
на страната,
всичко това влече банкрутство, стеснение,
обезсърдчение И ЗаСТОй Въ материялното развитие, а Така
сжщо и въ моралната и политическа култура. Благополучието въ земледелието значи е подействувало както опиума
и силниттз ликьори, - то е възбудило временно, а отслабва
за презъ целъ животъ, както Франклиновата искра, освещава
мигновено предметитъ ярко, за да ги потопи отпослтз въ
още по дълбокъ мракъ.
Временното, преходното, благосъстояние въ земледЪлието
е много по гол-Емо зло, отколкото една продължителна
мизерия. За да бжде благосъстоянието полезно на индивидите
или на нацитъ, то трабва да бжде трайно. да се увеличава
ТИЯ арТИКуПИ

-
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И постъпенио, а страната да притежава гаранции за
това увеличеиие и за тази трайность. Слабата разменна
стойность на земята е за предпочитане предъ колебанията
въ стойностьта и; само едно твърдо и прогресивно покачване
може да обезпечи на страната трайно благосъстояние, а сжществуването на фабрична промишленость у добре устроена
нация е именно гаранция за такъво редовно и подържано
покачване. Още много малко се знае за влиянието на мастната
индустрия върху рентата и върху стойностьта на земята въ
сравнение съ влиянието, което външната търговия упражнява;
за това може да се сжди отъ притежателитъ на лозя въ
Франция, КОИТО винаги се МИСЛЯТЪ ОЩеТеНИ ОТЪ ПРОТЕКЦИОНната система И КОИТО въ Надежда да ПОКЗЧЗТЪ СВОИТЪ ренти
искатъ най-голема свобода въ обмена съ Ннглия.
Рапорта на Д>ръ Боурингъ върху търговските сношения
между Франция и Ннгпия, предназначенъ да изтъкне ползата
за Франция отъ единъ по-голЪмъ вносъ на Английски
фабрични изделия и следователно по-голвмъ износъ на
вина, съдържа най-убедителни данни противъ аргументаЦИята на своя авторъ.
Д-ръ Боурингъ противопоставя вносътъ на Холандия на
французки вина (2,515,193 галона1), или П,426,521 литри) въ
1829 година, съ този на Ннглия (4315053 галона или 2,150,345
литри) за да покаже на какъвъ широкъ пазарь въ Ннглия
могатъ да разчитатъ французкитъ вина при режимъ на
свободна ТЪРГОВИЯ.
Е добре, да допуснемъ, впрочемъ, нЪщо повече отъ нее-в
роятно, че пласмента на французки вина въ Ннглия не среща
ПРЕПЯТСТЕИЕ ВЪ предпочитането на жителитда къмъ СПИРТа,
силната бира, къмъ силнитъ и евтини вина на Португалия,
Испания, Сицилия, Тенерифъ, Мадера и Капъ; да предположимъ, че Ннглия увеличава действително своята консумация
на французки вина съразмЪрно съ консумацията на Холандия;
пресмЪтната върху глава население, тя ще се възкачи на 5-6
милиона галони (21 до 27 милионалитри) и ще стане, значи,
10 до 15 пжти по-гол-вма отъ сегашната.
На пръвъ погледъ, за Франция. за французкитъ лозари,
това е една блескава перспектива. Обаче, погледнато по
отъ близо, заключението ще бжде съвсемъ друго. При найгол-ьмата възможна свобода на търговията, не ще кажемъ
при пълна свобода, макаръ принципитъ и аргументацията на
Г-нъ Боурингъ да ни упълномощавагь за това, сигурно е, че
англичанитъ ще спечелятъ потопЪмата часть отъ французкия
пазаръ за своите фабрични изделия, най-вече за своите вълнени, памучни и ленени платове, за своите жел-ьзни и фаянсови издЪлия.

бавно

1) Единъ галонъ е равенъ на 4 литри 543.
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ПресмЪтайки най-ниско, може да се приеме, че еднъжъ
фабричното производство на Франция намалено, въ градоветъ
И че единъ
ЩЕ ЖИВЪЯТЪ единъ МИЛИОНЪ. по-малко хора
МИЛИОНЪ по-малко ще работятъ въ селата за Снабдяване на
градоветъ съ сурови материяли и съ съестни припаси. Д-ръ
Боурингъ самъ пресмьта селската консумация на 16 галона
и половина (75 литри) на глава, а консумацията на гражданитъ двойно, или 33 галона (150 литри). Намалението на
МьСТНаТа ИНДУСТРИЯ, причинено ОТЪ СЕОбОДНдТа ТЪРГОВИЯ, ще
има, прочее, за последствие да намали вътрешната консумация на вина съ 50 милиона галона (216 милиона литри),
когато пъкъ износътъ ще порастне само съ Баб милиона
(21-27 милиона литри). Една операция, отъ която сигурната
загуба за вътрешната консумация би била десеть пжти погол-Бма отъ евентуалната печалба въ износа, едва ли би
могла да бжде полезна за французкитъ собственици.
СЪ една дума, казаното за ПРОИ350дСТВОТ0 на вина важи И
33 ПРОИЗВОДСТВОТО

на

МЕСО, на

ЖИТО

И

изобщо на СЪеСТНИ

ПРИПЕСИ И СУРОВИ материали; ВЪ една страна СЪ ИНДУСТРИЗЛНО
призвание, производството на мЪстнитъ фабрики причинява
10 или 20 пжти по-голЪмо търсене на земледЪлски продукти
отъ ум-Ърената зона и следователно действува 10-20 пжти
по-силно за повишението на рентата и на размЪнната стойность на

земите,

сжшитъ
разменната стойность
гол-вмъ градъ, сравнени

нежели най-активния износъ на

продукти. Размерътъ на рентата и на

на земите въ съседство съ нЪкой
съ рентата и стойностьта на земята въ нЪкоя далечна, приобщена КЪМЪ СТОЛИЦЕТВ, чрезъ ПЖТИЩЗ И ТЪРГОВСКИ СНОШЕНИЯ,
провинция, е най-убедителното доказателство за това.
Теорията на рентата може да бжде разгледана отъ
гледище на стойностьта или отъ гледището на производиТЕЛНИТЪ СИЛИ; ТУКЪ може така СЖЩО да се държи смЪтка
само за ЧаСТНИТЪ интереси, НВПРИМЪРЪ за ОТНОШЕНИЯТЕ
между поземлените собственици, фермиери и работници,
или да се обърне внимание главно върху общественитъ и
национални интереси. Изобщо казано, Школата засЪга тая
теория само отъ гледище на частното стопанство. Доколкото ни е известно, напримеръ, тя никога не обяснява,
защо консумирането на рентата е по-полезно, когато то
става въ самото мъсто на производството; защо, въпреки
това, въ различни държави рентата се консомира обикновено въ резинденцията на суверена ,. въ столицата,
т. е. далечъ отъ облаособно въ абсолютните монархии.
ститъ въ които е произведена и следователно най-неизносно за земледЪпието, за приложнитв изкуства и за
развитието на производителните сили на страната. Гдето
поземлените благородници нЪматъ никакви права, нито полиТическо влияние, освенъ ако живЪятъ въ Двора и упражня-
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ватъ накаква служба, и гдето всичката публична сила е съсредоточна въ столицата, тамъ поземлените собственици се стичатъ
ВЪ ТОЗИ централенъ ПуНКТЪ, ЕДИНСТВЕНО защото не намиратъ
другаде средство за удволетворение на своитъ амбиции и случай да консомиратъ приятно своитъ доходи. Колкото по гол-15мата частъ отъ т15хъ свикне да живее въ столицата, толкозъ помалко провинциялния животъ дава всекиму по отделно свЪтски
връзки и деликатни за чувствата и духътъ удоволствия; все
повече ПРОВИНЦИЯТа ГИ отблъсва, столицата ГИ привлича. ПРО“
винцията ГУбИ ПО ТОЗИ начинъ ПОЧТИ ВСИЧКИ СРЕДСТВа за НВПРЕ“
дъкъ, които консумацията на рентата би и доставила; особено
ония фабрики и интелектуални занятия, които рентата би
подържала, столицата ги отнема. Последната не ще съмнение
блещи съ живъ блвсъкъ. защото прибира всички таланти и
по-голЪмата часть отъ луксознитъ индустрии. Обаче провинЦИИТЪ се лишаватъ ОТЪ ИНТЕЛЕКТУЕЛНИ СИЛИ, ОТЪ МВТЕ“
риялни средства и особенно отъ индустрии, които подтикватъ
земледЪлеца КЪМЪ подобрения И КОИТО ГО насърдчаватъ.
Това имено обяснява въ голЪма часть, защо въ Франция,
главно подъ режима на абсолютната монархия, СЪ една
столица

КОЯТО

надминаваше

ПО

бПЪСЪКЪ

И дуХОВЕНЪ ЖИВОТЪ

всички градове на европейския континентъ, земледЪлието е
слабо напреднало и защо духовната култура и индустриитв
отъ обща полза липсваха въ провинциите. Но въ размерътъ
въ който поземлената аристокрация става независима отъ
Двора и придобива влияние въ законодателството и управлението, представителната система и административното
устройство простиратъ върху градоветъ и провинциитъ правото сами да се управляватъ и да участватъ въ законодателството и въ управлението на страната, въ размерътъ въ който
следователно Се добива ПО вече уважение И ВЛИЯНИЕ ЕЪ

чрезъ ПРОВИНЦИЯТЕ, поземлената аристокрация
и образованата охолна буржуазия оставатъ по лесно въ мастата
гдето добиватъ свойтъ приходи и консумирането на рентата
действува по вече върху развитието на интелекуалнитъ сили,
на обществените институти, върху напредъка на земледЪлиего
и върху разцвъта въ провинциитъ на индустрии ползваЩи
по голамъ брой хора. Икономическото положение на Ннглия
може да бжде призовано въ помощь на тази бележка. Пребиването на английския СОбСТВеНИКЪ ВЪ ИМЕНИЯТЕ МУ ПРЕЗЪ
ПО голЪмата часть ОТЪ годината способствува, ПО разни начини,
за благосъстоянието на земледЪлието: пр-Ъко, като собственИКЪТЪ посветява насть ОТь СВОЯ доходъ, ПРЕДПРИеМайКИ самичъкъ землед-влски мелиорации, помагайки въ подобренията
своитъ фермери; косвено, като консумациитъ му подържатъ
фабрикитъ и свободните занятия около него. Тая е причината отчасти, поради която въ Германия и въ Шейцария,
за
ЦЕТО ВПРОЧЕМЪ липсватъ ГОЛЪМИ градове И СРЕПДСТВЕ
ПРОВИНЦИЯТа И
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съобщения отъ по-гол-Ъмъ размЪръ, националните институти,
земледЪлието и цивилизацията въобще сж много по-напред-

нали, отколкото въ Франция.
Най-голЪмата грйшка, обаче, която Ндамъ Смитъ и неговата Шкопа е сторила въ тази область, е отбелЪзаната вече
отъ насъ грешка, която тукъ ще изтъкнемъ по-добре, а
имено: Школата не може да разбере ясно, да очертае напълно влиянието на фабриките върху увеличението на рентата,
на разменната стойность на поземлената собственость и на
земледЪпския капиталъ; тя противопоставя земледЪлието
на фабричната промишленость, представяйки го много по
важно за страната. като изворъ на много по-трайно благосъстояние. Въ това отношение Смитъ само продължава, не
обаче безъ да я видоизмени, грешката на физиократитъ.
Очевидно той е билъ заблуденъ отъ обстоятелството, че въ найпромишлената страна, както това установихмесъ статистически
дани за Ннгпия, веществения капиталъ на земледЪлието е десеть
или двайсет-ь пжти по>гол15мъ отъ капитала на фабричната промишленость и че годишното производство на земледЪлието
превишава по стойность значително колективния капиталъ
на индустрията. Сжщото обстоятелство вероятно е накарало
физиократитъ да преувеличатъ заслугите на земледЪлието
спрьмо мануфакгурната промишленость. Едно повърхностно
наблюдение дава основание да се вЪрва, наистина, че земледъ
лието съ3дава или твори десеть пжти повече богатство, заслу>
жава следователно десеть пжти по-голЪма почитъ и предстаа
влява десеть пжти повече важность, отколкото индустрията,
Обаче това е привидно. Нко потърсимъ причините за благосъстоянието на земледЪлието, ние ще намЪримъ главната
причина въ мануфактурната промишленость. Имено 218,000,000
пири стерлинги фабриченъ капиталъ е извикалъ на животъ
земледЪлския капиталъ отъ три хиляди триста единадесеть
милиона. "Н; сж подействували тъкмо както действуват-ь съобЩителнить средства: разходите за постройка на нтвкой канапъ
увеличават-ь стойностьта на земите разположени въ района
на този каналъ. Спре ли той да служи като съобщително
срЪдство, употръбятъ ли се водите му за оросяване на
ливади, сиречъ за привидно увеличаване земледтзлския капиталъ и поземлената рента, при предположение, че дей>
ствително стойностьта на ливадите ще се увеличи съ нЪкопко
милиона, това видимо полезно за землед-ьлието измЪнение
ще намали десеть пжти колективната стойность на имотитъ
.
разположени въ съседство съ канала.
Отъ това гледище, обстоятелството че промишления
капиталъ на една страна е незначителенъ, въ сравнение съ
нейния землед-ьлски капиталъ, води до съвс-ьмъ различни
заключения отъ заключенията които господствующата Школа
и предшествуващата я сж извлекли. Следва да се заключи,

.
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че подържането и разширението на фабричната промиземпедвпци, тъкмо защото, въ
шленость е важно за
сравнение СЪ ЗЕМЛСДЪЛИЕТО, ИНДУСТРИЯТЕ неможе да УПОТРьбИ
освенъ слабо КОЛИЧЕСТВО капиталъ. ТрЪбва да стане ЯСНО на

самитв

земледЪлцитъ, особено на ония, които получаватъ поземелни ренти, на собствениците, че тв иматъ интересъ да
създаватъ и подържатъ въ страната фабрики, даже когато
влагайки въ т-Ъхъ необходимия капиталъ не биха разчитали
на директна печалба, тъй както е полезно за твхъ да строятъ
пжтища, канали и железници, даже безъ да иЗвличатъ
директно н-Ъкъкъвъ доходъ отъ техъ. Нко разгледаме въ
това отношение най необходимите и най полезнитъ за
земледЪлието индустрии, напримЪръ мелницитъ, верностьта
на нашето твърдение ще стане безспорна. Сравнете стойностьта на земята И на поземелната рента ВЪ НЪКОЕ МЪСТО
гдето НЪМа никакви мелници наблизо до ЗеМЛедЪЛеЦа И въ
друга нвкоя МЪстность гдето тая индустрия работи до тахъ,
и вий ще признаете че самата тая индустрия кара вече
мощно да се чувствува нейното влияние; че при еднаква
плодородность, стойностьта на земята се е увеличила не въ
двоенъ рази-връ на разходитъ за постройка на воденицата,
но десеть или двадесеть пжти по-вече и че собственицигв
биха имали СМЪТКЕ да ПОСТРОЯТЪ СаМИ ВОДЕНИЦЗТВ за обща
сметка и да я подарятъ на воденнчаря, Това е едно явление,
което ежедневно се повтаря въ обширниттз пространства на
Северна Нмерика: когато тамъ на ИНДИВИДИТЪ НЕДОСТИГЕ
нужния капиталъ за да довършатъ на свои разноски тЪзи
работи, стопанит-в на драго сърдце помагатъ за техното
извършване съ ржченъ трудъ, съ коли, съ доставка на
дървенъ материялъ и т. н. Сжщото става, макаръ и подъ
друга форма, въ страните съ стара култура; никой не се
съмнява, че привилегиитъ на воденицитв иматъ едно подобно
произхождение. Сжщото е, както съ воденицитъ за брашно,
и съ бичкиджийницитъ, маслодайнитъ и гипсовитв воденици,
съ ковачницитъ: лесно може да се установи, че рентата н стойностьта на ЗЕМЯТд СЕ покачва непрекжснато ВЪ ЗаВИСИМОСТЪ
ОТЪ това до КОЛКО ИМОТИТЪ СЖ ПО бЛИЗО до ТИЯ работилници
И ДО КОЛКОТО ПО ИНТИМНИ

далието.

ОТНОШЕНИЯ

иматъ Тъ

СЪ

земпе>

Защо да не бжде сжщото съ вълнената, конопената,
ленената, книжната и памучната и въобще съ всЪка дРУГа
индустрия? Нима не виждаме, че рентата и стойностьта на
земята СЕ увеличаватъ на ВСЪКЖДЕ СЪРВЗМЕРНО СЪ близостьта
на имота ДО града, съразмерно СЪ гжстотата И предприемчивостьта На населението ВЪ града? ЯКО ВЪ ТЪЗИ малки
територии ний изчислимъ отъ една страна стойностьта на поземепната собственость и на вложения въ нея капиталъ, а оть
друга страна стойностьта на капитала, впоженъ въ фа ри-

т
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китъ, и ако ги сравнимъ, ще намеримъ винаги, че първата
е най малко 10 пжти по гол-ьма отъ втората. БезсмислИЦа,
обаче, е да Се заключи ОТЪ това, че ПО ИЗГОДНО за ЕДИНЪ
народъ Е да ПОСвЪТИ материялнитъ СИ капитали въ земледЪлие, отколкото въ фабрична индустрия и че земледт-зпието само по себе си благоприятствува по вече за увелиЧЕНИеТО На

капиталите.

Увеличението

на МПТеРИЯПНИЯ КаПИ-

талъ въ земледвлието зависи най много отъ онова на мате.
риялния капиталъ въ фабричната индустрия, и народите които
пренебрегватъ тази истина, колкото и да сж облагоприятствувани оть природата за обработване на земята, не само
нема да напредват-ь по богатство, по населеность, цивилизация и мощъ, но напротивъ те ще оставатъ надире.
Често обаче се случва, че поземелнитъ собственици
считатъ мерките, които иматъ за цвль да дадатъ на една
страна фабрична индустрия, за привилегии отъ които се
ползуватъ само индустриялцитв, а те носятъ тежестите имъ.
ТЪ които първоначално схфащатъ много добре гол-вмитв
ПОЛЗИ КОИТО ИМЪ доставя установяването на една мелница,
на една бичкиджийница, на една ковачница, въ техно съсЪд>
ство И Въ началото сами жертвуватъ за създаването ИМЪ,
преставатъ ПО СеТНЪ, ПРИ ПО напреднала ЦИВИЛИЗаЦИЯ, Да
разбиратъ какви огромни ползи извлича земледелието на
страната ОТЪ една напълно РЕЗЕИТа фабрична ИНДУСТРИЯ И
колко гол-ьмъ е негова интересъ да се помири съ жертвите,
безъ които тази цепь не може да бжде постигната. Защото,
съ изключение въ много малъкъ брой твърд-15 напреднали
народи, собственика който обикновено вижда твърдв добръ
отъ близо, много редко бива дъпновиденъ.
Не требва сжщо така да се забравя, че господстващата
теория твърде много е допринесла за да заблуди стопаните
въ техната преценка. Ндамъ Смитъ и Сей залегнаха да
представятъ, отъ една страна, като егоистични подбуди, усилията на индустриялцитв да добиятъ покровителствени мерки,
отъ друга, да възхвалятъ щедростьта и дезинтересованостьта на собтвеницитъ, като хора далечъ отъ мисъльта
да искатъ за себе си подобни облаги. По този начинъ изглежда привлекохв вниманието на собствениците върху тази
добродетель - дезинтересованостьта, - за която тъй много
ГИ Хвалеха И СЪ това ГИ насърдчиха да се ОСВОбОдЯТЪ ОТЪ нея.
Защото въ много индустриялни джржави и то въ най важнитъ, и тв напоследъкъ поискаха и получиха протекциони
мита и то, както вече доказахме, за техно най голвмо злополучие. Когато по рано собствениците си налагаха жертви
за да национализиратъ мануфактурни индустрии въ страната,
115 действуваха сжщо както оня изолиранъ земледЪлецъ
който съдъйствува за установяването на некоя мелница или
ковачница въ негово съсЪдство. Когато днесь тъ искатъ про-
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текьмя за земледЪлието, това прилича на молбата

на туко-

споменатия земледЪлецъ, който слЪдъ като е спомогналъ
да се ПОСТРОИ мелницата, иска ОТЪ мелничаря да МУ ПОМаГа
да оре нивигь си. Безъ съмнение, подобно искане е безсМИСЛЕНО. ЗЕМЛЕДЪЛИЕТО МОЖЕ да ЦЪВТИ, РЕНТаТа И СТОЙНОСТьТа
на почвата могатъ да се качватъ [само до толкова до колщо

кото индустриить и търговията лроспериратъ, а индустриитъ
не могатъ да цъвтятъ тамъ гдето прилива на сурови материяли и съестни припаси е възпрепятствуванъ. Това го разбраха по целия св-Ътъ всички фабриканти. Нко обаче поземелнитъ собственици въ повечето отъ голЪмитЪ държави
добиха ПРОТЕКЦИОНИ мита, това се дължи на ДБТЗ ОбСТОЯТЕЛства. Бъ държавитъ съ парламентарно управление, тЪхното

ВЛИЯНИЕ ВЪ законодателството е ГОСПОДСТВУЮЩЕ, а фабриКаНТИТЪ НЕ ПОСМЪХЕ УПОРИТО да се ПРОТИВОПОСТЕВЯТЪ На едно
безумно искане, отъ страхъ да не настроятъ лоземелнитъ
собственици въ полза на свободната търговия. тъ предпочетоха да влезатъ въ компромисъ съ т-Ъхъ.
Освенъ това школата втълпи на собствениците, че да
създадешъ съ привидни средства фабрики е толкова екстравагантно, колкото да произвеждашъ при единъ леденъ

климатъ вино въ ларници, че индустриитъ се самозаражпо естествения ходъ на нашата, че земледЪлието
предлага много по вече случаи за увеличение на капитала,
че капитала на страната не може да бжде увеличенъ
чрезъ изкуствени марки, че съ закони и правилници той

дагь

МОЖЕ

само

Да

ПОЛУЧИ една

ПО

неблагоприятна

За

развитието

на богатството насока. Най сетнъ, понеже въ края на крайщата
не можеше да се пренебрегне влиянието на фабричната,
ПРОМИШЛЕНОСТЪ ВЪРХУ земледелието, опитаха се поне да
представятъ това влияние като по слабо и по неопределено.
Наистина, казаха, фабрикитъ въздъйствуватъ върху земледелиетои всичко вредно за фабрикитъ вреди така сжщо
и на земледйлието; фабриките способствуватъ за покачването на поземелната рента, само че по околенъ пжть.
Преко върху рентата-въздъйствуватъ нарастването на населението, на добитъка, мелиорациит-в въ земледЪлието, усъвършенствуването на съобщителните средства. Това различие
между преко и косвено влияние ни припомня друго едно,
което теорията прави именно по поводъ на интелектуланото
производство. И тукъ му е м-Ъстото да приспособимъ сравнението, съ което вече си послужихме. Споредъ схфащанията
на Школата, косвенъ е плодътъ на дървото, защото той
расте върху аъйката, която пъкъ е плодъ на клонът-ь, който
е плодъ на стъблото, което пъкъ е плодъ на коренъгь, който
само е прекъ плодъ на земята. Не е ли софистично да се
сочатъ населението, добитъка, съобщителните средства и пр.
като преки причини, а фабричната ундустрия като косвена
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причина За покачването на рентата, КОГЗТО ЕДИНЪ само ПОГЛЕДЪ
върху коя да е индустриялна страна показва, че фабриките
сж главната причина за развитието на населението, на добитъка и на съобщителнитъ средства? Логично и последователно ли е да се сочатъ ефектитв за последствие отъ причината-манифактуритъ. а после да се посочватъ сжщитъ
ефекти като главна причина И да ИМЪ се ПОДЧИНяВаТ-Ъ МЕНИфактуритъ като косвена, или тъй да се каже, допълнителна
причина? Какво е могло да доведе единъ толкова проницателенъ умъ, като ддамъ Смита, до толкова порочно и тъй
противно на естеството на нещата сжждение, ако не намерението да се засенчи индустрията и. нейното влияние върху
разцвЪта и могжществото на нацията изобщо, върху покачването на рентата и на стойностьта на земята въ частность?
И всичко това, за да се избЪгнатъ обясненията, които свидеТЕЛСТВУЕаТЪ ВИСОКО ЕЪ полза на ПРОТеКЦИЯТа!
Въобще Школата, на чело съ Ндамъ Смитъ, е нещастна
въ изследванията си досежно естеството на рентата. Рикардо,
а следъ него, Миль, Макъ Кюлохь и др. мислятъ, че рен-

тата е

цената

на

естествената

ллодовитость

на

земята.

Първия построи върху тази идея ц-Ела теория. Нко той 61;
направилъ една разходка до Канада, тамъ той можеше въ
всЪка долина, въ вс-Ъки хълмъ да види и отъ наблюденията си да се убеди, че е построилъ теорията си на пЪсъкъ.
Но, имащъ предъ видъ само Пнглия, той изпадна въ грЪшката, а именно, че английскитъ ниви и ливади, привидната
природна плодовитость на които дава толкозъ хубави фермажи, били отъ край време все сжщита. Природната плодовитость на дадена земя въ началото е толкозъ незначителна
и дава на ползуващия се отъ нея толкозъ малъкъ излишъкъ

продукти, щото рентата отъ тая земя едва ли заслужава
това име. Ц-ьла Канада, въ своето примитивно състояние,

населена

би дала ЕЪ МЕСО
заплати ПРОФЕСОРа

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪ ЛОВДЖИИ, МЖЧНО

И КОЖИ ЕДИНЪ
ПО ПОЛИТИЧЕСКа

доходъ, достатъченъ да
ИКОНОМИЯ Въ

Оксфордъ. Естествената

ДОХОД-

ность на земята ВЪ ОСТРОВЪ Малта се СЪСТОИ въ КаМЪНН,
отъ които мжчно може да се добие рента, Нко проследимъ
развитието на ЮРОДИТЪ И ТЪХНОТО преминаване ОТЪ ПСВ“
джийство въ пастушество, отъ последното въ земледЪлие и
т. и., лесно ще разберемъ, че на всЪкжде рентата е била въ
началото нищожна и че навредъ тя се е покачвала съ напредЪКа на културата И На населението, СЪ увеличаването на
ИНТЕЛЕКТуаЛНИТЪ И материялни капитали. НКО сравнимъ една
ЧИСТО ЗЕМЛСДЪЛСКа нация СЪ нация едновременно земледЪлска,
индустриялна и търговска, ще намЪримъ, че въ последнята
жив-вятъ отъ фермажи двайсеть пжти повече индивиди отколкото въ първата. Споредъ статистиката на Маршалъ за ВеликоБритания, Англия и Шотландия сж наброявали до 1831 год.
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1б,537,398 души, отъ които 1,11б,398 сж получавали ренти.
сжщото пространство земя едва ли могатъ
да се намерятъ 1/20 отъ това число рентиери. Нко влЪземъ
въ подробности и изучимъ причините на рентата за вс-Ъко
отд-Ълно имение, ще видимъ че на всЪкжде рентата е резултатъ отъ производителна способность. която далечъ да предсъставлява природенъ даръ, е създадена съ усилия и отъ
интелектуални ИЛИ материални капитали, ПРЪКО ИЛИ КОСВЕНО
употръбени въ тия земи, е резултатъ отъ напредъка изобщо
на обществото. Има наистина ЗЕМИ, КОИТО незасегнати ОТЪ
чов-Ташка ржка, носятъ рента, напримЪръ кариери, пЪсъчници, пастбища; но тая рента е последствие отъ повишена
култура, отъ увеличени капитали и население, въ съседство
съ тия земи. Отъ друга страна забелЪзва се, че земи, които
произвеждатъ най-голами ренти сж именно земитъ, природната пподородность на които е съвършено унищожена,
полезностьта на които се състои въ това, че тамъ хората
ядатъ и пиятъ, сЪдятъ или спятъ, или се разхождатъ, работятъ или се забавляватъ, обучаватъ или получаватъ уроци,
т. е. земи, върху които сж построени згради.
Рентата е изключителната полза, КОЯТО земята дава на
ТИЯ, КОИТО иматъ ИЗКЛЮЧИТеЛНОТО И владение; а РаЗМЪРЪТЪ
на тази полза зависи ОТЪ сумата на СЖЩЕСТБУЮЩИТЪ изобщо
ВЪ ОБЩЕСТВОТО интелектуални и МаТЕРИЯЛНИ КаПИТаЛИ, ОТЪ
средствата, КОИТО ОСОБНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, СПеЦиЯЛНИТЪ КаЧеСТЕа
На земята и ВПОЖенИЯ ВЪ Нея капиталъ даватъ ВЪЗМОЖНОСТЪ
на техния легитименъ притежатеЛь да придобива материялни
стойности и да задоволява своитъ духовни и физически
нужди или вкусове.
Рентата е ЛИХЕаТа На ВЛОЖеНЪ ВЪ ЕСТеСТВеНО благо капиталъ, или капитализирано естествено богатство. Но територията на една нация, която само капитализира земята, която
използува по твърде примитивенъ начинъ въ земледйлие,
НОСИ несравнено по-слаба рента, ОТКОЛКОТО ЗЕМЯТа На една
едновременно земледЪлска и индустриялна нация. Притежателитъ на земи въ първата живЪятъ въ болшинството си въ
страната, която имъ продава фабрични предмети. Но когато
една нация, На КОЯТО ЗЕМЛЕДТЗЛИеТО И населението СЖ вече
доста напреднали, създава У себе си ИНДУСТРИИ, ТЯ КаПИТализира, както вид-вхме, въ една предшествующа глава, не
само природни сили, особно полезни за фабрикитъ и останали до тогазъ неизползувани, но още и по-гопъмата часть
отъ индустриялнитъ сили, които обслужватъ самото земледалие. Увеличението на нейните ренти е, следователно,
много по-голЪмо отъ лихвата на веществените капитали,
нуждни за създаването на ИНДУСТРИЯТа.

Въ Полша, върху

Глава единадесета
Фабричната индустрия и търговията.
До тукъ ний говорихме само за отношенията между земледЪлието и индустрията, защото тъ сж които съставляватъ
сжщественитъ елементи на народното производство и защото
ако предварително не си съставимъ ясна идея за тия отношения, не бихме могли да разберемъ точно функцията и особената роля на търговията. Не ще съмнение, че търговията е
сжщо продуктивна, както подържа Школата, но тя е продуктивна съвсемъ другояче, отколкото 3емлед15лието и индУ"
стрията. Последнитъ предлагатъ стоки, когато пъкъ търговията е посредн икъ въ размяната на стоки между земледЪлци и индустрияпци, между производители и консуматори.
Отъ това следва, че търговията тръбва да се нагоди споредъ
интереситъ и нуждитъ на землед-Блието и индустрията, а не
землед-Блието и индустрията споредъ нуждитъ и интереситъ
на търговията.
Обаче Школата усвои тъкмо противна максима, като взе
за девизъ думите на стария Гурне:[.ат55е1?а1ге,|атззе1
думи не по-малко приятни на разбойници, мошера55ег
ници, негодяи, отколкото на търговци и които само заради това
вече сж подозрителни. Това странно мнение, което жертвува
интереситъ на индустрията и землед-Ълието въ полза на претенциитй на търговията. на абсолютната свобода въ движенията и,
е естествено последствие отъ теорията, която се занимава само
съ стойности и никога съ производителни сили, която см-Ъта
цЪпия свЪтъ за една единна и недЪлима република
отъ търговци. Школата не вижда, че търговеца може да
постигне своята целъ, състояща се въ придобиване, чрезъ раз>
мЪна, на стойности, даже въ ущърбъ интереситъ на земле>
дЪлци и индустриалци, за смЪтка на производителнитъ сили,
та даже и въ ущърбъ на народната независимость. Малко го
е грижа търговеца, и естеството на операциитъ и на цепьта
му го освобождаватъ отъ тая грижа, да знае какво влияние
стокитъ, които внася или изнася, упражняватъ върху нравите,
благосъстоянието и народната мощь. Редомъ съ пЪкарства
той внася отрови. Той трови ц-Бли народи съ опиумъ и спиртъ.
Че чрезъ законенъ вносъ или чрезъ контробанда той дава
на стотици хиляди индивиди занятие и хлъбъ, или пъкъ ги
*-
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просия, това малко важи за него, стига да може
некаква печалба. Нко негови изгладнели съотеопитатъ чрезъ емиграция да се отърватъ отъ
мизерията, която понасятъ въ своето отечество, той все пакъ
печели размЪнни стойности, пренасяйки ги. Въ военно време
той снабдява неприятеля съ оржжие и муниции. Нно би имапъ
възможность, той би продалъ на чужденеца дори нивитъ,
ливадитъ и следъ като обърне и последното парче земя въ
пари, би се качилъ на своя параходъ и би експортиралъ
самъ себе си.
Явно е прочее, че интереситъ на частнитъ търговци и търговията на НаЦИЯТа СЖ две нЪща съвършено РВЗЛИЧНИ. ЕТО
защо Монтескьо казва: „Което стеснява търговеца, не значи
че стеснява търговията и търговеца е най-малко обезспокояванъ отъ законитъ въ поробени страни,“ Търговията произтича ОТЪ индустрията И ЗеМЛЕДЪЛИеТО И ВЪ наше време една
нация не може да има сериозна външна или вжтрешна търговия, ако не е развила у себе си до високо съвършенство
тия два главни отрасли на производството. Едно време наистина [папи градове и съюзи отъ градове сж могли да намърятъ у чуждите фабриканти и земл8д15лци елементите за
една ГОЛТЗМЕ] посредническа ТЪРГОВИЯ, НО ОТЪ какъ се ПОЯвиха голЪми земледълски индустриялни и търговски държави, не МОЖЕ вече Да става ВЪПРОСЪ за посредническа
търговия, като тая на Ханзата. Въ всЪки случай, по есте>
СТВОТО СИ, тя е нетрайна И едва ЛИ заслужава да бжде СПОт
мената на редъ съ търговията, която има за основа само
производството на страната.
Най-важнитъ обекти на вжтрешната търговия сж съес>
тнитъ припаси, соль, горивни и строителни материяли, платове, землед-Блски и фабрични сечива и инструменти, суровитъ продукти отъ 3емледЪлието и мините, които служатъ
за първични материяли на фабриките. Въ страна съ високо
развита индустрия вжтрешната търговия е несравнено пое
гол-ама отколкото въ една чисто земледЪлска страна. Въ последната земледЪлецътъ консумира ПРИОЛИЗИТеЛНО СВОЕТО Собствено ПРОИЗВОДСТВО. Поради липса на активно дирене На РЕЗНИ
произведения и поради липса на съобщителни средства, той
е принуденъ да произвежда самъ нЪща отъ които има нужда,
безъ огледъ на специяпния характеръ на почвата; въ отсжствие
на разм-Тзна, той фабрикува самъ по-голЪмата часть отъ
необоходимитъ му фабрични изделия. Горивото, строителнитъ
материяли, съестнитъ припаси и минералитъ, поради липса
на удобни пжтища, иматъ ограниченъ пазаръ и не могатъ да
бждатъ изнесени на далечни рзстояния. При този ограниченъ
пазаръ, при това ограничено търсене на зеМЛЕДЪЛски продукти,
липсва всЪкакъвъ стимулъ за спестяване и за формиране на
капиталъ. ЕТО защо, ВЪ ЧИСТО ЗеМЛеДЪЛСКИ страни капиталътъ,

докарва

до

да реализира
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ПОСВЪТЕНЪ

На ВЖТРеЩНаТа ТЪРГОВИЯ, е ПОЧТИ НЕЗНВЧИТЕПЕНЪ;
по сжщата причина всички продукти, изложени на промЪн-

чивостьта на температурата, търпятъ извънредни колебания
въ цените; скжпотията и гладътъ сж толкозъ по-възможни,
колкото народа бжде изключително земледьпски.
Развитието на мастната индустрия, предизвиканитъ отъ
нея съобщителни средства и увеличеното население поражДаТЪ вжтрешната ТЪРГОВИЯ; сега ТЯ става десеть ИЛИ двадесеть пжти по-гол-вма оть вжтрешнитъ зд-Ъпки на чисто землед-Ълската нация, петь или десеть пжти по-важна отъ найЦветущата Й външна търговия. Сравнете вжтрешната търговия
на Ннглия съ вжтрешната търговия на Полша и Испания и
ще нам-врите тамъ пълно потвърждение на тази бележка.
Вжншната търговия на земледЪлскитъ нации отъ умерената зона, до КЗТО ТЯ СЕ ОГРаНИЧаЕа ЕЪ СЪЕСТНИ припаси И
сурови материяли, не може да бжде гол-ама:
Първо, защото землед-влската нация не намира дебушета
освенъ въ малъкъ брой индустриялни страни, които сами
упражняватъ земледЪлие и които благодарение на своите
фабрики и широката своя търговия, го упражняватъ много
по-успешно: подобно дебуще не е никога нито сигурно, нито
постоянно. Търговията”съ земп6д15лски продукти е винаги
спекулация, ПЕЧаЛбИТЪ ОТЪ КОЯТО оставатъ въ ПО-ГОПЯМаТа СИ
часть у търговцитъ спекуланти, но не ползуватъ земледЪлцит-в
И производителната сила на СТРаНВТа.
На второ место, защото размвната на земледЪлски продукти срещу чужди фабрични изд-Ълия бива често прекъсвана
отъ ограничителни марки и войни;
Трето, защото тая търговия интересува само морското

крайбрежие и брЪговегъ на реките, но не и вжтрешностьта
т. е. най-гол-Ъмата часть отъ националната територия;
Четвърто, защото най-после индустриялната нация може да
намЪри см-Ътка да се снабдява съ съестни припаси и сурови
материали ОТЪ други ЧУЖДИ СТРаНИ, или НОВО ОСНОЕаНИ КОлонии. Така пласмента на германските вълни въ Ннглия се
ограничава ОТЪ ПРОИЗВОДСТВОТО на двстрапия; пласмента На
французкитъ и германски вина въ сжщата страна се ограничава оть вината на Испания, Португалия, Сицилия, Мадера,
Нсоритъ и Капъ, а пласмента на пруски дървенъ материялъ
се ограничана отъ конкуренцията на Канада. Вече се правятъ
опити за продоволствие на Ннглня съ памукъ отъ източните
Индии. Нко англичани-тъ усп-вятъ да възтановятъ стария търговски пжть, ако новия Щатъ Тексасъ закрепне, ако цивилизацията напредне въ Сирия и въ Египетъ, въ Мексико и въ
южнитъ Нмерикански държави, плантаторит-в на памукъ въ
Северна Нмерика ще разбератъ така сжщо, че вжтрешния
пазаръ е най-сигурния, най-твърдия и най-трайния пазаръ.
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Въ умерената зона външната търговия почива главно върху
мЪстнит-ь Индустрии и не може да се подържа нито увеличава, освенъ чрезъ фабричната промишленость.
Само народъ, който произвежда Най-евтино разни фабрични ИЗДЪЛИЯ, може да завърже ТЪРГОВСКИ сношения СЪ
народнтъ отъ всички зони и цивилизации; такъвъ само народъ

може да удовлетворява техните нужди и да създава нови
зам-Бна на сурови материали и вс-Тзкакъвъ видъ
припаси. Само такъвъ народъ може да товари на своите
параходи търсени отъ далечни и лишени отъ индустрия
страни издЪлия. Само когато навлото на отиване покрива
вече РаЗНОСКИТЪ ПО ПЖТуВаНеТО, само тогазъ може Да се
композирва завръщане съ артикули по-мапоценни.
Вносъть на народитъ отъ умерената зона се състои главно
въ продукти отъ горещитъ зони, като захарь, кафе, памукъ,
ТЮТЮНЪ, чай, багрилни вещества, какао, подправки .. ПРОИЗведения, КОИТО означаватъ ПОДЪ името КОЛОНИЯЛНИ СТОКИ.
Гол-Ъмата маса отъ тия стоки се плаща съ фабрични изд-Ълия.
Тази размЪна имено обяснява напредъка на индустрията въ
промишленитъ страни на ум-арената зона и напредъка на
Цивилизацията и трудътъ въ страните на горещата зона.
Този обм-Енъ съставлява разд-Ъленията на труда и здружението на производителните сили въ най-широкъ разм-Ъръ.
Това положение на нашата е непознато у древнитъ народи,
то е дало на холандцитъ и англичанина.
Преди откриването на пжтя за Капъ, Изтокъ надминаваше значително Европа въ индустриитъ. Съ изключение на
скжпоценнитъ метали, на малки количества платове, платна,
оржжия, кинкалерия и нЪкои луксозни предмети, европейскит-в стоки не намираха тукъ почти никакъвъ пазарь. СухоПЖТНИЯ транспортъ поскжпваше еднакво ПРаТКИТЪ на ОТИг
ване и връщане. Що се отнася до землед-Ълски продукти и
фабрични изделия отъ по-широко употръбпение, при предположението на излишекъ въ производството въ Европа, не
можеше да става дума последния да се продава въ замЪна
на копринени и памучни изделия, на захарь и подправки
отъ източнитъ страни. Каквото и да се е писало за значението на търговията на Ориента въ тази епоха, тръбна да
се разбира относително; тази търговия е била гол-ама за
оная епоха, ТЯ е незначителна ВЪ Сравнение СЪ днешната
търговия.
Търговията сь произведения оть горещата зона стана поактивна, отъ когато Европа почна да тегли отъ Нмерика
голЪма маса СКЖПОЦЕНИИ метали И Да се сношава направо
съ Изтокъ чрезъ пжгьтъ за Капъ. Обаче тя не можеше да
получи широко развитие догдето предлагането на източни
мануфактурни предмети превишаваше т-Ъхното търсене.такива въ

2 20

Тази търговия дължи своето днешно значение на европейскитъ колонии въ Индия, въ източните и западни Индии,
въ Северна и Източна Нмерика, на пренасянето на захарната тръсть. кафето, храстътъ който дава памукъ, оризът-ь,
индигото и тъй нататъкъ, на въвеждането негритъ като роби
въ дмерика и въ западнитъ Индии, после, на усп-Бхътъ на
европейскитъ фабриканти спремо тия отъ източнитъ Индии
И на разширението ГОСПОДСТВОТО ВЪРХУ земното КЪПбО На
ХОПаНДЦИТЪ И аНГЛИЧаНИТЪ - две нации, КОИТО ЕЪ ПРОТИВО-

ПОЛОЖНОСТЪ На ИСПаНЦИ И ПОРТуГаПЦИ, ТЪРСЕХа И намЪриха
богатството по-скоро въ размЪната на фабрични изделия съ
колониялни стоки, отколкото въ изнудванията.
По настоящемъ тази търговия заема най-голЪмата частъ
отъ голъмото търговско мореплаване на Европа, а така сжщо
отъ търговския и индустрияленъ капиталъ, който Европа
посвещава на външната търговия; и предметитъ които въз-

лизатъ

всЪка

На МНОГО СТОТИНИ МИПИОНИ СТОЙНОСТЪ И Се ИЗПРаЩаТЪ
година отъ горещата въ умЪрената зона се изплащатъ,

фабрични издЪлия.
Разм-Ъната на колониялни стоки съ фабрични изделия
ползува ВЪ МНОГО ОТНОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЪ СИЛИ на странитЪ отъ умЪрената зона, Пази колониялни стоки, напримйръ
захарь, кафето, чая, ТЮТЮНа, СЛуЖаТЪ ОТЪ части като СТИ:
муланти на земледт-злското и фабрично производство, отъ
части като съестни припаси; фабрикацията на потръбнитъ
за изплащане колониялнитъ стоки издалия дава работа на
едно по-гол-вмо количество ржце, фабричнитъ операЦии могатъ да се извършватъ въ по-голЪмъ мащабъ, следователно
съ по-гол-[вма изгода; повече параходи, повече моряци и
повече търговци намиратъ занятие; и вследствие на тия разни
ПРИЧИНИ населението СЕ увеличава, ТЪрСеНеТО на МЪСТНИ
земледЪлски произведения нараства въ огроменъ размЪръ.
съ малки изключения, съ

Това имено съотношение между индустрията на умерената
зона И ПРОИЗВОДСТВОТО на горещата е ПРИЧИНаТа ЩОТО аНГЛИчанитъ да консумиратъ срЪдно два или три пжти повече
колониялни стоки отколкото французин-:., три или четири

пжти повече отколкото германцитъ, петь или десеть пжти
повече, отколкото поляцит-ь.
Какво разширение може да получи колониялното производството се вижда отъ приблизителната см-Ътка за площъта
която заема културата на колониялнитъ произвЕДения извеСТНИ днесъ ВЪ

НКС

ТЪРГОВИЯТЗ.

днешната консумация на памукъ на десеть
милиони квинтали (около 500 милиона кгр.)1), а произведението получавано отъ единъ акъръ земя само на осемь квинтала (406 кгр.), намираме, че производството на памука не
ОЦЕНИМЪ

*) Единъ англ. квинталъ има 50 кгр. 797 гр,
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изисква повече отъ 1/4 милиона акри земя, (около 500,000 хектара). Пресм-Ътайки количествата захарь, които постжпватъ
въ търговията, на 14 милиона квинтали (около 700 милиони
кгр.), а произведението отъ единъ акъръ на десеть квинтала
(507 кгр.), за Малта захарно производство са достатъчни
11/2 милиони акри (около 600,000 хектари) пространство.
Ако вземемъ за останалите артикули - кафе, оризъ,
индиго, подправки и пр.,-толкова пространство колкото за

двата главни артикули, общата сума на колониялнитъ стоки,
съ които днесъ борави търговията. не ще изисква повече
отъ седемъ до осемь милиони акри (2,800,000 до 3,200,000 хек.),

пространство, което по всЪка вероятность не съставлява 1/15
отъ годното за тия култури пространство.
Ннгличанита въ Източнитъ Индии, французите въ Антилитъ, холандцитъ въ Ява и Суматра ни дадоха материялни
доказателства за възможностьта да се разшири въ огромни

рази-ври културата

на тЪзи произведения.
Така, Ннглия очетвори своя вносъ на памукъ отъ източнитъ Индии и английските вестници твърдятъ смело, че подиръ наколко години, особено ако Ннглия успее да завладее
стария пжть за източните Индии, тази страна ще може да и

всичкитв необходими за нейната консомация колониялни стоки. Тази надежда не изглежда прекалена, ако се
вземе предъ видъ огромния разм-Еръ на Ннгло-Индийската
империя, плодородието на почвата и низкитъ надници въ
тази страна.
Едновременно съ експлоатацията на източнитЪ Индии отъ
Ннглия, прогресъгь на холандските култури въ островите
ще се увеличава; разпадането На турската ИМПЕРИЯ ще ВЪЗт
върне на производството голЪма часть оть Нфрика, отъ
западна и Централна Нзия, жителите на Тексасъ ще продоставлява

стратъ върху Мексико северо-американската цивилизация;
редовни правителства ще се установятъ въ Южна Нмерика
и ще благоприятствуватъ експлоатацията на една почва,
плодородието на която нЪма граници.

ПРОИЗВеЖДЗЙКИ ПО ТОЗИ НаЧИНЪ МНОГО повече ПРОИЗВЕдения ОТКОЛКОТО ДО сега, странитЪ ОТЪ ГОРеЩаТа зона ще
добиятъ средства да купувагъ отъ страните на умерената
зона МНОГО повече ИНДУСТРИаЛНИ ВРТИКУЛИ И това УВЕЛИЧЕНИЕ
на ГьХНИТЪ пазари ще ИМЪ даде ВЪЗМОЖНОСТ): да КОНСОМИ“

ратъ много по-голдвми количества колониялни произведения.
Благодарение развитието на производството и нарастването
на срЪдствата за размЪна, търговията между земледЪлцитъ
огь горещата зона и фабрикантитъ отъ умерената зона, т. е
гол-ьмата св-Ътовна търговия, ще расте въ бждаще съ много
по-голйзма скорость отколкото презъ миналия Макъ.
Този развой на голйзмата сватовна търговия, каквато е
тя вече, каквато требва да я очакваме съ време, тръбна да
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се отдаде на неколко причини: на забележителния напредъкъ
на фабричната промишленость, на усъвършенствуването на
СУХОПЖТНИТЪ И ВОДНИ сжобщения И на ГОЛЕМИТЕ политически
събИТИя въ света.
Чрезъ машините и чрезъ разните изобретения, несъвършената фабрикация на Ориента биде унищожена отъ европейската фабрична промишленость; последната 615 поставена
въ положението да доставя на странитв отъ горещата зона
масово фабрикувани и евтини продукти и имъ помага да
развиятъ своитъ производителни сили.
Чрезъ усъвършенствуването на съобщенията, странигь
отъ горещата зона чувствително се приближиха до тия оть
умерената зона; т-Ъхнитъ сношения станаха по-малко опасни
и по-бързи, по-малко скжпи и по-редовни; т15 ще се подобрят-ь още до неизмеримъ разм-Еръ, когато параходството се
генерализира и железницитъ проникнатъ въ вжтрешностьта
на Нзия, Африка и Южна Нмерика.
Вследствие отделянето на Южна Америка отъ Испания и
Португалия и чрезъ разпадането на турската империя, огромни
пространства земи се освободиха и вл-Ъзоха въ общо ползуване. Тия земи, най-плодородните на света, чакатъ съ нетърпение цивилизованитъ-народи, по взаимно споразумение, да
ОПЖТЯТЪ ВЪ сигурностьта И реда, въ ЦИВИЛИЗаЦИЯТа И
благосъстоянието; тъ искатъ преди всичко да имъ се носятъ
фабрични над-Талия, а въ зам-Ъна да се взиматъ произведенията на ТЪХНИЯ климатъ.
Явно е, че за всички страни на Европа и Северна Нмерика, призвани Да бждатъ ИНДУСТРИЯЛНИ, има ТУКЪ ДОСТа
широко поле за преуспЪване на т-Ъхнитъ фабрики, за увеличаване т-ьхната консомация на продукти отъ горещата зона
и за равиване въ сжщия размЪръ тьхнитт; директни сно-

ГИ

шения съ

страните

на тази зона.

Глава дванадесета.
Индустрията и търговското мореплаване. Морската
мощь и колонизацията.

База за голЪма вжтрешна и външна търговия, фабриките
така СЖЩО главно условие за едно ГОЛЪМО мореплаване.
Вжтрешната търговия имайки за предмегь най-вече снабдяването на фабрикитъ съ гориво, строителни, първични, материяли и съестни припаси, крайбрЪжното и речно плаване не

СЖ

може да преуспвватъ въ една чисто землед-Елска държава.
Н пъкъ каботожа е пепиниерата за матроси и капитани и
школа за корабостроителство; главния елементъ за гол-вмото
плаване ПИПСЕа, ПРОЧее, на една ЧИСТа ЗеМЛеДЪПСКа СТРаНа.
Както видЪхме въ предшествуващата глава, международната търговия се състои главно въ обмЪната на мануфактурни
ИЗДЪЛИЯ срещо ПЪРВИЧНИ И естествени ПРОДУКТИ И СПеЦИЯЛНО
съ произведенията на горещата зона. В землед-Елскитъ страни
отъ умерената зона н-Ъматъ за предлагане на горещата зона
освенъ неща, които вече последнитъ сами произвеждатъ или
които т15 не могатъ да преработватъ, т. е. сурови материяли
и съестни припаси; ще рече, тукъ не може да става въпросъ
за директни сношения, нито пъкъ за навигация между едните
и другите. Потреблението имъ на колониялни стоки трабва
да се ОГРаНИЧИ ДО количества, КОИТО Тъ МОГаГь да КУПЯТЪ СЪ
своитъ земледЪлски продукти и сурови материяли оть мануфактурнитъ и търговско-индустриялни страни; значи земледЪлскит-в страни получаватъ колониялни артикули чрезъ втора
ржка. Но въ сношенията между земЛЗДЪЛската и търговскоиндустриялна нация, последната винаги ще участвува посилно въ морскитъ транспорти, даже когато тя не би могла
да си присвои лъвската часть чрезъ специални закони за
мореплаване.
Незивисимо отъ вжтрешната и международна търговия,
морския риболовъ създава работа за гол-Емо число кораби;
но изобщо взето земледЪлската нация остава чужда, или
приблизително чужда, на този видъ индустрия, по простата
причина, че не може да се породи въ нея силно дирене на
морски продукти, тъй като индустриялнитъ страни. въ интереса на своите морски сили, сж навикнали да резервиратъ
своя пазаръ за своите риболовци.
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Отъ търговската имено марина флотата рекрутира своитъ
матроси и пилоти, а опита показва навредъ, че добрите моряци
не се формиратъ както сухопжтнитъ войски, че техното обу>
чение се извършва въ каботажа, въ международната навигация и въ голЪмото риболовство. Поради това морската
сила на всички народи е въ съотношение съ тия морски
ИНДУСТРИИ, следователно, ПОЧТИ нищожна въ една ЧИСТО ЗЕМ-

ледЪлска страна.
Венецъгь на война фабрична промишленость, на външната
И вжтрешна ТЪРГОВИЯ, КОИТО индустрията създава, На ВСЕКИ
активенъ каботажъ, на гопЪмото далечно плаване и морския
риболовъ, на всЪка уважавана морска сила, сж колониите.
Метрополията продоволствува колонията съ фабрични изделия и получава отъ нея въ замена излишнитъ земледЪЛски продукти и сурови материяли, Тая търговия оживява фабрикитъ на Метрополията, увеличава населението,
сащо и диренето на мастни 3емпед15пски продукти, развива
търговското и мореплаване и морската и сила. Излишекътъ
ОП Население, КВПИТЗЛЪ И предприемчивость намира въ
колонизацията износенъ ппасментъ и Метрополията широко
се обезщетява за своята загуба, тъй като гол-Ема часть отъ
забогателите въ колонията и изпращатъ своитъ капитали,
или пъкъ консумиратъ своите доходи въ нея.
Земледтшскитъ страни не сж въ състояние да основаватъ
колонии, те не могатъ да ги използуватъ, нито да ги подържатъ. те не могатъ да предлагатъ на колониите потребнитъ
ИМЪ ИЗДЪЛИЯ; което ”Гь биха МОГЛИ да ИМЪ предпожатъ,
КОПОНИИТЪ ГО притежаватъ вече.
Обменътъ на фабрични изд-Ълия съ земни продукти е
сжщественото условие на днешната колонияпна търговия.
Ето защо Сжединенитъ Щати на Северна Нмерика се отдалиха ОТЪ ННГПИЯ, ЩОМЪ почувстваха нуждата И силата да
бждатъ сами фабриканти, да се предадатъ и те на мореплаване И ТЪРГОВИЯ СЪ СТРЕНИТЪ ОТЪ горещата зона; ПО сжщата
причина Канада ще се отдели единъ день когато достигне
до сжщото положение; съ течение на времето ще видимъ
да изникнатъ държави едновремено землед-ьлско-индустриялни
и търговски въ умерените области и на Нестралия.
Но между страните на умЪрената и горещата зона
този обм1знъ ще пребжде, защото е естественъ. Ето защо
Източните Индии бтвха лишени отъ днглия отъ своитъ
фабрични индустрии и независимость и всички топли страни
на Азия и Африка ще паднатъ полека-лека подъ владичеството на индустриялнитъ и търговски нации отъ умерената зона; по сжщата причина островите на горещата зона
мжчно ще скжсатъ своитда колониялни узи, а Южно-Емериканскитъ щати ще останатъ винаги подъ известна зависи-

мость отъ

търговско-индустриялнитъ

нации.
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Ннглия дължи своята огромна колониялна Империя на
своето индустриално надмощие; ако останалитъ европейски
нации искатъ да участвуватъ въ делото за извикване къмъ
култура на диви страни. да цивилизоватъ варварски народи,
или първоначално цивилизовани, но после паднали въ варварство, тв тръбва да започнатъ съ създаване на своя фабрична промишленость, своя търговска и военна флота. И ако
въ тия усилия те бждатъ спънати отъ нацията, която упражнява ИНДУСТРИЯЛНОттърГОВСКО И МОРСКО ГОСПОДСТВО, едно Сдружение между ТЪХЪ е единственото СРЕДСТВО за ПРеВЪЗМОГване на тия незаконни претенции.

Глава тринадесета.
Индустрията и циркулационнитъ срЪдства.
Нко практиката на последната четвърть отъ в-Ъкътъ
доказа отчасти точностьта на проповедванить отъ господ-

циркулацията на скжпоценнитъ
метали и търговския бапансъ, отъ дРУГа страна, тя изтъкна
ясно големите грешки на теорията по този въпросъ.
ьпитъгъ е показалъ многократно, имено въ Русия и въ
Северна Америка, че у земледдвпскитъ народи, гдето фабрикитъ сж изложени на свободната конкуренция на страни
достигнали до индустриялно надмощие, стойностьта на внасянитъ фабрични изделия превишава, често въ огроменъ размеръ, стойностьта на изнесенитъ землед-Блски продукти и че
вследствие на това, понЪкога, внезапно последва извънреденъ
износъ на скжпоценни метали, който износъ внася смущение
въ народното стопанство, най-вече ако вжтрешнитъ здълки
на страната се базиратъ въ гол1змата си частъ на книжна
циркулация, която причинява гол-Еми катастрофи.
Теорията подържа, че скжпоценнитъ метали се придобиват-ь както всека друга стока; че малко важи да ли колиЧЕСТВОТО На метали Въ обръщение е ГОЛЪМО или малко,
понеже отношението между цените е което предизвиква
скжпотията или евтенията на дадена стока; че разликата въ
курса на шанжа действува като експортна премия въ полза
на стоките на страната съ времененъ неблагоприятенъ шанжъ;
че следователно монетното обръщение и равновесието между
вносътъ и износътъ, а така сжщо и всички други икономически отношения на страната, се уреждатъ най-сигурно и
най-износни отъ само себе си.
Това разсжждение е съвършено верно по отношение на
вжтрешната ТЪРГОВИЯ; ТО е ПРИСПОСОбИМО въ ОТНОШеНИЯТа
между два града. между селото И града, между две ПРОВИНЦИИ
отъ една и сжща държава и между две държави съставляващи часть оть една и сжща конфедерация. Икономистъ
който мисли че равновесието между вносътъ и износътъ
между разните Щати на Американската Конфедерация, или
между държавите отъ Германското Сдружение, или между
Англия, Шотландия и Ирландия, може по-добре да бжде
уредено съ закони и административни разпоредби, отколкото

стващата теория принципи за
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чрезъ свободната търговия, такъвъ икономистъ е достоенъ за
съжаление. При предположението на подобенъ съюзъ между
ВСИЧКИ НВЦИИ ОТЪ ЗЕМНОТО кълбо, разсжждението На ТЕОРИЯТа
би било съвършено съобразно съ естеството на нашата.
Но да се твърди, при сегашното състояние на Света, че
СЖЩОТО ВВЖИ И Бъ международната ТЪРГОВИЯ, би ЗНВЧИЛО
явно да се противоречи на опита. Вносътъ и износътъ на
независимитъ нации съвсемъ не се уреждат-ъ понастоящемъ
отъ естеството на нещата, както теорията твърди; тъ зависятъ въ значителенъ размеръ оть търговската политика и
отъ силата на страната, отъ нейното значение въ СвЪтътъ,
отъ нейното влияние върху чуждитъ народи, отъ нейнитъ
КОЛОНИЯПНИ

ВЛЕДЕНИЯ

И

ОТЪ

НЕЙНИТЪ

най-послъ отъ мирътъ и отъ войната.

РОЛЯ

КРЕДИТНИ

ИНСТИТУТИ,

Значи тукъ играятъ

СЪВСЕМЪ друГИ ОТНОШЕНИЯ ОТЪ ТИЯ, КОИТО СЖЩеСТВУВаТЪ

между общества, КОИТО ПОЛИТИЧЕСКИ, законни И аДМИНИСТРативни връзки съединяватъ въ състояние на веченъ миръ и

пълно единство на интереситъ
Да вземемъ, напримеръ, отношенията между Ннглия и Сев.
Пмерика. Когато отъ време на време Ннглия хвърля голЪми
маси отъ фабрични издЪлия върху Северо-Нмериканския пазарь;
когато Английската банка, чрезъ високитъ или низки есконти,
улеснява или ограничава до неимов-Ерна стъпень праткитъ за
Северна-Америка и кредитътъ на тая страна; когато американския пазарь по този начинъ се наводни отъ фабрични
изд-Ълия до такава стъпень, че Ннгпийскитъ стоки се продаватъ въ Съединенитъ Щати по-евтено отколкото въ Ниглия
и по н-Ъкой пжть даже подъ костуемата имъ стойность; когато
Северна-Нмерика, по този начинъ, вечно дължи на Ннглия
И има НебПаГОПРИЯТЕНЪ шанжъ, бЕЗСПОРНО това печално СЪСТОяние въ отношенията би се подобрипо лесно отъ само себе
си при неограничена свободна търговия. Северна Америка
произвежда тютюнъ, дървенъ строителенъ материалъ. храни
и разни съестни припаси на цъни несравнено по-низки отколкото Ннглия. Колкото повече фабрични издЪлия се изпращатъ отъ Ннглия въ Съединенитъ Щати, толкозъ повече
американския плантаторъ се насърчава въ производството
на подобни стойности; колкото по-гол-ьмъ кредитъ амерИ>
канскиятъ плантаторъ добива, толкозъ повече той е предразположенъ да придобива средствата за задоволяване на
задължения: колкото повече курсът-ь на шанжа въ
Ннглия е неблагоприятенъ за Северна-Америка, толкозъ
износътъ на землед-Ълски продукти отъ тая страна се насърчава, толкозъ по-успЪшно американскит-ь земледЪпци се сражаватъ съ английскитъ землед-[злци въ пазарите на Англия.
Благодарение на тоя усиленъ износъ, курсътъ на шанжа
получава отново своето ниво; той даже нема да представлява вече гол-Ъмо неравенство, защото предвидливостьта и

своит-ь

15*
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вЪрате въ Сев.-Нмерика. че контрактуваниятъ презъ годината дългъ, вследствие по голЪмъ вносъ на фабрични издалия, ще бжде покритъ идната година, чрезъ увеличение на

ПРОИЗВОДСТВОТО, И единъ ПО силенъ ИЗНОСЪ, Ще ПРЕДИЗВИКВаГь

попюбовни споразумения.
Така би се развивали работите, ако отношенията между
Ннглийскитъ фабриканти и Американските землеДЪлци не
срЪщаха по-голЪми спънки отъ тия които сжществуват-ь
между английскитъ фабриканти и ирландските земледЪлци. Обаче не е така и не може да бжде така, когато

Ннглия обложи американските тютюни съ вносно мито отъ
500 до 1000“/„ по стойность, когато, чрЪзъ своята тарифа,
Ннглия направи невъзможенъ вносътъ на строителенъ мате"
риялъ и не позволи вносътъ на съестни припаси отъ Нмеа
рика, освенъ въ случаи на скжпотия. При подобно състояние
на н-ЪЩата земледълското производство на Америка не ще
може да се изравни съ потреблението на английски фабрични
изделия; дългътъ, който произхожда отъ покупката на тия

изд15лия, не ще може да бжде изплатенъ съ земледЪлски
продукти; пратките на Северна Нмерика въ Ннглия сж включени ВЪ тесни рамки, докато ПЪКЪ праткитъ на ННГПИЯ Въ
Северна Нмерика оставатъ неограничени въ своя размЪр-ь;
курсътъ на шанжа между двете страни не може да се
изравни и дългътъ на Северна Америка къмъ Ннглия не ще
може да се уравни, освенъ чрезъ износъ на звонкови монети. Тоя износъ на монети, подравяйки въ основата и
системата на банкнотното обръщение, дискредитира НмеРИКЕНСКИТЪ банки И, КЕТО последствие ОТЪ това настъпва
общъ превратъ въ стойноста на недвижимата собственость
и на стоките въ обръщение; съ една дума настъпватъ пертурбации, разстройващи цЪнитъ и кредита, пертурбации отъ
които Съединените Щати страдатъ колчемъ пжти пропуснатъ
да взематъ марки за уравнов-Ъсяване на вноса съ износа. „
Печално е за Северо-Нмериканцитъ Утешението че банкрутствата и застоя въ консумациитъ ще възтановятъ покжсно обменътъ между двете страни. Защото безпокойствата
и конвулсиитъ въ кредита и търговията, както и намалената
консомация. нанасятъ на производителнитъ сили, на благосъстоянието на индивидитъ и на обществения порядъкъ удари,
отъ които те не могатъ бързо да се съвзематъ и които
(удари), понеже се повтарягъ често, оставятъ трайни пагубни

последици.

"

Северо-Нмериканцитъ ще бждатъ още по малко успокоени
отъ тезата на теорията какво че малко важи да ли скжпоЦЪННИГЪ метали циркулиратъ въ малки или гол-Еми количества,
че продуктите се обменятъ съ продукти и че безразлично
е за индивида дали този обменъ става съ много или
малко монети. Не подлежи на съмнение, че е безразлично
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за производителя или за притежателя на ”даденъ предмети,
продуктъ или неговата собственость струва сто
стотинки или сто лева, ако съ стот-ьхъ стотинки той може
да си набави толкова потръби, колкото и съ сто лева. Но
високите или ниски цени не сж индиферентни, освенъ до
колкото тъ оставатъ по дълго време такива, каквито си сж.
Когато колебанията въ ценитъ сж чести и силни, тогазъ последватъ тежки разстройства въ стопанството на индивиди-!; и
въ това на нацията. Който е купилъ сурови материяли при
високи цени, не може да прибере стойностъта имъ, при разпродажбата имъ като фабрични изд-Тзлия, при спаднали цени.
Който е купилъ недвижими имоти и е остана/тъ дебиторъ за
една часть ОТЪ придобивната ИМЪ цена, става несъстоятедали негова

ЛЕНЪ И даже

ИЗГУБВВ

СВОЯ ИМОТЪ,

защото,

ВСПедСТВИе

спада-

нето на цените, стойностьта на имота не стига може би размера на задължението. Който е сключилъ известенъ договоръ
за наемъ, се разорява вследстве влошаването на цените, или
най-малкото изпада въ невъзможностъ да изпълни своите
задължения. Колкото покачването и спадането на цените сж
СИПНИ, КОЛКОТО колебанията се ПОВТЕРЯТЪ, ТОЛКОЗЪ повече
ИКОНОМИЧеСКОТО положение на страната И особено кредитъть
и се засЪгатъ. Нигде пагубнитъ последици отъ притокътъ и
отливътъ на скжпоценни метали не се подчертаватъ тъй ясно,
както въ страни, които за своето продоволствие съ фабрични
изделия и за износътъ на своите землед-Ълски произведения,
зависятъ всец-Тзло отъ чужбина и търговията на които въ
големата и часть почива върху книжна циркулация.
Известно е, че количеството на банкоаитъ билети, които
една СТРВНЗ може да ИЗДЗДС И да пусне ВЪ обращение, се
ОПРеДЪПЯ ОТЪ това на монетната НаЛИЧНОСТь, КОЯТО ТЯ притежава. Вс-вка банка разширява или ограничава своето книжно
обръщение и своите операции въ зависимость отъ скжпоценнитъ метали, които се намиратъ въ хранилишата и. Нко тя е
изобилно снабдена съ ефективни, звонкови парични знаци,
ПРОИЗХОЖДЗЩИ ОТЪ нейния капиталъ, ИЛИ ОТЪ ЕПОГОВеТЪ, КОИТО
получава, ТЯ ще отпуща ПО-ГОЛТЗМИ кредити И ще ПОЗВОПИ
така на своите длъжници и тв отъ своя страна да бждатъ
по-щедри; отъ това ще последва увеличение въ консумацията
и покачване на цените, особенно въ стойностьта на поземлената собственость. Нко, напротивъ, каситъ и се изпразнятъ
въ чувствителенъ размеръ, тя ще ограничи кредита си и ще
предизвика едно стеснение въ кредита и въ консумацията
на своите собствени длъжници и у длъжниците на последнитъ и т. н., включително тия, които сж привикнали да консумиратъ на кредитъ внасянитъ отъ странство фабрични изделия.
Въ подобни страни, следователно, всеки извънреденъ оттокъ
на звонкови монети има за последствие пертурбации въ кредитната система, въ търговията съ стоки и съестни продукти,
И особено ВЪ ефективната цена на неДВИЖИМИТЪ ИМОТИ.
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НЪКои намиратъ причините за последната американска
търговска криза, както и за предшествующитъ я, въ организацията на банкит-ь и въ книжната циркулация. Верно е, че банкитъ, както туку що казахме, способствуватъ за това; обаче
основата на кризата почива въ обстоятелството, че отъ приемането на Компромисния Актъ насамъ, стойностьта на внасянитв отъ Англия фабрични изделия е значително превишавала
стойностьта на изнасянитъ отъ Америка земледЪлски продукти и че Съединените Щати сж оставали длъжни къмъ
Англия за стотици милиони, които не сж могли да изплатятъ
съ продукти. За доказателство, че тия кризи тръбва да
бждатъ приписвани на несъразм-Ъренъ вносъ, служи факта,
че ТТЗ винаги СЖ избухнали следъ ВЪСТаНОВЯВдНеТО на МИРЪ,
ИЛИ следъ

намаляване

На

митата

И

последващо ГИ навод-

фабрични изделия и че тъ никога не сж настжпвали, когато митническата тарифа е запазвала равновесието
между вносътъ на фабрични изделия и износътъ на земледЪЛски продукти.
Опитаха се така сжщо да обяснятъ тия кризи с”ъ огромни
капитали, които въ Северна Америка бидоха употребени за
постройка на канали и железници и които въ гол-ьмата си
часть беха заети отъ-Белико-Британия. Истината е, че тия
заеми Само СПОСОбСТВУВаХЕ да се продължи СЪ НЪКОЛКО ГОДИНИ
и да се влоши кризата, а самите заеми сж били предизвикани ОТЪ липсата на равновесие между ИЗНОСЪТЪ И ВНОСЪТЪ
и че безъ това обстоятелство те не сж могли да бждатъ и
нение на

не може да бждатъ сключени.
Вследствие големия вносъ на фабрични изделия, Северна
Америка се обремени съ големи дългове къмъ Англия,
които дългове не можеха да се изплатятъ съ земледЪлски
произведения, а само съ звонкови монети. Лесно и трърдъ
износно беше за англичанитъ (поради разликата въ курса
на шанжа И ВЪ процента на ПИХБЕТЗ) да се наплатятъ за
остатъка съ акции отъ американските желЪзници и канали,
или съ титри отъ публични американски фондове.
Колкото повече вносътъ на фабрични изделия превишаваше износътъ на 3емлед15лски продукти, колкото повече
търсенето На ТИЯ КНИЖЗ Се оживяваше ВЪ ННГЛИЯ, ТОЛКОЗЪ
повече Съединените Щати се насърдчаваха въ обшественни
строежи. Отъ друга страна въ размЪрътъ, въ който Северна
Америка употребяваше повече капитали въ тия предприятия,
търсенето на английски мануфактурни изделия се увеличаваше. а едновременно СЪ това се увеличаваше и несъответствието между вносътъ и износътъ.
Когато отъ една страна, вносътъ на английски фабрични
изделия въ Съединенитъ Щати се стимулираше съ кредити
отъ американскитъ банки, отъ друга страна Вапк оЕ Епфапо
работеше въ сжщото направление съ своите собствени кре-
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дити и съ ниския размЪръ на своя есконгь. Отъ единъ официаленъ рапортъ на Търговско-Индустриялния Комитетъ въ
Англия се вижда, че вследствие своя нисъкъ дисконгь, бан-

ката е намалила своята металическа наличность оть В на 2
милиона лири стерлинги. Съ това Банк ог Еп91апо намаляваше, въ полза на английскитъ фабриканти, ефикасностьта
на американската покровителствена система, улесняваше
сжщевременно и насърдчаваше пласмента въ Англия на
акции и публични фондове идващи отъ Съединенита Щати.
Защото до когато въ Англия можеха да се намерятъ пари
съ 30/0 лихва, предприемачите и негосияторит-в на заеми за
Съединените Щати. които предлагаха б“/„ лихва, намираха
винаги приематели.
Туй състояние на нашата, което докара последователното
западане на американските фабрики, даваше при все това
изгледъ на голъмъ просперитетъ. Защото земледепцитъ отъ
Съединенитъ Щати намираха въ употръбенитъ въ публични
предприятия и плащани съ Английски капитали работници
дебуще за гол-ама часть отъ съестнитъ припаси, които
ПОДЪ режима на Свободната ТЪРГОВИЯ трабваше да експедИРаТЪ въ ННГПИЙ, ИЛИ ПОДЪ режима На ПРИЛИЧНа протекция
на мастните фабрики биха продали на фабричното население. Но съ отделянето на националните интереси, тия отношения, толкозъ малко естествени, не можеха да траятъ и
развязката трабваше да бжде толкозъ по печална за
Северна Америка, колкото по дълго време се отлагаше.
Това положение прилича На положението На дЛЪЖНИКЪ,
КОЙТО кредитора МОЖЕ да ПОДЪРЖЙ ДЪЛГО време чрез-ь НОВИ
кредити, несъстоятелностьта на който обаче ще бжде толкозъ
по гол-ама, колкото по дълго време кредитора му е билъ въ
положение да го кара да продължава пагубнитъ операции.
Фалита на американскитъ банки 615 причиненъ отъ чрез
мйрния износъ на скжпоцЪни метали отъ Англия въ Странство, износъ който 61; самъ предизвиканъ отъ недостатъчни

РЕКОЛТИ

И

ОТЪ

покровителственнитъ

КОНТИНЕНТаЛНИ

МИТа.

Казваме оть локровителственитъ системи на континента,
защото ако европейскитъ пазари баха били отворени за
Англичанитъ, тъ щеха да изплатятъ гол-ама часть отъ своите
чрезм-Ърни закупвания на храни съ по усиленъ вносъ на
фабрични изделия и техните пари, колкото останеха на
континента, щЪха скоро да взематъ пжтя за Англия, Не

съмнение, че въ такъвъ случай континенталнитъ
съ разорението си да платятъ разноскита на
търговските операции на Англия съ Съединените Щати.
Но, при сжществующото положение на нещата, Английската Банка можеше да излезне ОТЪ ЗаТРУДИеНИе само КаТО
ограничи своит-ь кредити и покачи размера на дисконта.
Тия марки имаха за целъ не само да прекратятъ въ Англия
подлежи на

фабрики

шаха
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търсенето на акции и публични фондове отъ Съединенитъ
Щати, но още да изкаратъ на лазаря пустнатитЪ въ обращение.
Съединените Щати беха лишени отъ средството да посрещатъ
текущия си дефицитъ чрезъ нова емисия на банкови билети
и целия дългъ, който въ течение на много години б-Ъха
контрактили къмъ Англия, подъ залогъ или срещо акции
и публични фондове, ба действително поисканъ отъ тахъ.
Тогазъ се разбра, че звонковитъ монети, които циркулираха
въ Америка, принадлежаха на Англичаните. Нашо по вече
разбраха, че Англичанитъ можеха да разлолагагь съ тия
монети, КОИТО служеха за гаранция На банковата И кредитна система на Американския Съюзъ; че ако англичанитъ
по искатъ да използуватъ това положение, ц15лата зграда
би рухнала като картоненъ замъкъ, а заедно съ това би
рухнала и самата база на стойностьта на поземелната собственость, Следователно И МаТЕРИЯПНОТО сжществувание на

гол-Емо количество индивиди.
Американскита банки се опитаха

да заобиколятъ крахътъ
суспендирайки платежитъ въ наличность и това за единственото средство за смекчаването му. Отъ една страна те
искаха да спечелятъ време, за да намалятъ дългътъ на
СЪЕДИНЕНИТТЗ Щати СЪ ПРОИЗВЕДЕНИЕТО ОТЪ новата реколта
На памукъ И да ГО изплатятъ ПО ТОЗИ НЗЧИНЪ полека лека;
страна, Ть се надяваха, чрезъ спирането на
ОТЪ друга
кредититъ, да намалятъ вноса на фабрични изд-Ълия отъ
ННГЛИЙ И да ГО поставятъ занапредъ въ равновесие СЪ ИЗНОСа.
Съмнително е, дали износътъ ще може да даде сръдствата за балансиране вносътъ на фабрични изделия. Цействително, отъ 20 и по вече години насамъ производството
на памука превишава постояно неговата консумация и Цената
му постояно спада. Прибавете къмъ това, че фабрикацията
на памука нам-Ери силенъ конкурентъ въ ленътъ, усъвършенствуванъ днесъ СЪ помощьта на машини, И че ПРОИЗВОДството на тази материя срЪща конкуренция въ плантациите
на Тексасъ, Египетъ, Бразилия и Източнитъ Индии. Както и
да било, трабва да се има предъ видъ че износътъ на памукъ
не ползува никакъ консумиращитъ наи-много английски фабрични издалия Щати на Ам. Съюзъ.
Въ тия Щати, особно въ ония отъ т15хъ на които
културата на зърнените храни и отгледването на добитъкъ
доставятъ срЪдства за покупка на фабрични изделия, една
криза ОТЪ съвЕЕемъ дРУГъ ВИДЪ се очертава Въ ТОЗИ моментъ.
Вносътъ на английски фабрични издЪлия опропасти американските фабрики. Всичкия приръстъ отъ население и капитали, по неволя, се прехвърля на западъ. ВсЪко ново
установление тукъ увеличава, въ началото, спросътъ на
землед-Ълски продукти, но подиръ нЪколко години то самото
вече ще предлага значителенъ ИЗПИЩЕКЪ. Такъвъ е случая

233
съ новите поселения. Така че, въ идните години западнитъ
Щати ще изпращатъ по новостроенитъ канали и железници

огромни количества съестни припаси въ Източнитъ Щати,Щати, въ които фабрикитъ бидейки смазани отъ чуждата
конкуренция, числото на консуматоритъ е намалвпо и ще
намалява все по вече и по вече. По необходимость ще

послЪдва обезценение на земледЪлскитъ продукти и на
и ако Съюза не побърза да вземе мерки да запуши
източницитъ отъ които му идатъ монетните кризи, единъ
общъ банкрутъ на земпедЪлцитЪ въ Щатить произвеждащи
храни е неизбеженъ. Търговските отношения между Ннглия
и Съединените Щати ни учатъ прочее:
1) Че една страна много по слаба отъ Ннглия отъ къмъ
капитали и фабрики неможе да предостави широкъ достжпъ
на фабричните продукти на тая сила, безъ да стане постояненъ нейнъ длъжникъ. безъ да бжде зависима отъ нейнитъ
кредитни институти и безъ да бжде въвлечена въ водовъртежа
на нейните земледалски, фабрични и търговски кризи.
2) Че операциите на Бали ог Еп91апо могатъ въ интереса
на Ннглийскиттз, а въ ущърбъ на американскита, фабрики
да понижатъ въ тържището на Съединените Щати ценитъ
на английските фабрични издЪлия;
3) Че вслтздствие на тия операции Нмериканцитъ можеха
ВЪ продължение На редица ОТЪ ГОДИНИ да КОНСУМИРаТЪ ВЪ
вносни стоки повече стойности, отколкото можеха да платятъ
съ своитъ земледЪлски продукти и че изнасяйки акции и
публични фондове можеха да покриятъ своя дефицитъ:
4) Че при тия условия американците си служеха за ВЪТРЕША
ната търговия и за своите банкови здЪлки съ монети, които
Английската банка по свое усмотрение можеше да изтегли
въ гол-вмъ рази-дръ.
5) Че колебанията въ пазаря на среброто упражнява, при
вс-Ъко положение, най пакостно влияние върху стопанството
на нациите и главно тамъ гдето една широка книжка циркуЛаЦИЯ има За ОСНОВа владенията На ограничени Количества
благородни метали.
6) Че тия колебания и кризите къмъ които те водятъ, не
МОГаТЪ да бждатъ предпазени И че една солидна Кредитна
система не може да бжде установена, освенъ чрезъ уравновесявание на вноса съ износа.
7) Че това равновесие се установява толкозъ по мжчно,
колкото чуждитъ фабрични произведения иматъ възможность
по свободно да съперничатъ съ м-встнитъ фабрични произведения и колкото износътъ на мт-зстни земледвлски продукти
е по ограниченъ отъ чуждитъ тарифи; че това равновесие,
най после, ще бжде толкозъ по малко смущавано, колкото
по-малко страната зависи отъ чужбина въ покупките на фабрични издЪлия и въ продажбата на своитъ земни про-

земит-ь;

изведения.
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Тия уроци се потвърждаватъ и отъ

опита на Русия.
Помнятъ се конвулсиитъ на публичния кредитъ въ Руската
Империя, до гдето тържището на тази страна оставаше открито
за наводняване съ английски фабрични изделия. Нищо подобно
не последва следъ въвеждането на митническия тарифъ отъ

1821

година.

Очевидно господстващата теория е изпаднала въ противоположна крайность, въ грешките на меркатилната система.
Безсъмнение, погрешно е да се претендира, че богатството
на нациите се състои само въ скжпоцЪни метали; че една
нация не може да се обогати освенъ като изнася по вече
СТОКИ, ОТКОПКОТО внася, ТЪй Че да се ПОСТИГа равновесие чрезъ
вносъ на благородни метали. Но господствуващата теория
се мами така СЖШО КОГаТО ПОдЪРЖа, Че ПРИ НаСТОЯЩеТО
положение на Света количеството на циркулиращита въ една
страна метали нама никакво Значение, че страхътъ да се
притежаватъ такива въ твърде малко количество е лекомисленъ, че би връбвало по скоро да се насърчава тъхния
износъ, отколкото вносътъ имъ. Това разсжждение щеше да
бжде в15рно, ако всички народи въ света беха въ федерални
връзски помежду си, ако не съществуваха никакви ограничения
спрамо нашита земледЪлски продукти у народитъ на които
ний изплащаме фабричнитъ издЪлия съ наши земледалски
продукти, ако перипетиитъ на войната и мира не предизвикваха никакви колебания ВЪ ПРОИЗВОДСТБОТО, въ КОНСУМаЦИЯТа
И Въ ЦЕНИТЪ, ако ГОЛЪМИТЪ КРЕДИТНИ ИНСТИТУТИ не търсеха
да простратъ своето влияние върху други нации и то въ инте>
реса на нацията къмъ която принадлежатъ. Но докогато отдалнитъ националности ще сжществувагь, благоразумието ще
дИктува на по големитв държави да се предпазватъ, чрезъ
своята търговска политика, отъ тия монетни колебания и отъ
революции въ ценитъ, които растройватъ вжтрещното имъ
СТОПаНСТВО, а тази ЦЪЛЪ МОЖЕ да се ПОСТИГНЕ само чрезъ
точно равновесие между фабричната промишленость на страната и нейното земЛеДЪЛие, между нейния вносъ и износъ.
ОЧЕВИдНО е, че господстващата ТЕОРИЯ не прави разлика
Въ международната ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ прите жа НИ е На СКЖПОЦЪНИ метали И възможностьта да СЕ разполага СЪ
такива метали. Необходимостьта огь това различие проличава
въ частните отношения. Никой не желае да запази среброто, всекой търси да се отърве колкото е възможно по
скоро отъ него, обаче вс-Ъкой работи за да може въ всеко
време да разполага СЪ СУМаТа, ОТЪ КОЯТО МОЖЕ да има нужда.
Индиферентностьта къмъ владението на металически пари
се измерва навредъ споредъ размера на охолностьта. Колкото
индивида е по-богатъ, толкозъ по-малко той държи да владЪе
ефективъ, стига да може ВЪ ВСЪКО време да разполага СЪ
ефектива, който лежи въ касита на другите; колкото по-сиро-
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МаХЪ е, на ПРОТИВЪ, ТОЛКОЗЪ по-малко Той е въ СЪСТОЯНИЕ
да разполага СЪ пари находящи се въ ЧУЖДИ ржце И ТОЛт

козъ повече той требва да се старае да има известна
резерва. Това важи еднакво за индустриалнитв и неиндустриални нации. Ако изобщо Англия малко иска да знае за
количеството на златните и сребърни кюлчета, които се изнасятъ вънъ отъ нейнит-в граници, тя много добре знае че
ИНЗВЪНРЕДНИЯ ОТТОКЪ На СКЖПОЦЕНИ метали има за последствие, отъ една страна, покачване цената на тия метали и
на есконта, отъ дРуга, спадане ценитъ на фабричните изделия и че единъ по голвмъ износъ на фабрични артикули
или оср-вбряването на чужди акции и ефекти, я поставятъ
бжрже въ владение на необходимитъ за търговията и звонкови монети. Англия прилича на оня богатъ банкеръ, който,
безъ да има гологанъ въ джеба си, може да тегли каквато
Ще сума срещу своитъ близки или далечни кореспонденти.
Обаче когато единъ инзвънреденъ оттокъ отъ пари настъпва
въ ЧИСТО земледвлски нации, положението на ПОСЛЕДНИТЪ е
далечъ да бжде тъй благопрнятно; средствата които те притежаватъ за набавяне на НЕОбХОдИМИТЪ ИМЪ ЗВОНКОВИ монети
СЖ ограничени, не само поради слабата разменна СТОЙНОСТь
на техните земледЪлски продукти, но още и поради спжнкит-в
които чуждит-в митнически тарифи правятъ на гвхнит-в произведения. тв приличать на сиромахъ чов-вкъ, който не може
да тегли полици срещу своитв кореспонденти, срещу които
напротивъ има вече теглени такива, когато богатия е билъ въ
притеснение, И КОЙТО следователно не МОЖЕ да СМЪТа за СВОЯ

собственостъ Онова, КОЕТО дЪрЖИ ВЪ РЖЦЕТЪ СИ.
Нацията придобива възможностьта да разполага постояно
външна ТЪРГОВИЯ КОЛИЧеСТЕО
СЪ потрЪбното за нейната
звонкови монети главно чрезъ произвеждане на стоки и

стойности, разм-Ънната мощь на които се приближава найМНОГО до ТаЯ на СКЖПОЩЦенИТТЗ метали.
Различието въ размвра на разменната сила на разните
предмети е било занемарена отъ Школата въ нейното учение
за международната търговия, както и възможностьта да се
разполага съ скжпоц-Ънитъ метали. Ако разгледаме въ това
отношение различНитв стойности, които се намиратъ въ
търговията, ний ще забележимъ, че гол-вмата часть отъ гехъ
е фиксирана по такъвъ начинъ, че не може да се реализира
ОСВЕНЪ На самото МЪСТО, И че подажбата ИМЪ даже е СЪПРОводена съ най големи трудности. те съставляватъ повече отъ
това СЖ недвижиТРИ ЧЕТВЪРТИ ОТЪ народното бОГаТСВО,
митв имоти и прикрепенитв къмъ твхъ сечива. Колкото
огромно и да бжде териториалното богатство на единъ индивидъ, той не може да изпрати нивитъ и ливадите си въ
града за да купи монети или стоки. Н-вма съмнение, той може
да ипотекира тия стойности, требва обаче да нам-ври съот*
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нетния заемодатель; а КОЛКОТО ПОВЕЧЕ се отдалечава ОТЪ зеси, толкозъ по-малко шансове има да намери което

мить

именно дири.
Следъ ценностите прикрепени къмъ дадено маста, землед-влскит-ь продукти, съ изключение на колониалните стоки
и малъкъ брой скжпоцени предмети, притежаватъ въ международната търговия по слаба разм-[знна сила. По голамата
ЧаСТь ОТЪ ТИЯ СТОЙНОСТИ, като СТРОИТЕЛНИ материяли, ГОРИВО,
зърнени храни, плодове И дОбИТЪКЪ, намиратъ дебушета
само въ близкото съседство, а когато изобилствувать, трЪбва
да се складирагь, за да може да се осребрятъ. Когато
подобни продукти се изнасятъ въ чужбина, т-Ъхните дебушета
сж ограничени само въ неколко промишлени търговски
нацин. И въ тия последните, пласирането имъ е обусловено
отъ разм-Ъра на вноските мита и отъ резултата на реколтата.
Вжтрешностъта на Северна Нмерика може да бжде претрупана СЪ дОбИТЪКЪ И храни, ТЯ обаче не може чрезъ износа
на излишекътъ Да се снабди СЪ ГОЛЪМИ количества СКЖПО"
ценни метали отъ Южна Америка, Ннгпия или отъ Европейския Континентъ.
Фабричните артикули отъ общо употрЪбление иматъ
несравнено по-гоп-вма- разменна сила. Обикновено тъ- се
харчатъ въ всички открити пазари и, въ време на криза
когато ценитъ спадат-ь, даже въ такива пазари гдето протекционитъ мита сж определени за нормално време. Тия
стойности сж очевидно такива, разменната сила на които се
приближава най-вече ДО тая на скжпоценитЪ метали И опита
на АНГЛИЯ доказва, че когато ПОЩИ реколти предизвикватъ
монетни кризи, единъ по-голЪмъ износъ на фабрични издЪлия,
на акции и чужди публични фондове, възстановява бърже
равновесието. Тия акции и чужди публични ефекти чието
притежание е очевидно резултатъ на благоприятенъ балансъ,
причиняванъ отъ износъ на фабрични ИЗдЪлия, туря между
ржцетъ на индустриалната нация чекове обременяващи съ
лихви землед-ьлската нация - чекове, които, въ случай на
извънредна нужда отъ скжпоцени метали. могатъ да бждатъ
теглени, съ загуба наистина за частното лице което ги притежава, както се продаватъ фабрични изд-Ълия презъ време на
монетна криза, обаче съ огромна печалба за нацията на
КОЯТО икономическото благосъстояние Се подържа ПО ТОЗИ
начинъ.
Макаръ Школата да малтретира твърде силно учението
за търговски балансъ, предшествуващит-ь бележки ни насърдчаватъ да изкажемъ тукъ мнението, че между големи и независими нации съществува нещо като търговски балансъ, че
е опасно за големите нации да бждатъ дълго време въ
ПОДЧеРТаНо неизносно 31: това отношение положение И Че
ВСЪКИ ГОПЪМЪ И продължителенъ ИЗНОСЪ на СКЖПФЦеННИ
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метали причинява тежки смутове ВЪ кредитната система И
Ние сме далечъ ОТЪ желанието да ВЪЗПЛаМенЯваме доктрината за търговския балансъ, както я разбира
меркантилната система, и да претендираме, че една нация
тръбва да препятствува износа на благородни метали, че тя
тръбва да държи строга сметка съ всвка страна по отцЪлно,
че въ търговията между големи народи разликата между
вносътъ и износътъ тръбва да превишава само н-вколко
милиона. Което ний оспорваме е, че встъка гол-вма и независима нация може, както претендира Ндамъ Смитъ въ края
на главата КОЯТО той ПОСЕЕЩаВа На тази материя. да внася
ежегодно чувствително повече стойности въ земни и фабрични
въ ЦенИТЪ.

ПРОДУКТИ, нежели да ЕКСПОРТИРа, да намалява всЪка година
количеството на благородните метали които притежава и да
ги
съ книжни пари, най-после да може да контрактува спрЪмо друга нЪкоя нация постояно разтящъ дългъ
и при все това да бжде все повече и по-вече цветуща.

замества

Тъкмо тази имено теза, подържане отъ ддамъ Смитъ

и възпроизведена отъ неговата Школа, ний обявяваме сто-

кратно опровергана отъ опита, противна на добре разбраното естество на нЪщата, съ една дума абсурдна, за да си
послужимъ съ това енергично изражение, което самъ Смитъ
употребява.
Разумвва се, не се касае тукъ до страни, които само
ПРОИЗВЕЖДаТЪ СЪ полза за себе СИ СКЖПОЦенИ метали, гдето
следователно износътъ на ТИЯ артикули представлява напълно
характера на износъ на фабрични издЪпия. Не става така
сжщо въпросъ за разликата въ търговския балансъ, която
НЕМИНУеМО бИ се появила, когато нацията оцЪнява БНОСНИТЪ И

износни предмети споредъ цените на своите морски търЯвно е, че въ подобенъ случай нейния вносъ требва
да превишава нейния износъ съ ц15лата сума отъ печалбит-в
на нейната ТЪРГОВИЯ И това обстоятелство е напълно ВЪ
нейна полза. Още по малко ще оспоримъ, че въ известни
извънредни случаи по-толвмия износъ означава по-скоро
загуби, отколкото печалби, напримеръ когато стойности
изчезнатъ въ случай на корабокрушение. Школата използува майсторски всички тия илюзии, резултатъ отъ тесногърда конторска преценка, за да отрече неудобствата отъ
една ефективна и постояна несъразм-Ърность между вносътъ
и износътъ на гол-Ема страна, на една диспропорция изразена въ цифри като тия за Франция въ 1786, за Русия въ
1820 и 1821 год.. и за Северна Нмерика следъ Нкта на Комжища.

промиса.
Най-после, важно е да се забележи, че ние не говоримъ
за колонии, нито за страни които не си принадлежат-"ь, нито
за малки държави и отдЪлни свободни градове, а за закржглени, велики и независими, нации, които притежавагь своя
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МИТНИЧЕСКа система, своя национална земледьлска И Промишпена ИНДУСТрИаПНа СИСТЕМЕ, една национална система на
обръщение и кредитъ.
Въ естеството на колониите. е, щото техния износъ да
превишава чувствително и постояно гвхния вносъ, безъ отъ
това да може да се сжди за увеличаването или намаляването на тЪхното благосъстояние. Колонията процъвтява винаги
въ размер-ь въ който общата сума на нейния вносъ и износъ
се увеличава ежегодно. Нко нейните пратки отъ колониялни
стоки превишавагь чувствително и постояно обратнитъ пратки
въ фабрични издЪлия, то е защото по вс-Бка вероятность
нейните земепритежатели пребиваватъ въ метрополията и
внасятъ ТУКЪ дОХОдИТЪ СИ подъ формата На КОЛОНИаЛНИ СТОКИ
въ натура, или подъ формата на цена добита отъ тия стоки.
Нко, напротивъ, вносътъ на фабрични издания надминава
въ ГОЛЪМЪ РЕЗМЪРЪ ИЗНОСЗ, това може да се ДЪЛЖИ главно
на обстоятелството, че емиграцията и заемите причиняватъ
всЪка година напливъ въ колонията на гол-Еми количества
капитали. Последното състояние на нъщата е крайно благоприятно за преуспяването на колонията. То може да продължава векове и презъ това време търговските кризи сж
редки или невъзможни, защото колонията не се уврежда
нито отъ война, нито отъ враждебни м-Ерки, нито отъ операциитъ на банката на метрополията и защото, вмЪсто да има
собствена и независима търговска система, кредитъ и индустрия, тя се покровителствува и подържа отъ кредитнитъ
ИНСТИТУТИ И ОТЪ ЗЕКОНИТЪ на метрополията,

Такива ОТНОШВНИЯ СЖ МОГЛИ да СЖЩЕСТВУВЕТЪ ПОЛЕЗНО Въ
продължение на векове межу Северна Нмерика и Ннглия;
Тъ сжществуватъ ОЩЕ И днесъ МЕЖДУ АНГЛИЯ И Канада И
вероятно е, че тъ ще продължат-ь векове между Англия и

Нвстралия.

Но тъ се измЪнят-ь сжществено отъ деня, въ който колонията се еманципира и претендира за атрибути на гол-Ема и
независима народность, на самостоятелна политика, на собственна търговска и кредитна система. Въ такъвъ случай бившата колония създава закони за подломагане развитието на
своята търговска флота и на своята морска сила; тя устано-

вява въ ПОЛЗа На СВОЯТа ИНДУСТРИЯ специаленъ МИТНИЧеСКИ
режимъ; основава своя народна банка и прочие, ако отмалко се
по чувствува призована отъ своите морски, физически и економически ресурси да стане индустриялна и търговска нация.
Отъ своя страна метрополията спъва навигацията, търговията
и земледЪлието на своето бивше владение и използува своите.
кредитни институти само въ собственъ свой интересъ. Н тъкмо
съ примера на Северо-Нмериканскитъ Колонии отъ преди войната за независимость Ндамъ Смитъ иска да докаже парадоксалната максима, която по-горе споменахме, а имено: че
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страна може да увеличава своя износъ на злато и среброограничи своята циркулация на благородни метали, да разшири книжно-паричното обръщение, даже да увеличи дългътъ си къмъ некоя друга нация, и при все това да се радва
на постоянно растящо благосъстояние. Но Ндамъ Смитъ се
пази да цитира примера на две нации отдавна вече независими една отъ дРуга и съперници въ мореплаването, търговията, индустрията и земледелието: за подкрепа на своето

една
да

мнение той привежда само отношенията на дадена колония
съ нейната метрополия. Ако той 615 живялъ въ наше време и
ако пишеше по настоящемъ съчинението си, той щеше да
изб-Ъгне да цитира примера на Съединенитъ Щати, който

доказва

ТЪКИО

ПРОТИвНПТО

На

ОНОЕЕ, КОЕТО

СМИТЪ

Иска ДЕ

докаже.

Щомъ е така, би могло да ни се възрази, за Съединените;
Щати би било по износно да се повърнатъ въ положението
на английски колонии. На това ний ще отговоримъ: да, ако
Северна Америка не съум15е да използува своята независимость, за да СИ създаде национална ИНДУСТРИЯ, СВОЯ независима търговска кредитна система. Защото кой не вижда, че
ако тия колонии не б-Ъха се отд-ьлили, английското законодателство за зърнени храни не би се родило, Ннглия не би
обременявала съ чрезвичайни мита американските тютюни,
ОГРОМНИ количества СТРОИТЕЛеНЪ материалъ Щеше беЗПИРНО
да се изпраща отъ Съединените Щати въ Ннглия и че Ннглия,
далечъ да помисли да насърдчава въ други страни производството на памука, щеше да се погрижи да запази монопола
на този артикулъ за Северо-Нмериканцитъ, и търговски кризи,
като тия които сполетяватъ Северна Нмерика отъ нЪколко
години насамъ, не биха избухвали? Да, ако Съединенитъ Щати
не искатъ да иматъ фабрики или не могатъ да основатъ
трайна кредитна СИСТЕМа, да притежаватъ МОРСКИ (ИЛИ, Въ
такъвъ случай жителите на Бостонъ напраздно биха изхвърлипи чая въ морето, американцитъ щЪха напразно само да
ДЕКПЗМИРЕТЪ за НЕЗбВИСИМОСТьТВ И за бЖДВЩЕТО ВЕЛИЧИе На
своята страна; и те ло-добре ще направятъ да се върнагь
възможно по-скоро въ състояние на зависимость отъ Ннгпия.
Тогазъ Ннглия ще имъ се притече на помощь, вместо да ги
спъва, и ще унищожи конкурентите имъ въ памучната култура
и зърненитъ храни, вместо да имъ създава нови конкуренти съ
всевъзможни средства. Ннглийската банка ще установи свои
клонове въ Северна Америка, Ннглийското правителство ще
насърдчи емиграцията и наплива на капитали въ Съединенитъ Щати; и отъ една страна унищожавайки Нмериканскитъ фабрики, а отъ друга насърдчавайки износът-ь на
сурови американски продукти въ Ннглия, съ башинска грижа
тя ще отстранява повтарянето на кризит-в и ще подържа
постояно въ равновесие вносътъ и износътъ на колонията.
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една дума притежателите на роби и плантаторитъ на
памукъ ще видятъ своит-в бленове отново осжществени.
Отдавна подобно бждаще задоволява по добре патриотизма, интересит-ь и нуждитъ на тия папнтатори, отколкото
независимостьта на Съединенитъ Щати. Само въ първата
екзалтатция на свободата и освобождението тъ бълнуваха за
индустриялна независимость. Скоро, обаче, те охладняха и
отъ четвъртъ столетие насамъ процъвтяването на фабрикитъ
въ централнитъ и Изсточни Щати ги кара да се мръщятъ;
Тъ се опитватъ да дОКаЖВТЪ ВЪ КОНГРеСа, че американското
благосъстояние зависи отъ индустриялното господство на
Ннглия въ Съединенитъ Щати. Какво означава този езикъ,
ако не че Северна Нмерика би била по богата и по щастлива,
ако станеше отново Ннглийска колония?
Изобщо, струва ми се, че досежно паричните кризи и тър>
говския балансъ, а така сжщо и по отношение на фабричната
промишленость, партизаните на свободната търговия щъха
да бжджтъ по послЪдователни съ себе си, ако посъвйтваха
ОТКРОВЕНО ВСИЧКИ нации да се ПОДЧИНЯТЪ на ННГПИЯ И да
получатъ по този начинъ изгодитъ свързани съ положението
на английски колонии. Това състояние на подчиненость очевидно би било много по благоприятно за технитъ материални
интереси, отколкото фалшивото положение на народи, които
безъ да притежаватъ своя собствена индустрия, търговиия и
кредитъ, въпреки това се перчатъ съ независимостьта си
предъ Ннглия. Не е ли ясно какво Португалия би спечелила,
ЕКО, ОТЪ Метуенова дОГОВОРЪ насамъ, Се управляваше ОТЪ
единъ английски вицекралъ, ако Ннглия бЪ приложила тукъ

Съ

СЕОИТь
страна

Закони И СВОЯ националенъ ДУХЪ И вземеше ТЕЗИ
подъ опекунството си, както стори съ Изсточнитъ
Индии? Не виждали се. колко този режимъ би билъ износенъ

шьлия

за Германия, за
европейски континентъ?
Индия, отистина, видъ своята мануфактурна индустрия
разорена; но нали тя спечели извънредно много по отношение
на землед-Ълието и износа на своитъ землед+злски продукти?
Непрестанаха ли войнигв между нейнитъ набаби? Князетъ
и кралетъ и не сж ли щастливи, не запазиха ли тъ своите
огромни доходи, не се ли освободиха иацЪло отъ мжчителкит-ь грижи на управлението?
Освенъ това, достойно за забел-Ъзване е, макаръ тия противоречия да сж фамилиарни за всички, които, като Ндамъ
Смитъ, се опиратъ на парадокси, че този прочутъ писатель
въпр-вки всичката своя аргументация противъ сжществуването
на търговски балансъ, признава при все това нЪщо, което
той нарича балансъ между консумацията и производството на
дадена срана, което обаче погледнато оть близко е чисто и
просто нашиятъ търговски балансъ, реаленъ и ефективенъ.
Една страна, износа на която е въ прилично равновесие съ
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вноса, може да бжде сигурна, че не консумира значително
повече стойности, отколкото произвежда такива; когато
ПЪКЪ страна, КОЯТО ВЪ Продължение на редъ ГОДИНИ. като
Северна Америка презъппоследнитъ години, внася чужди
фабрични издЪлия за много по-голЪма стойность, отколкото
изнася земедЪпски продукти, може да бжде сигурна че консумира много повече чужди стоки, отколкото произвежда м-Ъстни
такива. Нали това имено явствува отъ кризитъ въ Франция
презъ 1788/89 г., въ Русия презъ 1820/1822 г..„ въ Съединенитв Щати отъ 1833 насамъ?
За да свършимъ тая глава, ще си позволимъ да отпраВИМЪ

НЪКОЛКО ВЪПРОСИ

отживълитъ

КЪМЪ ОНИЯ, КОИТО

ПРИЧИСПЙВЗТЪ КЪМЪ

басни цЪпото учение за търговския бапансь:
ЗЗЩО единъ ТЪРГОВСКИ балансъ, ЧУВСТВИТЕПНО И ПОСТОЯННО
неблагоприятенъ, има навредъ винаги, като се ИЗКПЮЧаТЪ
колониите, за съпжтникъ търговски кризи, пертурбацни въ

цените, финансови затруднения и общъ фалмтъ на кредитни
учреждения а така сжщо на търговци, индустриалци и земе-

д-Ълци?
Защо страни съ благоприятенъ търговски балансъ показватъ винаги обратните явления и защо търговскитъ кризи
ВЪ СТРВНИ СЪ КОИТО ТЪ ПОЦЪРЖЕТЪ сношение само временно
сж реагирвали върху тЪхъ?
Защо отъ както Русия сама произвежда по-голЪмата
часть отъ фабричнитъ издЪпия, които консумира, търговския
ибалансъ е решително и постоянно въ нейна полза?
Какъ да си обяснимъ, че отъ тогазъ насамъ не се чува
вече да се говори въ тая страна за стопански конвулсии и
че благосъстоянието на тази империя се увеличава отъ
година на година?
Какъ става, че въ Съединенитъ Щати сжщитъ причини

произвеждатъ сжщия ефектъ?
Защо, когато Компромиса предизвика толъмъ вносъ на
фабричии издЪлия въ Съединенитъ Щати, търговския имъ
балансъ въ продължение на редица години бъ- тъй видимо
неблагоприятенъ и защо последваха такива силни и продължителни конвулсии въ тЪхното вжтрешно стопанство?
Защо въ този моментъ Съединенитъ Щати сж толкозъ пре-

СУРОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, като памукъ.
тютюнъ, добитъкъ, храни и прочие, щото ценит-в тамъ сж
спаднали на половина и защо при все това сж въ невъзможность да установятъ равновесие между своя вносъ и
ИЗНОСЪ, да погасятъ дълга СИ КЪМЪ ННГПИЯ И Да ВЪЗСТВНОвятъ върху здрави основи своята кредитна система?
Яко не сжществуваше никакъвъ търговски балансъ, или
ако беше безразлично дали той е въ наша полза или вреда,
ако безразлично дали въ голЪмо или малко количество се
изнасятъ отъ страната ни окжпоценни метали, защо Лнглия

ТРуПаНИ ОТЪ ВСеВЪЗМОЖНИ

1Б*
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въ случай на лоша реколта, единствения случай когато нейния

балансъ е неблагоприятенъ, сравнява съ безпокойство и
тръпки своя износъ съ вносът-ь?

Защо въ такива случаи тя брои встъка унция злато или
сребро внасяни или изнасяни и банката и се грижи да възприпятствува износътъ на скжпоценнитъ метали, а насърдчава вноса имъ? Нко търговски балансъ баше само ехр1ооео 6а|1асу, питаме се, защо въ такива времена не се намира
поне единъ английски вестникъ, който да не говори за търговски балансъ като най-сериозната държавна работа?
Какъ да се обясни, че въ Съединените Щати сжщитъ
умове, които окачествиха като ехр1ооео та1|асу гърГОВСКИЯ балансъ преди Нкта за Компромиса, не преставатъ
ОТЪ тогазъ насамъ да ГОВОРЯТЪ за ТОЗИ балансъ като найсериозенъ държавенъ въпросъ за страната?
Защо, най-после, ако естеството на работитъ доставя постоянно на всЪка страна потръбното и количество благородни
метали, В а л К 05 Е п 9 | а п а се старае, чрезъ ограничение
на своит-в кредити и чрезъ повишение размера на своето
шконто, това естество на н-вщата да бжде благоприятно и
защо американскитъ банки отъ време на време сж принудени да спиратъ своит-в, платежи въ звонкови монети, до
гдето известно равновесие МЕЖДУ ВНОСЪТЪ И ИЗНОСЪТЪ бжде
възстановено?

Глава четернадесета.
Индустрията и принципа на съхранението и прогреса.
Изследвайки произхождението и развитието на индунамираме, че те полека-лека сж усвоявали осъвършенствуванитъ приоми, машини, сгради, преимущества, въ
производството, опита и сръчностъта, както и познанията, и
сношенията които имъ обезпечаватъ редовно получаване
на първични материяли и дебушета за т-Ъхнитъ произведения
при благоприятни условия. Разбираме, че, изобщо взето, несравнено по-лесно е да се осъвършенствува и увеличи известно
действующе вече предприятие, отколкото да се основе н-Ъкое
ново предприятие. Навредъ ний виждаме, че старите индустрии, разработвани отъ редица поколения, функциониратъ
съ по-гол-вма полза, отколкото новите. Ний забегттазваме, че
толкозъ по-мжчно е да се подкара едно ново предприятие,
колкото по-малко нему подобни сжществуватъ въ страната;
защото въ тоя случай предприемачи, майстори и работници
трабва да прекаратъ известно обучение, или да бждатъ доведени отъ странство, и защото липсватъ още достатъчно сведения
за резултатите, които предприятието може да даде. за да може
капиталиститъ да повтарватъ въ неговия успЪхъ. Сравнявайки
положението на индустриита въ дадена страна презъ разни
периоди. ний констатирваме навредъ, че, освенъ въ спучаитъ на особни причини за пертурбации, тъ правятъ голЪмъ
напредъкъ отъ поколение въ поколение, не само по отношение на евтения, но така сжщо и по отношение количествата и качеството на произведенията. Забел-Бзваме отъ друга
страна, че подъ влиянието на смущающи причини, като война
и опустошения, или подтиснически марки на тирания, или
фанатизъмъ, - примЪръ отмЪнението на Нантския Едиктъ, цели нации сж ритвапи съ н-Ъколко века назадъ въ своята
индустрия изобщо. а въ нЪкои отрасли отъ части сж бивали
по този начинъ изпреварвани отъ други нации, спрЪмо които
преди това тъ сж били много по-напреднали.
Очевидно е, съ една дума, че въ индустрията, както въ
всички човЪшки работи, гол-вмитъ дала сж подчинени на
единъ естественъ законъ, който прилича твърд-ь много на
подразд-Ълението на занятията и на асоцияцията на произво-

стриитъ,

1б*

дителнитъ сили, и който се състои въ това, че множество
поколения, които спЪдватъ едно подиръ дРуго, комбинират-ь,

своитъ сили за постигание на една и сжща
и разпределятъ въ известенъ смисълъ помежду си
УСИЛИЯТЕ, КОИТО ТЕЗИ ЦЪПЪ ИЗИСКВЕ.
ПО силата на ТОЗИ ПРИНЦИПЪ ТЪКМО, наследствената
монархия е несравнено по благоприятна за подържането и

тъй да се рече,

Мат:

затвърдяването на народностьта, отколкото нестабилностьта
на изборната монархия,
Този естественъ законъ имено гарантира, отчасти, на
нациите съ добро конституционо управление гол-ьми усп-ьхи
въ индустрията, въ търговията и въ мореплаването.
ТОЗИ ЗЕКОНЪ обеснява СЖЩО ДО ИЗВЕСТНЗ СТЪПЕНЪ ВЛИЯНИЕТО
На писменностьта и на книгопечатането върху прогреса на
човЪшкия родъ. Чрезъ писменостьта просвЪтното наследство

И

опита

СЖ

МОГПИ

да

се

ПРЕДЕВВТЪ ОП

ПОКОЛОНИЯ

на

поколоения съ много по гол-Ема верность, отколкото чрезъ
устни продания.
Познанието на този естественъ законъ е безспорно една
отъ причините за установяването на касти въ древните народи
и на египетската институция, споредъ която синътъ е билъ
дпъженъ да упражнява индустрията или занаята на своя
баща; преди изнамирането и разпространението на писмен7

ностьта подобни институции сж биле необходими за запазването
И напредването На изкуствата И занаятите.
На подобни съображения корпорациите длъжатъ отчасти
своя произходъ.
Главно на жреческитъ касти въ древностьта, на манастиритъ и университетитъ, ние дъпжимъ съхранението и съвърШЕНСТВУВЗНЕТО на ИЗЯЩНИТЪ искуства И НЕУКИТЪ, а така СЖЩО
И ТЪХНОТО предаване ОТЪ Поколение ВЪ ПОКОПЕНИВ.
Каква сила и какво влияние сж постигнали религиознит-ь,
рицарскитъ ордени и Папството, преслЪдвайки упорито
изв-Ъстна цЪлъ въ продължение на векове, все-ко поколение
подъемайки д-Ълото отъ точката на която предществуюшото
го е оставило!
Значението на ТОЗИ ПРИНЦИПЪ НИ става още ПО ОЧЕВИДНО
ВЪ

материялнитъ

ЗЗНЯТИЯ.

Градове, МаНаСТИрИ И КОРПОРЕЦИИ СЖ издигнали ПаМеТНИЦИ,
КОИТО СЖ КОСТУВНЛИ МОЖЕ бИ МНОГО ПО вече, ОТКОЛКОТО ВСИЧКИ
тЪхни имоти струватъ днесь. Това е тъй, защото редица отъ
поколения сж употребявали своитъ спестявания за една и
сжша гетата цЪль.
Припомнете си системата отъ канали и диги въ Холандия;
тя е плодъ на

усилия и спестявания на много поколения.

Потребни сж редица поколения за установяването въ една
страна На ПЪЛНа система ОТЪ СЪОБЩЕНИЯ, на пълна система
отъ фортификации и отбрана.

Обществения кредитъ е едно отъ най красивите творения
на модерното управление и е благословия за народит-Яа,
когато той служи да се разпрЪделятъ между н15колко генерации разходите по работитъ и предприятията на днешната

генерация, КОИТО интересуватъ бждащето на НаЦИЯТа И ОСИгоряватъ сжществуванието, развитието, величието, увеличението на нейните продуктивни сили. Нещастие е, когато общед
ствения кредитъ се употребява за безполезни консумации и
по този начинъ, вмЪсто да способствува за напредъка на
бждащитъ поколения. той предварително имъ отнема ср15дствата за предприемане голЪми съоръжения и работи, или
когато товара отъ лихвите на народния дългъ се струпва
[върху консумациитъ на трудещите се класи, вмЪсто върху

доходите

на

заможнитъ.

Дълговеть на една държава СЖ ПОЛИЦИ, КОИТО дНеШНОТО
поколение тегли срещу бжджщитъ поколения. те може да
бжджтъ контарктирани съ огледъ особнитъ интереси на
настоящето, или пъкъ въ интереса на бждащето, или въ
общия интересъ на настоящето и бжджщето. Само въ първия
случай имено тъ сж осждителни. Обаче колчемъ пжти се
касае ДО Съхранение ИЛИ РЕЗЕИТИЕ на народностьта И необходимитъ за тази шаль разходи превишаватъ източницитъ на
сегашното поколение, ДЪПГЪТЪ спада ВЪ ПОСПЪДНаТа КдТеГОРИЯ.
НИКОЙ РЕЗХОДЪ на сегашното ПОКОЛеНИЕ

не е ТЪЙ

ПОЛЕ-

зенъ за ГРЯДУЩИТЪ ПОКОЛЕНИЯ, както разхода за подобрение
на съобщенията, толкозъ повече, че тия съобщения, които
увеличаватъ до извънредна стъпень и въ разтяща прогресия
продуктивните сили на бждащитъ поколения, погасяватъ съ
течение на времето капитала, който сж погълнали и даже
НОСЯТЪ ЛИХЕИ. Тъй че, не само е ПОЗВОЛЕНО на сегашното
поколение да прехвърля върху бждащить поколения равнозките ПО ТИЯ съобщения, включително ЛИХВИТЪ на капитала
до като те почнатъ да даватъ достатъченъ приходъ; сегашСЛР-ЕМО себе СИ
НОТО Поколение ПОСТЖПВа несправедливо
и нарушава истинскитъ принципи на политическата икономия,
когато то се натовари съ цЪлата тяжесть, или само съ пси
топ-ьмата часть отъ тоя видъ разходи.
Що се касае до гол-ьмитъ индустрии, които ни занимаватъ,
очевидно е, че континюитетътъ на занятията е отъ високо
значение ВЪ земледЪпието; НО ПРИ ЕСЕ това земледЪлието е
МНОГО ПО-МаЛКО ИЗЛОЖЕНО на прекжсвания, ОТКОПКОТО Мануфактурната промишленость, прекжсванията въ 3емлед15лието
сж много по-малко вредни и щетитъ, които причиняватъ, по
бързо и по-лесно се поправятъ.
Каквито тежки пертурбации да настжпятъ въ земледъУ
лието, собственитъ нужди и частната консумация на землед-Ълците, общит-Е познания и способности, които земледЪлието
изисква, простотата на НЕГОВИТЪ ПРИОМИ И ИНСТРУМЕНТИ ГО

възпиратъ

ОТЪ

СЪВЪРШЕННО пропадане.
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Щомъ престанатъ опустошенията на войната, земледълието бързо се съвзема. Нито неприятеля, нито външната
КОНКУРЕНЦИЯ могатъ да отнесатъ ГЛаЕНИЯ ИНСТРУМеНТЪ На
землед-Ълието - земята; и само потисничеството на цъпи
поколения може да обърне въ пустиня плодородните полета,
или да лиши жителите на страната отъ средства да я обра-

ботватъ.
Напротивъ, найнпекото, май-касета, прекжсване парализирва фабричната индустрия; продължителното пъкъ я убива.
Колкото една фабрикация изисква повече изкуство, умение и

капитали, и колкото повече капитали сж ангажирани въ нея,
толкозъ преустановяването е по разорително. Машинитъ и
инструменти-!; се обръщатъ въ старо желЪзо и въ дърва за
горене, зградитъ се превржщатъ въ развалини, работниците
емигриратъ, ИЛИ ТЪРСЯТЪ препитание ВЪ земледЪлието. Тъй,
ВЪ кратко време се ОПРОПаСТЯВд една СЪВОКУПНОСТь ОТЪ СИПИ И
предмети, които само упорния трудъ На множество покопения е могълъ да създаде.
Нко въ периоди на развой и благоденствие за фабрикитъ, една индустрия предизвиква, привлича и подържа
друга и я кара да цъвти; въ дни на отпадъкъ разорението
на отдЪлна индустрия е предвестникъ за разорението на много
други и дори предвестникъ за разорение сжщественитъ
елементи на ИНДУСТРИЗЛНЗТН мощь На страната.
Чувството за могъщия ефектъ отъ континюитета въ занятията и за непоправимитъ щети отъ спирането на работите.
е накарало ИМЕННО да се УСВОИ идеята за митническо ПОКРОвителство на фабриките, а не викътъ и егоистичнитъ домогвания на алчните за привилегии фабриканти.
Въ случаи, когато митническата протекция е безпомощт,
когато, напримеръ, фабриките страдатъ отъ липса на пазари
ВЪНЪ И ПРаВИТеПСТВОТО не е ЕЪ ПОПОЖеНИе да ИМЪ помогне,
често ние виждаме фабрикантитЪ да продължаватъ да работятъ на загуба. Въ очаквание на по добри дни, тъ искатъ да

избегнатъ

непоправимитъ

незгоди отъ

спирането на фабрш

нацията.

Подъ режима на свободната конкуренция, често пжти
фабрикантитъ, въ надежда да заставятъ сжперницитъ си да
спратъ работата, продаватъ своите произведения подъ курса
и даже съ загуба. тъ искатъ по този начинъ, не само да
предпазятъ себе си отъ подобно спиране, но още и да принудятъ другите да спратъ, като по кжсно се обезщетятъ
чрезъ по добри цени за претърпяната загуба. Стремлението
къмъ монополъ е действително въ природата на фабричната
промишленость. То обаче е единъ аргументъ за. а не противъ. протекционата система; защото въ границитъ на
вътрешния пазаръ това стремление има за последствие пони-

шение

На

ЦЕНИТТЗ

И

РЕЗВИТИЕ на индустрията

И

НаЦИОНаЛ-
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ното благосъстояние, тогазъ когато ако то иде отъ вънъ си

една преодоляюша енергия, това стремление причинява спиране на работите и пропадането на местната индустрия.
Обстоятелството че фабричното производство. особено отъ

какъ то е тъй мощно потпомагано отъ машинигъ, не познава ДРУГИ ОГРВНИЧеНИЯ освенъ ТИЯ На капитала И пазаря,
позволява на една нация, която заема първото мЪсто вследствие непрекжсвани презъ ц-Ълъ векъ занятия, по натрупани
огромни капитали, огромна търговия, по своето господство
чрезъ големите кредитни институти които могатъ да понижаватъ цените на фабричнитъ издания и да стимулиратъ
фабрикантитъ къмъ износъ, това обстоятелство позволява,
казвамъ, на такава нация да обяви истребителна война на
останалите нации. При подобни условия, съвършено невъзМОЖНО е да ИЗНИКНВТЪ У дРУГИТЪ НаЦИИ, като последствие
отъ техния напрЪдъкъ въ земеделието или отъ ес тествения развой на
споредъ изразътъ на Ндамъ
Смитъ, мануфактури и гол-Еми фабрики. или издигнатитъ
презъ време на война, по естествения развой на
нещата. да могатъ да се запазятъ.
тъ сж въ положението на дете или младо момче, което въ
борбата съ зрЪлъ мжжъ мжчно би спечелило победата, или
дори мжчно би противостояпо въ борбата. Фабрикитъ на първата индустриялна И търговска Сила притежаватъ ХИЛЯДИ ПРЕимушества предъ фабрикитъ на останалите страни, току
що уредили се, или още не завършили своя развой. тъ,
напримеръ, притежаватъ голЪмъ брой изкустни и упражнени
работници съ умърени надници, най способнитъ специялисти,
най-съвършените, и по малко скжпи машини, най-благоприятнитъ условия за покупко-продажба, най-евтинитъ съобщения
за ПОДВОЗЪ на ПЪРВИЧНИ материали И за експедиране на
фабрични изделия, широки кредити, при най-евтина лихва;
тъ притежаватъ опитность. инструменти, згради, магазии,
ВРЪЗКИ
ВСИЧКО което може да се събере И организира само
въ течение на наколко генерациицогроменъ вжтрешенъ
пазаръ и което е разнозначуще - огромно колониално тържище, следователно гаранцията винаги да пласиратъ съ
полза ГОПЪМИ КОЛИЧЕСТВа ИЗДЪПИЯ, ГаРаНЦИИ за стабилность
и възможностьта да шконтиратъ прваъ дълги години бждащето, когато се касае за завоюване на чужди пазари.
Като се разглеждатъ едно ПО едно ВСИЧКИ ТИЯ преимущества, става очевидно, че по отношение на такава сила,
безсмислица е да се разчита при свободната конкуренция на
естественото течение на нещата въ страни, гдето предстои
да се формират-:: работници и художници, гдето има да се
създава фабрикация на машини и съобщения, гдето, вместо

нашата.

*

да

експедира огромни пратки въ странство, фабриканта даже

не владее МЪСТНИЯ пазаръ, гдето ТОЙ се счита

ЩаСЛИВЪ, ако

15*
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нам-ври кредитъ въ границитъ на строго необходимото, гдето
всъки день, подъ влиянието на търговски кризи и на маши-

нациитъ на вапк ог Еп91апо, чуждестранни стоки могатъ да
бждатъ хвърлени въ страната по цени едвамъ равни На стойностьта на първичната материя и да спратъ за дълги години
всЪкъкъвъ напредъкъ въ фабрикацията.
Напразно такива нации биха се примирили съ участьта си
да търпятъ на вЪчни времена английското мануфактурно надмощие; напразно тъ биха се задоволили съ скромната роля
да доставятъ на Ннглия, което тя не може да произведе, или
не може да си го набави отъ другаде. Даже следъ подобно

те не биха намерили спасение. Каква полза, наприза Северо-Нмериканцитъ отъ пожертвуване блатосъстоянието на най-добритъ и най-напреднали твхни щати, щатитъ на свободния трудъ, -отъ пожертвуване своето бждаще национално величие, предъ изгодата да продоволстватъ
Ннглия съ суровъ памукъ? Ще спратъ ли тъ по този начинъ
ННГПИЧаНИТЪ ВЪ стремлението ИМЪ да ТЪРСЯТЪ да СИ набавятъ
тая материя отъ др)/Юда? Напраздно германците биха се
ПРИМИРИЛИ СЪ участьта СИ да докарватъ ОТЪ АНГЛИЯ, ВЪ 3амЪна
на своите фини вълни, фабричнитъ издалия, които консумиратъ,-т-в мжчно ще попречатъ на Австралия, подиръ двадесеть години, да наводни дала Европа съ своитъ хубави руна!
Това подчинено положение изглежда още по-печално, като
се разсжди, че въ случай на война тия нации губятъ дебушета за своитъ земедЪлски продукти и сжщевремено средствата за купуване чужди фабрични издалия. Ето защо въ
ЕРЪМе на война отказватъ се ОТЪ всЪкакви съображения И
ИКОНОМИЧЕСКИ СИСТЕМИ: ПРИЦИПа На съхранението, На личната
отбрана, принуждава нациит-ь сами да обработватъ своитъ
земедтзлски продукти и да се въздържатъ отъ употреблението на неприятелски фабрични издЪлия. Тогазъ вече не се
спиратъ предъ загубитъ, причинявани отъ прохибитивната система, чедо на войната. Но когато съ гол-Еми усилия и жертви
земледълската нация презъ време на войната е усп-Ъла да
създаде свои фабрики, туку-вижъ конкуренцията на първата
унижение

мъръ,

индустриална СИЛа УНИЩОЖИЛа, ПОДИРЪ Мира, ВСИЧКИ ТИЯ
рожби на нуждата! Съ една дума, една немощна алтернатива
на ТВОРЧеСТВО И разрушение, на благосъстояние И разорение,
е участьта на народи, които не се постараятъ да осжществятъ
у себе си националното разделение на занятията и асоцияЦИЯТа На ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЪ СИЛИ, КОИТО не ТЪРСЯТЪ да СИ
ОСИГУРЯТЪ ПОЛЗИТЪ ОТЪ КОНТИНЮИТеТа На предприятията ОТЪ
ПОКОЛеНИе ЕЪ

поколение.

Глава

петнадесета.
Индустрията и насърдченията на производството
и консумацията.

да се произвежда

въ обществото не значи собственна
създаватъ СаМО ИЗДЪЛИЯ, ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛНа сила,
това ЗНаЧИ още да Се подтиква КЪМЪ ПРОИЗВОДСТВО И КОНСУМаЦИЯ, КЪМЪ създаване ПРОИЗВОДИТеЛНИ СИПИ.
Нртиста влияе чрезъ
творения върху облагородяването на човЪшкия духъ и върху производителната мощь
на обществото; нещо повече, насладата отъ искуството
предполагайки матерялни предмети съ които тя се плаща.
да

СЕ

своитъ

искуството подбужда къмъ материялно производство и спестя-

вания.

Книгитъ и списанията упражняватъ, чрезъ образованието
разпространяватъ, влияние върху материялното и
морално производство; но придобиването имъ струва пари
И удоволствието което ПРИЧИНЯВЕТЪ е стимулантъ за Материялно производство.
ВЪЗПИТаНИеТО съвършенствува обществото; НО какви "И
не усилия родителит-в употрЪбяватъ, за да придобиятъ срЪДствата, чрезъ които доставятъ добро възпитание на децата си]
Какви огромни морални и материялни усилия тръбва да се
припишатъ на желанието да бждешъ членъ на едно по избрано
общество] Може еднакво добре да сесбитава една хижа,
както и единъ градъ; съ наколко флорини може чов-ькъ да
се гарантира отъ дъжда и студа еднакво добръ както и съ
найАелегантнитъ и хубави дрехи. Украшенията и посждата отъ
злато или сребро не сж по>практични или по-удобни, отколкото чепиченитъ или оловени такива; обаче отличието,
свързано съ тахното притежание, предизвиква физически и
душевни усилия, насърдчааа редътъ и спестовностьта и
обществото дължи на този стимулантъ значителна часть отъ
което

своята продуктивна сила.
Самъ рентиерътъ, единственить грижи на когото се
състоятъ въ запазване, събиране и консумиране на своя
доходъ, влияе по разни начини върху моралното и материялно
производство: преди всичко, подържайки съ консумациитъ
си Искустватв, науките и изтънченитъ индустрии, сетне упраж-
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нявайки, Тъй да се рече, функцията да консервира И УВЕЛИчава общия капиталъ на обществото, най-после възбуждайки
чрезъ своя луксъ надпреварване въ всички останали класи.
досушъ както цЪло училище работи трескаво, подтикване отъ
наградитъ които ще бждатъ под-Елени между неколцина
само, притежаването голЪми богатства и съпровождащото
го щеславие възбуждатъ ц-Елото общество. Впрочемъ това
ВЛИЯНИЕ не СЖЩЕСТВУВа тамъ, гдето охопностьта е плодъ на
узурпация, изнудване или измама, или тамъ дето човЪкъ
неможе свободно да я притежава и публично да и се радва
Фабричната промишленосгь доставя инструменти за прои-

350ДСТВО,СРЪДСТЕЗ за задоволяване НУЖДИТЪ НИ, ИЛИ ПРЕДМЕТИ
за луксъ. Обикновено двет-ь последни категории произведения
се смЪсвагь. Навредъ отделните слоеве на обществото се
различаватъ по начина на каартируване, мебелиране и обличане, по лукса на своите екипажи, по количеството и носията
на своята прислуга. Въ най-долната стъпень отъ развитието
на мануфактрната индустрия това различие е слабо, т. е.
всички сж зле квартирувани и всички са зле облечени,
липсва всекакво съревнувание. Съревнуванието се ражда
и расте съразмЪрно съ развитието на занятията. Въ страни
съ цв15тущи фабрики, всеки е добре. разквартируванъ и
ОбЛЕЧЕНЪ, КОЛКОТО ВПРОЧЕМЪ раЗНООбРаЗНИ да СЖ ПО качество консумиранитъ фабрични изд-Ълия. Който шо-гопе се
чувствува способенъ за работа, не иска да има изгледъ на
нуждающъ се. Фабричнигь изд-Ълия насърдчаватъ социялното
производство чрезъ стимуланти, които земпед-Ълието съ своята
груба домашна фабрикация, съ своитъ сурови матеряли и

съестни припаси, не може да даде.
Има наистина голема разлика между съестнитъ припаси,
и изисканата гозба и питие иматъ своя чарь. Но не се Яде и
пие за прЪдъ хората, а немската поговорка-Мал зел: тйг
аи? оеп Кгазеп, тем аи? аеп Маоеп казва много право виждатъ ми яката, но не и стомаха! Нко отъ ранна възрасть
човЪкъ се навикне на по груба храна, редко той ще пожелае
по добра. нъщо повече, консумацията на съестни припаси,
когато е сведена до продукти отъ близкото съсЪдСтво, е Гвсно
ограничена. Границите на консумацията се разширяватъ въ
умерената зона съ прииждането на храни отъ ГОРЪЩИТЪ
зони, а ний видЪхме въ една предшествующа глава, че последните не могатъ да бждатъ доставени тъй изобилно щото
Цалото население на страната да участва въ консумацията
имъ, освенъ чрезъ външната търговия съ фабрични издЪлия.
Безпорно колониялнитъ произведения, когато тъ не сж
първични материяли за фабрикитъ, служатъ по скоро като
стимуланти, отколкото за съестни припаси. Никой не може
да отрече, че едно кафе отъ ечмикъ и безъ захарь е еднакво
хранително както едно мока съ захарь. И при предположението
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известни хранителни вещества,
те представляватъ толкозъ малко знанай многото тъ би могли да се смЪтнатъ като
зам-Еняване на мастните съестни припаси.

че тия продукти съдържатъ

въ това отношение

чение, щото
средства за

Подправкитъ и тютюна, особено, не сж

нищо дРУго освенъ
социялна полза се състои въ това,
отъ населението и
увеличаватъ насладата на

стимуланти, т.

е,

техната

масите
че те
го възбуждат-ь къмъ умственъ и физически трудъ.
Въ нЪкой страни, между лицата които жив-вятъ отъ
заплати или ренти, е разпространена твърдъ погрешната
идея за разкошътъ на долнитъ класи. Очудватъ се, че работНИЦИТЪ ПИЯЛИ кафе СЪ захарь И ВЪЗХВВПЯВЗТЪ врЪмето когато
Ть СЖ Се заДОВОЛЙВаПИ само СЪ овесена каша; сжжапява се,
ЧЕ селенина е ЗаМЪНИЛЪ СВОЕТО бедно И едООбРЕЗНО КОНОПЕНО
облекло СЪ чоха; бОЯТЪ се, че скоро Не Ще МОГаТЪ да различаватъ слугинята отъ господарката. възхваляватъ едновремешнитъ регламенти противъ разкоша. Но ако се измЪри
труда на работника въ странитъ гд-Бто той се храни и облича
като богатия и гд15то той се задовлява съ груба храна и
облекло, ще се констатира, че въ първитъ увеличението
нуждитъ на работника, вместо да вреди на общото благоСЪСТОЯНИС, е увеличило ПРОИЗВОДИТЕПНИТЪ СИЛИ На ОбЩеСТЕОТО.
Ежедневната работа на работника въ тия страни е двойно
или тройно работата имъ другаде. Наредбите противъ

разкоша отрепаха СЪРЕВНУВВНИЕТО МЕЖДУ повечето ОТЪ ЖИТЕи насърдчаваха мързепа и рутината.
Произведенията, неще съмнение, тръбва да бждатъ създадени, преди да бждатъ консумирани; така щото, изобщо
взето, производството, по необходимость, предшествува потреблението. Но въ националното стопанство често потреблението
предшествува производството. Индустриялнитъ нации, подърЖаНИ ОТЪ ОГРОМНИ капитали И ПО-МаЛКО ограничени въ ПРОИ”
ЗБОДСТЕОТО нежели ЧИСТО ЗеМПЕДЪПСКИГь нации, ОбИКНОВЕННО
авансиратъ на последните. суми срещу произведението на
бждащитъ имъ реколти; последните. консумиратъ преди да
произведатъ, те закжсняватъ въ производството, защото са
избързали въ потреблението. Сжщото обстоятелство се случва
въ много по»голЪмъ мащабъ въ “отношенията между града
и селото; колкото по-близо е фабриканта до земледтзлеца
и колкото по-вече стимуланти и ср-Ъдства за потребление
може да му предложи, толкозъ по-вече землед-Ълеца се
подбужда къмъ производство.
Въ числото на най-ефикаснитъ стимуланти спадатъ ония,
КОИТО Гражданската И ПОЛИТИЧеСка организация ПРЕДСТавляватъ. Когато човЪкъ нъма възможность съ трудъ и охолность да се издигне отъ последнитъ стапала на обществото
до първитъ, когато който притежава е принуденъ да крие
своето богатство и да отбЪгва публичното му използуване,

литъ

отъ страхъ да не бжде смущаванъ въ своите права, или просто
да бжде сжденъ по презумция и нахалство; когато произвеждащи-ь класи се изключвагь отъ обществените длъжности
И ПОЧЕСТИ, ОТЪ
И ВЪ

участие

ВЪ

управлението,

ВЪ ЗЕКОНОДТеЛСТВОТО

ПРЕВОРЗЗДВВЗНЕТО, КОГЕТО забележителни работи И

ЗЕСЛУГИ

въ земледЪлието, въ фабричната индустрия и въ търговията
не даватъ обществена почесть и социално отличие, тогазъ

най>сериозиитъ мотиви за потребление и за произвеждане
изчезват-ь.
Всеки законъ, всЪко обществено учреждение, се стреми
да засили или да отслаби производството, потреблението, или
производителната мощь.
Патентитъ за изобретение сж като награди давани на
гения. Надеждата да получи наградата, подбужда интелекта
и го насочва къмъ индустриялни съвършенства. те поста>
вятъ изобретателностьта на почит-ь въ обществото и унищо>
жаватъ предразсждъка, който прикрепя некултурнитъ народи
къмъ старит-ь привички и къмъ старит-ь приеми, Та доставятъ на ония които притежаватъ изобретателенъ гения материялни ср-ьдства, сигурностьта да получат-ь своя д-ьлъ отъ
общественит-ь печалби и предразполагатъ капиталиститъ
къмъ подпомагане наизобретателитъ.
Протекционитъ мита действуватъ като стимуланти въ
всички отрасли на мЪстната индустрия, въ които чуждата

индустрия превъзходствува, но които страната е способна да
упражнява. те сж премия за предприемача и работника,
която имъ дава възможность да увеличатъ своето образование
и

похватность: протекционнить мита сж премия за мастния

капиталистъ, КОЯТО Му ПРЕДОСТЗЕЯ БЪ
продължение на известно време особно благоприятни условия
за пласментъ на капиталите му.

ИЛИ ЧУЖДеСТРаНЕНЪ

ГЛд Ва шестнадесета
Митницигь като могжщо средство за създаване
и закрепване индустрията на една страна.

Не влиза ВЪ НЕШИЯ планъ да РЕЗГЛедВаМе СРеДСТВаТа за
насърдчаване на мЪстната индустрия, които всички призна>

ВаТЪ За ефИКЗСНИ И ВЪЗМОЖНО ПРаКТИКУЕМИ: тука ВЛИЗаТЪ,
напримеръ, учебнитъ заведения и най-вече техническитъ учи,
лища, изложби, раздаване на награди, осъвършенствувание

Съобщенията, ПЕТЕНТИ за ИЗОбРеТеНИЯ, СЪ една речь ВСИЧКИ
закони и всички институти, които фаворизиратъ индустрията
и които "улесняватъ и уреждатъ вжтрешната и външната
търговия. Ще говоримъ само за митническото законодателство КаТО СРЕДСТВО За ИНДУСТРИЯПНО ВЪЗПИТБНИЕ.
Въ нашата СИСТЕМа СаМО ВЪ ИЗКЛЮЧИТеПНИ СЛУЧЕИ може
да става ВЪПРОСЪ за МИТНИЧЕСКИ ЗЕПРЕЩЕНИЯ И За ИЗНОСНИ
мита; въ вс-Ека страна суровите продукти не тръбна да
бждатъ облагани при вноса, освенъ съ цепь да се достави
доходъ, но не и съ цепь да се покровителствува мЪстното
землед-Тзлие; въ промишлените страни главно произве>
ЦЕНИЯТа На ЛУКСВ ОТЪ горещата зона, НО не И. СЪЕСТНИТЪ
припаси отъ първа необходимость, каквито сж хранит-ь и
добитъка, сж които тръбва да бждатъ засегнати отъ фискалнитъ мита; странитъ отъ горещата зона и държави територията на които е ограничена и чието население е още
недостатъчно, или които са останали назадъ въ своята циви-

На

СВОИТЪ СОЦИЯЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИ, не
тръбва да облагатъ вноса на фабричнитъ над-Елия освенъ

ЛИЗЕЦИЯ И ВЪ

само за доходъ.

Фискалнитъ мита тръбва да бждатъ винаги умерени, за
не ограничаватъ ЧУВСТВИТеЛНО ВНОСЕ И консумацията, безъ
което тъ не само биха намалили производителната мощь на

Да

страната, но биха манкирали своята цель.
Покровителственнитъ м-Ърки сж легитимни въ намерението да се помага и закрепне местната фабрична промиш»
леность у нации съ широка и закржглена територия,съ гол-смо
население, съ обширни естествени ресурси, напреднало землет
ДЪПИе. ВИСОКа ЦИВИЛИЗЗЦИЯ И ПОПИТИЧеСКО възпитание, ПРИЗОваНИ Да заемагь рангъ между нациите, КОИТО се ОТЛИЧЕЕЗТЪ
въ земледЪлието, индустрията и търговията, между първи-113

МОРСКИ

И КОНТИНеНТаПНИ СИЛИ.
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Покровителството се дава подъ формата било на абсолютно запрещение на известни фабрични артикули, било подъ
формата на високи мита, равнозначущи или приблизително
равни на запращение, било най-послъ подъ формата на
умерени мита. Никой отъ тия начини не е абсолютно добъръ
или лошъ и само особеното положение на нацията и на
нейната индустрия указватъ, кой отъ тия способи е за
прилагане.
Войната, която сьзлава еДНо принудено състояние на
запращение, упражнява голвмо влияние върху избора на
тия средства, Въ врЪме на война разм-Ената престава между
воюващитъ страни и вс15ка джржава, каквото и да бжде
нейното икономическо положение, тръбна да се помжчи сама
да се задоволи. Бъ такъвъ случай, въ една по-малко напреднала
въ индустрията нация, фабричната промишленость, а въ найнапреднала га - земледЪлието, взиматъ извънреденъ развой
ДО такава стъпень, ЩОТО, ЕКО ВОЕННОТО ПОЛОЖеНИе ПРОДЪЛЖИ
редъ години, първата счита за благоразумно, въ полза на
индустриитв въ които тя не може още да издържи конкуренцията на втората, да продължи известно време следъ
мира затвореностьта. която войната е създала, Такова баше
положението на Франция и Германия следъ общия миръ.
Нко въ 1815 год. Франция бъ допуснала, а заедно съ нея
Германия, Русия и Съединените Щати, конкуренцията на
Велико-Британия, тя би изпитала сжщата участь както последнитъ страни: по-вечето отъ фабриките които се издигнаха у
нея презъ време на войната щеха да пропадна-тъ; напредъка
който 61; постигнала въ всички отрасли на фабрикацията. въ
усъвършенствуване на сжобщенията, въ външната търговия,
въ параходството, речно и морско, вь увеличението стойностьта на земята, която мимоходомъ казано се е удвоипа
въ Франция отъ онова време насамъ, сетн-ь, увеличението
на населението и на държавните приходи, не би станало
никога въпросъ за всичко това. Фабрикитъ беха още въ пеленита си, страната притежаваше твърд-Е малко канали; минитъ
се обработваха слабо, вследстве политическите конвулсии и
войната; липсваха големи капитали, достатъчно техническо
образование, изкустни работници, интелигентни индустриялци
и предприемачи; общитъ наклоности баха насочени още
много по вече къмъ войната. отколкото къмъ мирнитъ занятия
и искуства; малкото капитали, събрани презъ време на
войната, се ппасирваха преимуществено ВЪ западналото земледЪлие; тогазъ само Франция разбра какъвъ прогресъ е направила Ннглия презъ време на войната; тя получаваше отъ
Ннглия машини, искустни хора, работници, капитали и предприемчивъ духъ; тогазъ изключителното запазване на вжтреШНИЯ пазаръ събуди ВСИЧКИ СИЛИ И ПРЕДИЗВИКЕ ЕКСПЛуаТВЦИЯТЗ
на всички природни ресурси. Резултатитъ отъ тази система
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На запрещения СЖ ПРЕДЪ ОЧИТЕ НИ; само СЛЪПИЯ КОСМОПОЛИтизъмъ може да ги отрича; само той може да претендира,
че подъ режима на свообдната конкуренция Франция би
напреднала по бърже. Опита на Германия, на Съединенитъ
Щати и на Русия най вече доказватъ решително противното.
Заявявайки, че проибитивната система е била полезна на
Франция отъ 1815, ний не желаемъ да защищаваме нейнитъ
НЕДОСТЙТЪЦИ И прекалености, НИТО да подържаме ползата И
необходимостьта отъ нейното Задържане. Франция извърши
една грешка спъвайки съ вносни мита вноса на сурови
материяли и земледЪлски продукти. като железа, вжтлища
вълна, жито и добитъкъ; тя би извършила дРуга една грешка,
ако, следъ като фабричната й промишленость е достатъчно
заякнала, не преминеше полека лека къмъ системата

на УМЕРеНОТО ПОКРОВИТеЛСТВО, ако не ТЪРСЕШЕ СЪ помощьта
на една ограничена конкуренция да стимулира съревнуванието

между

своитв

Фабриканти.

Като

е дума за покровителствани мита, трвбва да се различава дали една нация иска да мине отъ състояние на свободна

къмъ покровителство, или отъ проибицията
(запрещенията) къмъ умерена протекция; въ първия случай,
митата тръбва да бждатъ въ началото низки и впоследствие
тъ тръбва да
да се покачватъ постъпенно; въ втория,
бждатъ ТВЪРДЕ ВИСОКИ, после незабелезано да се ПОНИЖаВаТЪ.

конкуренция

-

Една страна, гдето митата не СЖ

.НО

ДОСТЗТЪЧНО

ЗаЩИТИТеПНИт

ЧУВСТВа призвана КЪМЪ ГОПЪМЪ напредъкъ ВЪ
индустрията, тръбна да мисли преди всичко да насърдчи
ИНДУСТРИИТЪ, КОИТО произвеждатъ артикули ОТЪ обща КОНСО"
мация. Преди всичко общата стойность на тия артикули е
несравнено по гол-ьма отъ стойностьта на луксознитъ предКОЯТО Се

мети; макаръ много по скжпа, тая фабрикация туря въ

ДВИЖЕНИЕ

ОГРОМНИ

МаСИ ОТЪ

производителни сили,.естествени,

ИНТЕЛЕКТуаЛНИ И ЛИЧНИ, И понеже ТЯ изисква ГОПЪМИ КдПИтапи, тя предизвиква голами спестявания и привлича отъ
странаство капитали и всЪкакъвъ видъ сили. Тя упражнява съ

РЕЗВИТИЕТО СИ МОЩНО ВПИЯНИЕ ВЪРХУ нарастването На населението, върху благосъстоянието на 3емлед15лието и особено
върху развитието на външната търговия, по простата причина,
че по-малкотцивилизованитъ страни търсятъ, преди всичко,

фабрични издЪпия отъ общо употрЪбление и че страни-тъ
умерената зона НаМИРаТЪ ВЪ ПРОИЗВОДСТВОТО На ТИЯ
изделия главното средство да подържатъ преки сношения
съ страните отъ горещата зона. Една страна, напримеръ,
КОЯТО внася прежда И ПаМУЧНИ платове, не МОЖЕ да ТЪРГуБа
директно съ Египетъ, Луизияна или Бразилия; защото тя не
ОТЪ

може да достави на тия страни нито памучни платове, нито

купи разчепкания памукъ. Тия артикули способствуватъ значително, чрезъ високата цифра на т-вхната стойность,

да имъ
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за обезпеча ване ЕДНО ПРИЛИЧНО равновесие между вноса И износа

необходимитъ и оборотни средства. Освенъ това, чрезъ придобина страната, за запасяване или снабдяване страната съ

биване и подържание на тия огромни индустрии имено наЦИята
придобива и запазва своето индустриялно значение; защото
прекжсванията на търговията. които войната докарва, причиняватъ малко щета, когато те само спиратъ вноса на луксозни артикули: напротивъ, те се последватъ отъ ужасни
бедствия, когато прекъсванията причиняватъ липса или
скжпотия на обикновени фабрични издания и закривание
на едно широко дебуще на земледЪлески продукти. Найе
после, контрабандата и невЪрното деклариране стойностьта,
съ намерение да се заобиколягъ митата, сж много по-рвдки
И много полесно могатъ да се избегнатъ при тия артикули,
отколкото при луксознитъ предмети;
Фабрикитъ и мануфактуритъ сж растения, които растатъ
бавно И МИТНИЧеСКОТО ПОКРОВИТЕЛСТВО, КОЕТО внезапно ИЗМЪНЯ
сжществуващитв търговски сношения, вреди на страната въ
интереса на която то е установено. Митата тръбва да се
покачватъ съразмЪрно съ увеличение на капиталитъ, на

индустриалната СРЪЧНОСТь И ПРЕДПРИСМЧИЕОСЪ ВЪ страната,
или съ идването имъ,отъ странство въ размЪра въ който

нацията става способна сама да преработва суровитЪ материяли които до тогазъ е изнасяла. Благоразумно е предваРИТеПНО да се УСТЕНОВИ Известна ПРОГРЕСИВНЕ ЛЕСТНИЦВ на
митата, за да се даде една сигурна премия на капитали-.
стига, както и на хората на искуството и на работницитъ,
които се формиратъ въ страната, или се привличатъ отъ
вънъ. Необходимо е да се подържатъ неизмени тия рази-ври
и да не се иамаляватъ преждевремено, защото страхътъ
отъ нарушение на ангажимента би унищожипъ въ значителенъ размЪръ ефекта на премията.
Въ какъвъ размеръ тръбна да се увеличатъ вноснитъ
мита, когато се минава ОТЪ Свободната КОНКУРЕНЦИЯ КЪМЪ
покровителствената система и да се намалятъ тъ, когато се
минава отъ проибитивната система къмъ умерена протекция?
Теорията не МОЖЕ Да РЕШИ ТОЗИ ВЪПРОСЪ; ВСИЧКО ЗаВИСИ ОТЪ
обстоятелствата И ОТЪ отношенията, КОИТО СЖЩЕСТВУВВТЪ между
една По малко напреднала страна И дРуГа такава ПО напрЪдт
нала. Съединенит-ь Щати, напримеръ, ще трабва да взематъ
ПОДЪ внимаъне СПЕЦИЯЛНО дебушета, КОЕТО АНГЛИЯ представлява за техния памукъ и английските колонии за произведее
нията на техните поля и риболовъ, И високата цена която
работната ржка имъ костува; отъ дРУГа страна, за т13хъ е
едно благоприятно обстоятелство, гд-Ъто те по вече отъ коя
да било друга страна могатъ да разчитатъ на имиграцията
на капиталъ-. на хора на искуствата, на аглииски предприемачи и работници.
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Като правило тръбна да се приеме, че въ дадена страна
всЪка отрасълъ отъ промишленостьта, която не може да се
роди съ помощьта на протекция отъ 40 до 60% мита и която
не може впоследствие да се крепи съ 20 до зов/„ мито, е

лишена

ОТЪ

сжщественить УСЛОВИЯ за

ПРИЧИНИТЪ

на

Тази немощь

могатъ

СЖЩеСТЕУВЕНЕ.
Да

бждатъ МНОГО или

малко ЛЕСНО отстраними. Между ТИЯ КОИТО лесно могатъ да
изчезнатъ СЖ Липсата на съобщения, ОТСЖТСТВИСТО На ТЕХНИ-

чески познаьия, на олитность и индустриялна предприемчивость;
между най>противоустойчивить, - навикъ къмъ работа,
отсжтствие на простата, моралъ, прямота въ народа, ненапреднало земледЪлие и следователно недостатъчни материялни
капитали, а най вече лоши институции и липса на свобода
исигурность, най-послъ, зле закржглена територия, която
спъва преследването на контрабандата.
Луксознитъ индустрии не тръбва да привличатъ вниманието
освенъ на последно мЪсто и те заслужаватъ най-малко да
бждатъ ПРОТЕЖИРЕНИ, защото изискватъ по висока СТЪПЕНЪ
ТЕХНИЧЕСКО

образование,

ЗЕЩОТО

ТЕХНИТЪ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЪ
СТРВНЕТЕ представляватъ

Сравнение СЪ ЦЪПОТО ПРОИЗВОДСТВО на

незначителна СТОЙНОСТ): И МОГаГь ЛЕСНО Да бждатъ
купени отъ странство съ земледЪпски продукти, съ сурови
материяли, или съ фабрични изд-Ълия оть масова консомация;
защото спирането имъ въ време на война не причинява
никаква чувствителна пертурбация, защото най-после нищо
не е тъй лесно за избегвание чрезъ контрабандата, както
високит-ь мита на тия артикули.
Нации, които не сж още много напреднали въ механиката.
тръбва да допущатъ безъ мито всички комплицирани машини,
ИЛИ да ГИ облагатъ слабо, догдето УСПЕЯТЪ да се ПОДРЕВНЯТЪ
ЕЪ това ОТНОШЕНИЕ СЪ НайтИСКУСТНЕТа НдЦИЯ. МЗШИННИТЪ
СВМО

работилници сж единъ видъ фабрики на фабрикитт. и всЪко
вносно мито върху чужди машини е едно препятствие за
мЪстната индустрия изобщо. Н поради тЪхното могжщо
влияние върху съвокупностьта на индустрията, важно е,
нацията да не зависи въ снабдяването си съ машини отъ перипетиитъ на война. Машинната индустрия имаособено основание

за прЪка подкрЪпа огь държавата въ случаите когато съ
умерени МИТЕ ТЯ не би МОГЛЕ да УСТОЙ на външната КОНКУРВРГ
ЦИЯ. Държавата е ДЛЪЖНЕ да насърдчава И подържа ПРЪКО
мЪстнитЪ машинни работилници въ необходимия поне раз,
мЪръ, тъй че въ случай на война На да могатъ да задоволятъ
преди всичко най-неотложнигь нужди, сетн-ь, въ случай на
продължително прекжсвание на сношенията съ странство да
по служатъ за образецъ на нови работилници.
ВЪ нашата СИСТЕМЕ не може да става БЪПРОСЪ за дравбакъ.
освенъ доколкото полуфабрикатитъ- внасяни отъ странство, като
памучна прежда и др. п., понасятъ едно значително протекционо
17
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за да може Страната да стигне МдПКО по-малко сама
ги фабрикува.
Премиитъ са недопустими като постоянно средство за
подпомагане на местната индустрия въ борбата и съ индустрията на по-напреднали нации въ тържищата на трета
страна; тъ са още по-малко допустими като средство за
завоевание ПРОДОВОЛСТВОТО на нации, КОИТО сами вече СЖ
направили известенъ прогресъ въ индустрията. ПонЪкоГа,
обаче, тъ могатъ да бждатъ оправдани, като времена Насър»
дчение, напримеръ, когато предприемчивия духъ, дремящъ
въ некоя нация, се нуждае да бжде разбуденъ и да получи
известна подръжка въ първите си усилия, за да може да
създаде една мощна и трайна индустрия, която да експортира
въ лишени отъ индустрия страни. Но, даже въ подобенъ
случай, тръбва да се види дали държавата не би сторила
по-добръ да отпусне безлихвени заеми на предприемачитъ
и да имъ даде дРУГИ облаги, или дали не би било по-добре
на
ТЯ да предизвика, въ ТИЯ ПЪРВИ ОПИТИ, създаването
компании И да авансира На ПОСЛЕДНИТЪ ОТЪ бюджета една
часть ОТЪ необходимия капиталъ, СЪ предпочитание на акционеритъ въ изплащането на пихвитъ. Ще наведемъ тукъ за
примеръ търговските И морски предприятия съ далечни
страни, които частната търговия не е още засегнала, създалечно плаване, НОВИ
даването на параходни ЛИНИИ За
МИТО,

да

КОЛОНИЗНЦИИ.

Гла ва

Седем надесета

Мита и господствующето учение за

Митата.

По отношение ефекта на прогекционить мита год.е".
Школа не прави разлика между земледдлсно и
индустриялно производство; погрешно тя се силае на пагубното влияние упражняване отъ тия мита върху първото, като

стващата

тъ

върху индустриялного проиг
се касае до въвеждането на
индустрията, Школата не прави разлика между нации, които
нЪматъ призвание за ИНДУСТРИЯ И такива КОИТО еСТеСТВОТО
на т-ьхната територия, напредъка на тЪхното земледъ-ке,
цивилизацията имъ и нуждата да обезпечатъ въ бждаще
своето благосъстояние, своята независимость и сила, призоА

действатъ
доказателство че
ЕОДСТВО ПО СЖЩИЯ начинъ. “ЩО

ваза

КЪМЪ

ИНДУСТРИЯ.

Школата забравя че,

подъ режима на неограничена конку7
напреднали ЕЪ ИНДУСТРИЯЛНО ОТНОЦЦЕНИЕ НаЦИИ, една
малко ОЩЕ напреднала НВЦИЯ, КОЛКОТО РЕЕЛНО И да бжде
нейното призвание, не може безъ митническа протекция да
ДОСТИГНЕ до ПЪЛНО ИНДУСТРИЯЛНО развитие, до ПЪЛНа неза-

РСНЦИЯ СЪ

ВИСИМОСТЪ.

Тя не държи см-Ътка за влиянието на войната; тя не
особено, че войната СЪСТаВЛЧВВ една система ОТЪ
запр-Ъшения, отъ които митническата проибитивна система е

СЪГЛеЖда

само едно необходимо продължение,
Тя изтъква бпагодеянията на свободната вжтрешна търг
говия, за да докаже, че нациитъ могатъ да достигнатъ само
чрезъ абсолютната свобода въ международната търговия до
върха на благополучието и на силата, когато историята

навредъ ТЪКМО ПРОТИВНОТО.
Тя претендира, че протекционнитъ марки създаватъ за
мЪстнитъ фабриканти монополъ и ги правятъ мързеливи,
нехайни, когато вътрешната конкуренция е за т-Ъхъ. въ всека
страна, ЕДИНЪ доста активенъ ОСТВНЪ.
Тя иска да ни убеди, че протекционнитъ мита облагодетелствуватъ фабрикантитъ за см1зтка на земледЪлцитъ, когато
е ОЧЕВИДНО, че МЪСТНОТО земледЪпие ИЗВПИЧЕ ОТЪ сжществуванието въ страната на фабрична индустрия огромни облаги,
ЕЪ СРЕВНеНИЕ СЪ КОИТО ЖЕРТВИТЪ,
КОИТО ПРОТЕКЦИОННаТа
(ОЧИ

система Му налага,

СЖ

незначителни.
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протекционнитъ
разноскитъ, които митническото управление костува и

Главния аргументъ на школата противъ

мита сж

неудобствата отъ котрабандата. Това сж безспорно злини, но
заслужава ПИ да Се занимава ЧОЕЪКЪ СЪ ТЪХЪ, КОГаТО Се касае
до мЪрки, които упражняватъ толкозъ дълбоко влияние върху
сжществуванието, силата И благосъстоянието На страната?

Несгодитъ отъ постоянните армии, отъ войната, сж ли докат
затепство, че една нация трабва да се откаже да се защищава?
Когато се изтъква Че митата, КОИТО превишаватъ застрахова

телнитъ

премии противъ котрабандата, служатъ единствено
за окуражаване на тази непозволена търговия и не фаворизиратъ никакъ м-Ъстната промишленость, това е в-Брно по
отношение на лоши митнически управления, на територии зле

закржглени и малопространни., на пограничната консомация и
на високите мита върху луксозни артикули съ малъкъ обемъ.
Но опитътъ учи наВРЕДъ, че при една добра организация
и при една добре обмислена тарифа, въ голЪми държави съ
добре закржглени територии, цельта на протекцията не може да
бжде чувствително нарушена отъ котрабандата. Що се отнася
пъкъ до митническите разноски, събирането на фискални
мита поглжща вече една голЪма часть отъ тЪхъ, а Школата
не претендира, че гопЪмитъ държави тръбва да се откажатъ

ОТЪ ТОЗИ ЕИдЪ мита.

Школата впрочемъ не отхвърля всЪка митническа
“деКЦИЯ.

проА

Ндамъ Смитъ позволява въ три случаи покровителството
на местната индустрия: първо,
като търка на реторсия, когато
една чужда нация ОТбЛЪСКВа нашита СТОКИ И НИЙ имаме
основание да се надяваме, ЧЕ репресалиитъ Ще Я накаратъ
да вдигне своите запрещения; на второ Мтвсто - за народната отбрана, въ случая когато необходимитъ за тая цепь
фабрични издалия не би могли да бждатъ произвеждани въ
страната подъ режима на свободната конкуренция; трето,
като средство за изравнявание, когато чуждитъ произведения
сж по-Малко обложени, отколкото националните произведения.
Сей отХвърля протекцията въ всички тия случаи, а я приема
въ единъ четвърти случай, именно случаятъ на индустрия,
която има изгледъ да може да стане доста изгодна следъ
НеКОЛКО ГОДИНИ, за да нама вече нужда ОТЪ протекция.
Ндамъ Смитъ, значи, иска да въведе въ митническата
политика реторсията като принципъ, който принципъ може
да доведе до най-безмисленитъ и найапагубни марки, особено
ако репресалитъ, както Смитъ иска, тръбва да бждатъ
ОТМЪНЕНИ, ЩОМЪ КбТО ЧУЖДеНеЦа Се СЪГЛаСИ да ОТТеГЛН ограниченията, установени отъ него. Представете си,че Германия
си отмъсти чрезъ репресалии за препятствията, които Ннгпия
поставя за износа на НЕЙНИТЪ ХРаНИ И дървенъ материяпъ,
че тя запрети вноса на английски фабрични изделия и накара
А

261
по този начинъ изкуствено да си роди една местна фабриЧна
индустрия; ако ННглия се реши да отвори пристанищата си
за германскитъ жита и строителенъ материялъ, Германия
тръбна ли да остави да загине едно творение, което е изисквало
огромни жертви? Какво безумие! Германия щЪла да стори
десеть пжти по-добре да понесе тихо всички ограничителни
мЪрки на Англия и, вместо да насърдчи раждането на фабрики,
да спре развитието на ония, които, безъ митническа протекЦИя,
би изникнали, като последствие отъ Английските запрещения,
Реторсията не е рационална и приложима освенъ до
сь принципа на иплустриялното
(олкото тя се съгласува
възпитание на страната и му служи за помощникъ.
Да, разумно и полезно е за една нация да отговори чрезъ
ограничения, засегащи фабричнитъ изд1злия на НнГ/тия, на
английските ограничения противъ нейните земледЪлски продукти, но само за нация призвана да аклиматизира
; себе си фабричната промишленость и да и
съхрани за винаги.
Съ второто изключение Ндамъ Смитъ оправдава въ сжшт
ность не само протекцията на индустрии които доставятъ
военни муниции, на примеръ фабрики за оржжие и барутъ,
но [Галата протекциона система, тъй както ний я разбираме;
защото фабричната индустрия, която тази система създава
въ страната, упражнява върху увеличението на населението,
на нейнитъ материялни богатства, на механическата и сила,
на нейната независимость и на всичкитъ и интелектуални
ресурси, следователно на нейните средства за отбрана, не
сравнено по вече влияние, отколкото би упражнипо само
фабрикант/ята на ормжие и барутъ. Сжшого може да се
каже и за третото изключение. Яко данъцитъ, които тежагъ
върху нашето производство, оправдаватъ протекционитъ мИта
върху чужди по-мапко обложени предмети, защо останалитъ
незгоди за нашите фабрики, по отношение чуждитъ, да не
оправдаватъ покровителството на мастната индустрия ватре,
срещу подавляващата вжншна конкуренция?
Жанъ Батистъ Сей разбра непослЪдователностьта на тия
изключения; но изключението, което той поставя на тЪхно
маста, не е поедобро. Защото у една нация, която нейнитъ
природни дарби и култура зоватъ къмъ фабрична индустрия,
горе долу почти всИЧки клонове отъ тази индустрия тръбна
да цъвтятъ съ помощьта на постоянна и енергична протекция,
и смЪшно е да и се даватъ само нЪколо години за усъвършенствуване въ дадена голЪма индустрия или въ съвокупностьта индустрии, както на единъ обущарски чиракъ се
дава известно време да научи да прави обуща.
Въ своитЪ вечни декламации за огромнитъ ползи отъ
абсолютната свобода на търговията и за неудобствата отъ
митническата протекция Школата има навикъ да призовава
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примерътъ на известни народи. Швейцария показвала, че индустрията може да цъвти безъ митническа протекция и че
абсолютната свобода въ международната търговия е най.
солидната база за общественото благосъстояние. Участьта на
ИСПдНИЯ давала на ВСИЧКИ нации, КОИТО ТЪРСЯТЪ ВЪ протекцията
помощь исп асение. поразителенъ примЪръ за опустошителнитъ
действия на протекцията. Ннгпия тъй добръ устроена, както
видЪхме въ една предшествуваща глава, за да служи за моделъ
и обектъ на съревнувание на всички съ индустриялно приз.
вание нации, се цитира отъ тЪхъ за потвърждение на
твърдението имъ, че способностьта да се упражнява фабрична
индустрия е природенъ дарь, резервиранъ изключително за
известни страни, както производството на бургонски вина,
и че само днглия, между всички останали страни, е получила
мисията да се отдаде на индустрия и търговия на едро. Да
разгледаме отъ близо тия примери.
Що се отнася до Швейцария, тръбва да се забележи
преди всичко, че тя не е нация, нормална нация, голЪма
нация, а сборъ отъ общини, Безъ морски брЪгъ, стисната
между две голЪми държави, тя неможе да претендира на
търговска марина, нито на директни сношения съ странитъ
отъ горещата зона; тя не може да мисли за създаване на
морски сили, за основаване или придобиване на колонии,
Швейцария положи основитъ на днешното си благосъстояние,
което впрочемъ е твърд-!; скромно. още въ времето когато
принадлежеше къмъ Германската империя, Отъ тогазъ насамъ
ТЯ е била запазена ОТЪ ВОйНИ; капиталитъ СЖ МОГЛИ ТУКЪ да
се УЕЕЛИЧаВаТЪ

ОТЪ

поколение

ВЪ ПОКОПЕНИЕ И ТО СЪ Толкова

по-голЪмалеснота, че общинскитъ управления не сж взисквали,
тъй да се каже,
особенна дань. Когато презъ
последнитъ векове Европа 61; плячка на деспотизма, на
религиозния фанатизъмъ, на войни и революции, Швейцария
беше убежище за всички, които търс+зха подслонъ за своитъ
капитали и таланти и по този начинъ и дойдоха отъ вънъ
гол-ами ресурси. Германия не се е строго затваряла отъ
къмъ Швейцария и гол-Ема часть огь индустриялното производство на последната е намирало отъ край време дебуще
въ Германия. Швейцарската индустрия не е впрочемъ национална индустрия, въ строгата смисълъ на думата, обхващаща предмети отъ обща консомация. Тя е преимущественно
луксозна индустрия, чиито произведения лесно се внасятъ
чрезъ контрабанда въ съседни или далечни страни. НЪЩо

кака-ква

повече,

МЪСТОПОПОЖЕНИЕТО на

СТРаНЗТаеЧудеСНО

бЛаГОПРИЯТНО

и въ известно отношение привилегировано за поср-Ъдническата търговия. Вече песнотата да се знаятъ идиомитъ,
закониттз, институциитъ и цивилизацията на три погранични
нации обезпечава на Швейцарцитъ сжществени изгоди за
тази търговия и за останалите. Гражданската и религиозна
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свобода и разширението на образованието подържаха у
тьхъ единъ живъ, предприемчивъ духъ, който при недостатъчното техно земледалие и вжтрешнитъ т-Ъхни ресурси
ги караше да емигриратъ въ странство, гдето чрезъ военна
служба, чрезъ търговия и разни други професии, тъ натрупваха богатство и го донасяха въ отечеството си. Ако при
това изключително положение сж натрупани въ Швейцария
материялни и интелектуални капитали за наколко луксозни
индустрии, които могатъ да живеятъ, безъ митническа протекция, съ външни дебушета, отъ това не тръбна да се заключава, че гол-Еми нации, поставени въ съвсемъ други условия,
могатъ да следватъ сжшата система. Въ нищожностьта на
своите данъци Швейцария притежава едно преимущество,
което гопвмитъ нации немогагь да придобиятъ, освенъ при
условиетода се разпаднатъ въ общини, като Швейцария, и да
изложатъ по този начинъ своята националность на Чужди атаки.
Че Испания извърши безумие, запрещавайки износътъ на
благородни метали, когато сама произвеждаше такива въ
изобилие, вс-ьки благоразуменъ човекъ ще признае това, Но
погрешно отдаватъ индустриялния упадъкъ и разорението
на Испания на спънкитъ, които тя бе поставила за вносътъ на
фабрични издЪлия. Нко Испания не беше изгонипа МавритЪ
и Евреите и ако не беше инквизицията, ако Карлъ У и бе
далъ свобода на съвестьта, ако нейнитЪ попове и монаси
бьха станали възпитатели на народа и тЪхнит-Е чрезмерни
богатства беха били секуларизирани, или поне намалени до
необходимото, ако гражданската свобода 61; проникнала въ
страната, ако феодалната аристокрация беше корегирана и
монархията ограничена, ако, съ една дума, Испания получеше,
чрезъ една реформа, политическо развитие подобно на
Английското и сжщия духъ проникнеше въ колониитъ и,
проибитивнитъ и протекционни мерки щ-Бха да иматъ въ
Испания сжщитъ резултати, както въ днгпия. Това е толкозъ
по вероятно, че въ епохата на Карлъ У Испанцитъ превъзходстваха въ всЪко отношение Ннгличанитъ и Французитъ
и бЪха испреварени само отъ жителите, на Нидерландия.
индустриялния и търговски гений на която можеше да бжде
предаденъ на Испания чрезъ митническата протекция, ако
Испански-На институти б-ьха привлекли имиграцията на таланти
и капитали отъ странство, вмЪсто да прогонятъ въ странство
МЪстнитЪ таланти и капитали.
Ний посочихме въ петата глава отъ .книга първа на
нашия трудъ причини-тъ за индустриялната и търговска
хегемония на Англия.
Главно свободата на мисъльта и гражданската свобода.
превъзходстващата конституция и политическите институти
въобще сж, които дадоха на Ннглийската търговска поли.
тика възможность да експлоатира природните богатства на
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почвата И Да РЕЗВИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЪ СИПИ На НЕЦИЯТЕ. НО
кой ще посм-Ее да оспорва на другитъ нации способностьта
да се издигнатъ до сжщата свобода? Кой ще посмее да
подържа, че природата е лишила дРугитЪ народи отъ средства да се отдадатъ на индустрия?
Често се изтъква огромното богатство на Англия въ
ЖЕЛЪЗО И ВЖГЛИЩЗ, като доказателство за нейното СПЕЦИЯЛНО
призвание къмъ индустрия. ВЪрно е, че въ това отношение
Ннглия е получила отъ природата едно голЪмо облагодетелСТВУВВНИЕ; НО МОЖЕ да се ОТГОВОРИ, че ПО отношение на
тия материи природата не се е отнесла къмъ другите страни
като мащеха, че ПО-СКОРО липсата на добри Съобщения ИМЪ
сж попречили да използватъ всецЪло своитъ богатства, че
други страни притежаватъ въ изобипе неизпопзувани водни
сили, които коствуватъ по евтино отъ парната сила; че. въ
случай на нужда, вжглищата могатъ да бждатъ зам-Естени
отъ друго гориво, че много страни представляватъ за фабрикацията на жен-взе неизчерпаеми ресурси и че тия материи
могатъ да се доставятъ посредствомъ размЪна.
Н-вколко думи, въ заключение. за търговските договори,
КОИТО ПОСТЕНОВЯВЕТЪ взаимни МИТНИЧеСКИ ОТСТЖПКИ. ШКОЛЗТЕ
отхвърля тия договори, като безполезни и вредни, до като
пъкъ ний ги считаме най-ефикасното средство за смекчаВННИЕ полека-пека СТРОГОСТИТЪ на МИТНИЧЕСКИТЪ законодаТеЛСТБВ И като СРЕДСТВО за ПОСТЪПЕННВТВ ПОДГОТОВКа На народитъ къмъ свободната търговия. Безсъмнение, досегашнитъ
договори не сж много насърдчителни. Въ предшествующи
глави ний посочихме, какви опостушения причиниха договора
на Метуенъ въ Португалия и договора на Еденъ въ Франция.
Печалнитъ резултати отъ тия взаимни отстжпки ще да са

мотивирани отвръщението на Школата къмъ

търговскитъ

договори въобще. Нейния принципъ за абсолютната свобода
на търговията тукъ очевидно се опровергава отъ фактить;
защото, съгласно съ този принципъ договоритъ би тръбвало
да бждатъ изгодни за дветъ страни, вместо да ставатъ причина За разорението На едната И причина за ОГРОМНИ печалби
за дРУГата. Нко потърсимъ обяснението на тия различни
послЪдици, ний намираме, че всл-Едствие на договорите Португалия и Франция се отказаха въ полза на Англия отъ
напредъка, който б-Ъха вече направили въ промишленостьта.
както И ОТЪ напредъка КОЙТО МОЖЕХВ ПО-КЖСНО да придобиятъ, съ цЪль да развиятъ износа на своите землед-Ълски
ПРОДУКТИ ВЪ

ННГЛИЯ;

И

ЧЕ ТИЯ две

СТРаНИ

паднаха ПО ТОЗИ

сравнително ПО ВИСОКО СТЖПаЛО на КУЛтура въ по ниско такова. СлЪдователно нация, която чрезъ
търговски договори пожертвува своята фабрична промишЛеНОСТь на чуждата КОНКУРЕНЦИЯ И се ЗаДЪЛЖИ ПО ТОА
начинъ вечно да остане въ унизителното положение на чи
земледЪлска нация, извършва актъ на безумие. Но отъ тс

НЗЧИНЪ ОТЪ ЕДНО

не сл-Ъдва никакъ, че договорите, предназначени да насърдчатъ взаимния обменъ на ЗемледЪЛски продукти и сурови
материяли, или взаимния обменъ на фабрични изделия, сж
вредни И ОСЖДИТеЛНИ.
Ний установихме вече, че свободната търговия съ земледЪлски продукти и сурови материяли е полезна за всички
нации въ всички стжпала на културата; следователно, единъ

дОГОВОРЪ, КОЙТО намалява

ИПИ КОЙТО

унищожава ЕПЖНКИТЪ

които тъзи търговия среща,-тръбна да ползува дветъ договорящи страни. Такъвъ ще бжде напримЪръ договора между
Франция и Ннглия, който би улесниль взаимния обменъ на

вина

И

РЕКИИ

СЪ

СУРОЕО желЪзо

И ВЖГЛРПЦЗ, ИЛИ ЕДИНЪ ЦОГО-

воръ между Франция и Германия, който би улесниль обм-вната
на вино, масло и сухи плодове съ храни, вълни и добитъкъ.
Отъ досегашните ни изводи следва, че протекцията не
способствува за благосъстоянието на дадена нация освенъ
доколкото тя отговаря на нейното индустриялно възпитание;
че всЪка прекалена протекция е вредна; че нациитъ могатъ
само последователно да стигнатъ до осъвършенствувание.
Две нации, при различно индустриялно възпитание, могатъ
прочее СЪ еднаква полза да СИ ПРаВЯТЪ, ЧРЕЗЪ ДОГОВОРИ,
взаимни отстжпки за Обитава на разни фабрични изд-Ълия.
По малко напредналата нация, която нЪма възможность сама
да фабрикува съ печалба фини артикули отъ памукъ и
КОПРИНВ, МОЖЕ ПРИ ЕСЕ това да бжде въ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕ
доставя На ПО

нитъ и

напрЪдналата

ОТЪ нея нация ЧЕСТь ОТЪ

артикули отъ масова консомация.

ПОТРЪб“

Подобни договори сж още по допустими и отъ естество
да произведатъ най добри резултати между нации стоящи на
едно и сжщо стжпало въ индустриялното възпитание, между

които следователно конкуренцията, вместо да бжде ограничителна ИЛИ парапизирующа И да ОбеЗПЕЧЕа монопола за
едната отъ тЪхъ, възбужда съревнувание и предизвиква
осжвършенствувания и намаления на цЪнит-в. Такъвъ е случаятъ съ повечето отъ континенталнитъ нации. Франция,
Нвстрия и Германското сдружение, напримеръ, могатъ да
очакват-ь отлични резултати отъ умерени мита и даже между
тия страни и Русия биха могли. въ интереса на всички, да
се правятъ взаимни отстжпки. Отъ което всички днесь тръбва да
се боятъ, това е превъзходството на Ннглия.
Отъ това гледище Британската супрематия въ индустрията,
търговията, въ търговската марина и колониите изглежда по
настоящемъ да бжде най-голЕмото отъ всички препятствия
за сближението на народите; и при все това, тръбва да се
признае, че въ усилията си да стигне до тая супрематия
Велика Британия е повишила твърдъ значително производи”*лната мощь на человечеството и продължава да я увелиК-да всЪкидневно.

Книга трета
Системитъ
Глава първа
Италиянскитъ економисти
Италия е изпреварила всички модерни нации въ теорията
и въ практиката на економията. Граф-ь Печио издаде една
пъпна ИСТОРИЯ По ТОЯ КЛОНЪ на италиянската литература;
ЕДИНСТВЕННИЯ НЕПОСТаТЪКЪ На Неговата книга е, че ТЯ е рабСКИ
варна на господствуващата теория и не изтъква достатъчно
главнить причини за упадъка на индустрията въ Италия, а
именно: - липса на национално единство всрЪдъ голЪмитъ
националности образувани съ съдъйствието на наследственнитъ
монархии, теократическото иго и погазването на свободитъ

въ републикитъ и градоветъ. Яко Печио 615 проучилъ по-добре
тЪзи причини, истинската тенденция на Княза на Макиявели не щеше да се изплъзне отъ вниманието му, и той
не щЪше да се ограничи само мимоходом-ь да спомене този
писатель.
Самъ Печио бележи, въ писмото си до своя приятель
Гвичардини, презъ 1525, че Макиявели предложил-ь единъ
съюзъ на всички италиянски сили противъ чужденцитъ, и че
това писмо, съобщено на папа Климентъ УП, е способствувало
твърде много за образуването на Свещената Лига въ1526 год.;
тази бележка ни кара да предпопгаме, че сжщит-ь мисли сж
вдъхновили Княза. Прочетохме сами този трудъ и окончателно се убедихме въ това предположение. Не подлежи
на съмнтание, че Княза, писанъ въ 1513 год., има за цЪль
да внуши на Медичи-(“Ъ идеята, че тахната династия е предопредЪлена да обедини цЪпа Италия подъ единъ скиптъръ и
да имъ посочи срадствата за осжществяването на тая ц1зль1).
Заглавието И формата на книгата, КОЯТО На ВИДЪ се
Занимава ИЗОбЩО СЪ абсолютната власть, СЖ бИПИ ПОдбРаНИ
1) Бъ обиколката си изъ Германия, предприета когато този трудъ
бг. вече подъ печатъ, автора уана, че ученитЪ Ран ке и Герви кусъ
сж се произнесли въ сжщия смисълъ 33 к няза.
!8
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съображение на предпазливость. Само мимотукъ става дума за наследственитъ князе и технитъ
правителства. Нвтора има предъ видъ само единъ италиянски
Узурпаторъ. Трабва цЪли княжества да бждатъ покорени,
династии съборени, феодалната аристокраЦИя да изчезне, свободата на републикитъ унищожена, небесни добродътели и адски
очевидно отъ
ходомъ

хитрости, предпазливостьидързость, щастие и хазартъ,-Узурпатора тръбна да употръби всичко, да тури всичко въ дей-

за да ОСНОВЕ една ИТВПИЯНСКЕ ИМПЕРИЯ.
Подсказва му се освенъ това една тайна, силата на която е
била достатъчно изпитана въ следващитъ три в15ка -това е
Създаването На една национална армия, на КОЯТО една нова
дисциплина. нови оржжия и нова тактика биха осигурили
пълна победа1).
Нко общностьта на аргументитъ оставя все още известни
СЪМНЕНИЯ За ЦЪЛЪТЗ КОЯТО автора Е ПРЕСПеДВВЛЪ, ПОСПедНаТа
глава РЕЗПРЪСВЗ окончателно ТИЯ СЪМНЕНИЯ. ТУКЪ ТОЙ заявява
безъ забиколки, че ВЪНШНИТЪ нашествия И вжтрешната ра34
покъсаность СЖ ГЛЗВНИТЪ ПРИЧИНИ за ВСИЧКИ тегла на иТаЛНЯ,
че династията на Медичитъ, подъ чиято впасть се намираха
Тоскана и Римъ, е получила отъ Провидението мисията да
извърши това голЪмо дало; че момента е благоприятенъ за
действие, че единъ новъ Мойсей тръбва да възкръсне, за да
освободи своя народъ отъ египетско иго, и, найтпосле,
нищо не придава на единъ князъ повече авторитетъ и слава,
както великитъ подвизи]
Че мисъльта на автора въ другнтъ глави тръбна да се
подразбира, явствува отъ езика, който автора държи въ
деветата глава по отношение на държавата и черквата.
Иронически той казва, че духовенството има земи, които не
управлява, сеньории, които не защищава; че най-щастливи“;
измежду духовнитъ земи се покровителствуватъ отъ Божественото провидение, че би било дръзко да се дава преценка
за т-Бхъ. Съ това той, очевидно, е искалъ да каже, безъ да
се компрометира, че единъ смЪпъ завоеватель, а най-вече
единъ Медичи, роднина на Папата, нама да срещне гопЪми
спжнки въ тази областъ.
СТВИЕ, да ОПИТЕ ВСИЧКО,

Но, познавайки републиканскитъ чувства на Макиявели,
какъ да се обяснятъ, съветитъ които той дава на Узурпатора
по отношение на републикитЪ? Пко този усърденъ републиканецъ, ако този великъ мислитель и писатель, ако този

*) Всичко написано отъ Макиявепи преди и следъ Княза показва,
че подобни планове сж занимавали негова умв Иначе какъ би могло
да се обясни, че той, ученъ, посланникъ идържавенъ чиновникъ, която
никога не е упражнявалъ военна професия, е могълъ да се интересува
огь военното искуства въ такава стъпень, щото съчинението, което е
написал-ь по този въпросъ, е възбудило адмирацията на първитъ пълководци на онова време?

,
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патриотъ-мжченикъ съветва Узурпатора да унищожи отъ
на републиките, требва ли да виждаме
въ това едно просто желание да се спечели благоволението
на Княза, комуто е посвЪтена книгата, за да се извлЪкатъ

дъното свободата

само лични облаги?
Не МОЖЕ да се ОТРЕЧЕ, че КОГВТО е писалъ тази КНИГЗ,
Макиявели се е намиралъ въ голема оскждица, че той бе
загриженъ за бждащето си, че той настойчиво желаеше и се
надЪваше да получи служба и помощь отъ Медичит-ь. Едно
писмо отъ 10 октомврий 1515, което той е отправилъ до
приятеля си Веттори въ Флоренция, отъ своето бЪдно полско
прибежище, поставя тоя фактъ вънъ отъ всЪко съмнение.
При все това, има сериозни причини да се мисли, че
съ тази монография той не е търсилъ само блаторазполо
жението на Медичите, не е преспедвалъ само изклто-нително
лична цель, но действително е замислялъ осжществяването
на единъ ппанъ на узурпация, единъ планъ. който съвсемъ
не е билъ въ противоречие съ неговитъ републикански и
патриотични чувства, макаръ морала на нашата епоха да би
го укорила въ изневЪра. Трудовете и кореспонденцията му
ПОКВЗВаТЪ, че той ОСНОВНО е познавалъ ИСТОРИЯТЕ На ВСИЧКИ
държави. Единъ погледъ, който тъй дълбоко е проникналъ
въ миналото, и който имаше такава ясновидность въ настоящето, несъмнено е могълъ да гледа далеко и въ бждащето.
Единъ умъ, който още въ началото на шестнадесетия в-Ъкъ е
схващвлъ значението на националната армия, е трЪбвало
да съзнава, че е минало времето на малките републики, че
е настжпило времето на големитъ монархии, че национализма,
при положението на нещата въ онова време, е можалъ да
бжде осжщественъ само чрезъ узурпация и запазенъ само
отъ деспотизъма, че олигархиитъ, въ чиито ржце се намираха
италиянскитъ републики, сж най-главната пречка за националното обединение, че следователно тъ тръбва да бждатъ
унищожени, и че следъ обединението на нацията, свободата
отново ще поникне въ Италия. Макиавели, очевидно, предоставяше изхабената свобода на нЪколкото градове въ плячка
на деспотизма, съ надежда да постигне, съ помощьта на
последния, народното единство и чрезъ последното да осигури на грядущитъ поколения свободата, въ по-гол-Ъма и
по-могжща форма.

Първия специаленъ трудъ върху политическата економия,
който е билъ писанъ въ Италия, е тоя на Пнтонио Серра,
родомъ оть Неаполъ, -ср15дствата за привличане на
златото и среброто въ държавитъ.
Отъ тая книга Сей и Макъ-Кюллохъ, изглежда, сж прочели
само заглавието; и единия и другия я отминаватъ презрително, съ забележката, че въ нея ставало въпросъ само
за парите, и че автора е извършилъ грешката да вижда
1В*
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богатството само въ ценнитъ метали. Нко тия автори б-ьха
прочели нЪщо повече отъ тази книга, и ако б-ьха я проучили,
може би тъ шаха да извл-Ъкатъ отъ нея ценни поуки,
Антонио Серра, макаръ и виновенъ въ грЪха да счита
изобилието на златото и среброто като белези на богатство,
има обаче твърде ясни схващания върху произхода на
богатството. Той, наистина, поставя на първо м1зсто мините
като пр15къ изворъ на ц-Енни метали. но той напълно приз>

нава косвенитй начини, по които може те да се добиятъ.
Земледтзпието, мануфактурната индустрия и търговията сж
за него главнитъ извори на народното богатство. ПлодороА
ЦИЕТО на почвата е СИГУРЕНЪ ИЗТОЧНИКЪ за бЛаГОСЪСТОЯНИе, НО
мануфактуритъ сж другъ такъвъ много по обиленъ, поради
разни съображения, но най-главното, поради обширната търговия. На КОЯТО Тъ СЖ основата. Изобилието На ТИЯ ИЗТОЧНИЦИ
зависи отъ качествата, които притежаватъ жителитъ: отъ
техното умение, трудолюбие, деятелность, предприемчивость,
пестеливость, и отъ природните и мастни условия, напримЪръ
оть благоприятното разположение на единъ градъ за морска
търговия. Надъ всички тия причини, Сера поставя формата
на управлението, общественния редъ, гражданската свобода,
политическите гаранции, стабилностьта на законите. „Една
страна не може да просперира, казва той, ако всеки новъвладетелъ МОЖЕ да ИЗДЕВа НОВИ закони; може би за това
владенията на Папата СЖ ПО-МЕПКО ЦВЪТУЩИ, ОТКОЛКОТО
други, въ които правителствата и ааконодателството сж постабилни. Вижте какъ въ Венеция трайностьта на сжщия
режимъ отъ в-Ъкове насамъ влияе за общественното благосъстояние.“ Такава е сжщностьта на тази система на политическа икономия, която, макаръ на пръвъ погледъ да има
за цепь придобиването на благородни метали, се отличава
въ своята общность съ естественность и здравъ разумъ.
Безспорно, трудътъ на Ж. Б. Сей, който впрочемъ развива
ВКОНОМИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ, КОИТО АНТОНИО Сера не е ПОДОЗИРЕЛЪ,
стои много по-долу огь тоя на Сера въ главните му точки, а
именно въ точната оценка на политическия режимъ по отношение богатството на народите. Нко Сей 615 изучилъ Сера,
вместо да го пренебрегва, той сигурно не щеше да поддържа,
въ първата още страница на своето Тгане (:!“Есопотйе Ропнчце,
че политическата економия не обръщала внимание на устройството на държавите, че подъ всички форми на управление
е имало народи, които сж се обогатявапи и разорявали; че
важно било за една страна да бждела тя само добре

администрирана.
Далечъ отъ насъ желанието да подържане превъзходството
на дадена форма държавно управление предъ всички други
форми. Достатъчно е да хвърлимъ единъ бегълъ погледъ върху
Щатитдв на Южна Пмерика, за да се убедимъ, че демокра-
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тическия режимъ у народи, които още не сж узрели за тоя
режимъ, МОЖЕ значително да ГИ повърне назадъ Въ ТЪХНИЯ
напредъкъ, Стига да се хвърли единъ погледъ върху Русия.
за да се признае, че народи, КОИТО се намиратъ ОЩЕ Въ ЕДНО
низко културно състояние, могатъ да постигнатъ подъ абсолютната монархия гол-ами материални подобрения. Но това
още не доказва, че народитъ могатъ да се обогатяватъ подъ
ВСИЧКИ форми на управление, тоесть да ПОСТИГНаТЪ най-висока
стъпень на благосъстояние. Тъкмо обратното. историята учи,
че благосъстоянието, изразено въ индустрия и цветуща
ТЪРГОВИЯ, може да СЕ постигне само У народи, ПОЛИТИческото устройство на които, - било то републикансколемо

кратическо, републиканско-аристократическо

ИЛИ о|раничено

монархично,-гарантира напълно личната свобода на граждаНИТЪ, НЕПРИКОСНОЕЕННОСТьТа на имота, а на администрацията
двятелность и енергия въ преследване на социални интереси
и постоянство въ тия усилия. Защото за една напреднала въ
Цивилизацията държава, не е толкозъ важно да бжде тя добре
управлявана известно само време, колкото да бжде тя
постоянно и Еднообразно управлявана, и то така, щото
последующата администрация да не разрушава доброто, което
предшествуващата е направила, щото едно тридесетъ годишно
управление, напримеръ като това на Колбертъ, да не бжде
последвано съ отменяване на Наитский Едиктъ, а въ продъпа
жение на векове да се следва една и сжща система, да
се преследва една и сжща целъ. Конституциите, въ които
интереситъ на страната сж застжпени, а не абсолютнитъ
правителства, подъ КОИТО администрацията СЕ МЕНИ СЪ ПРОМЕната на ЛИЧНОСТЪТЕ на монарха, ОСИГОРЯВаТЪ именно, КаКТО
съ право забелЪзва Антонио Серра, тази административна
стабилность. Има впрочемъ стъпени на култура, при които
абсолютичното управление може да бжде много по благоА
приятно, и въ действителность е въобще такова, за Матей
риалниятъ и мораленъ напредъкъ на страната, отколкото
иха били конституционните управления. Такива сж периодите
на робството и крепостничеството, на варварството и суевъ*-

рието, на
гии,

националната

разпокжсаность

И

кастовите

ПРИВИПЕ“

Защото тукъ конституцията гарантира не толкова трай-

ностьта на НаЦИОНаЛНИТ-ь интереСи, КОЛКОТО на ГОСПОДСТВУващитъ злоупотръбления, а въ интереса на абсолютичното управление и въ неговата сжщность е, да изкорени
тази злоупотръбления и да подържа на власть единъ енерги.

ченъ и просветенъ монархъ, който да тласне нацията неколко
века напредъ и да я открие една дълга ера на независимость и напредъкъ.
Ще рече, Ж. Б. Сей съ помощьта на едно общо твърдение, КОЕТО Съдържа само една относителна истина, е ПОИСкалъ да отдали своето учение отъ политиката. Нама съмне-
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ние, най-важно, преди всичко, за една страна е, да бжде тя
добре администриране; но качеството на администрацията
зависи отъ формата на управлението; а най-добрата форма
на управление е безспорно онази, която най-добре отговаря
на нравственното И материялно СЪСТОЯНИЕ На страната, И НЕ
интересите на нейното бжджще. Народи сж прогресирали
подъ разни форми на управление, но те са постигнали висока
стъпень на економическо развитие само тогава. когато формата на управлението е гарантирала високо и могжщо свободата, стабилностьта въ законите и въ политиката и добри
общественни институти.
ННТОНИО Сера вижда нещата такива, каквито СЖ, а не
ПРЕЗЪ очилата На една преднамерена система, или На единъ

иска да оправдае И установи.
Той сравнява положението на разните държави въ Италия
и намира най-голема богатство тамъ, гдето сжществува

ЕДИНСТВЕНЪ ПРИНЦИПЪ, КОЙТО

най-активна търговия, гдето сжществува напреднала индусвирве именно гдето сжществува граж-

трия, а последната
данска свобода.

Заключенията на Бекария

витъ

СЖ ВЕЧЕ ПОВЛИЯНИ ОЪ

фалши-

максими на физиократитъ. Този писатель, наистина, е
открипъ, било преди Ндамъ Смитъ, било едновременно съ
него, принципа за разделението на труда, а може би го е
намерипъу Нристотеля“); той даже го развива по далечъ
отъ Ндамъ Смита, понеже не се ограничава, както последния.
въ разпределение на работата въ една единственна фабрика,
но показва, какъ разпределението на членовете на общесТВОТО ВЪ разни ИНДУСТРИИ създава общественното благосъстояние. При все това, той не се колебае, заедно съ физиократитъ да поддържа, че мануфактуриттз не сж производи-

телни.

идеите на големия публиФиланджиери. Пропитъ отъ фалшивъ космополи-

Нищо тъй т-Есногръдо, както

цистъ

тизмъ, той

върва,

че Ннглия, чрезъ

ТЪРГОВИЯТЕ, дава само премия На

своитъ

ограничения на
И намалява

контрабандата

своята ТЪРГОВИЯ.
Верри. който бе администраторъ, не можеше да се
заблуждава до такава стъпень. Той допуща. че е необходимо
да се покровителствува местната индустрия срещу иностранмата конкуренция, но той не вижда, или не е посм-Ъпъ да
види, че тази политика предполага величието и единството
на държавата.

1) По скоро у Ксенофонта или у Платона.

Бел. превод.

Глава втора
Индустриалната система. наречена погрешно
огь Школата меркантилна
Когато се формираха

големите

отделните народи, извършено

нации

чрезъ обединение

отъ наспедственната монарХИЯ, ТЪРГОВИЯТЕ И мореплаването, Т. е. бО| атствата И МОРСКОТО
МОГЖЩЕСТВО, се намираха, както вече видЪхме, ВЪ П0“ГОЛ*5“
мата си часть аъ ржцетв на общински републики или на
на

конфедерации отъ такива републики. Но съ постъпенното
развитие институциите на тази големи националности, стана
явна необходимостьта да се натурализиратъ въ Държавата
тези сжщественни елементи на могжщество и богатство,
Чуствувайки че те могатъ да хванать коренъ и да проЦЪВТЯТЪ само 51: почвата на свободата, кралската ВЛЕСТЪ
фавор.:зира общинската свобода, както и корпорациите, въ
които намираше една подкрепа срещу феодалната аристокрация, ЗЗЩИЩаВаЩа своята независимосгь И враждебна
на националното единство. Обаче това средство се оказа
недостатъчно; първо, защото облагитъ, отъ които частните
лица се ползваха въ свободните градове и републики, беха
по-значителни отъ ония, които монарсите можеха и се осмъпяваха да дадатъ на жителите на общините: сетне,
при
режима на свободната конкуренция е твърдъ мъчно, даже
НЕВЪЗМОЖНО, за една страна, ГЛЕВНОТО занятие на КОЯТО е бИЛО
винаги земледЪлието, да обсеби мануфактуритъ, търговията
И МОРЕПЛЕВЗНЕТО, КОИТО ОТЪ векове СЖ ВЪ ЧУЖДИ РЖЦе; найсетнв въ сърдцето на гол-ьмит-в монархии феодалните институции бЪХа едно препятствие за развитието на земпедЪлието,
и следователно за появяването на мануфактури. Така естественния ходъ на нещата накара голамитъ монархии да ограничатъ вноса на мануфактурнитъ произведения, да фаворизиратъ
индустрията, търговията и мореплаването въ всвка страна.
Докато, по рано, таксит-ь беха установени главно върху
износа на суровите произведения, сега те обложиха главно
вноса на фабрикуванитъ произведения. Облагигь, които по
*

накараха търговците, моряците, фабрикантит-ь на
градове и страни да се прехвърлятъ заедно
съ капиталите си въ големите монархии, гдето насърдчиха
предпьриемчнвия духъ у туземците. Зараждането на индустследваха,

по-напреднапитъ
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рията ба скоро последвано отъ това на свободата. Феодалната аристокрация се видя принудена, въ собствения си интересъ, да направи известни концесии на индустриалното и
търговско население, а така сжщо и на земледЪлското. Отъ
това последваха прогреси въ земпед-влието, които въздейству.
ваха благоприятно отъ своя страна на другите два фактори
на народното богатство. Ний показахме, какъ благодарение
на тази системаи на Реформацията въ Ннглияе пораснала отъ
нЪкъ на в-Ъкъ производителната сила, свободата и могжществото. Ний изложихме, какъ тази система е била следвана за
известно време съ успЪхъ отъ Франция, но какъ тя пропадна
тукъ по липса на реформи въ феодалните институции, въ дух0>
венството и абсолютната монархия. Ний доказахме, че Полша
загина, защото изборната монархия тамъ не притежаваше
достатъчно влияние, нито стабилность, за да създаде една
могжща буржуазия ида реформира феодалната аристокрация.

Подъ влиянията на тази политика,на местото на търговския
и промишленъ градъ и на земледталската провинция, често изолираниибезъ всяка политическа връзка помежду имъ, се появи
нацията, съставляваща една хармонична И ЦЪЛОЦТНЗ ОбЩНОСТь,
ВЪ КОЯТО, ОТЪ една страна ТЪРКбНИЯТВ, КОИТО сжществуваха
между монархията, феодалната аристокрация и буржуацията,
се ПРЕВРЪЩВТЪ ВЪ едно ЗЗДОВОЛИТСЛНО Споразумение, а ОТЪ
друга, - земледт-злието, фабричната индустрия и търповията
поддържатъ най-интимни отношения. Това бе едно социално
положение МНОГО П0"СЪВЪРШеННО, ОТКОЛКОТО предшествуваЩето, понеже индустрията, ограничена по-рано въ т-Ъснитъ
граници на общинската република, се простре сега върху
една по обширна область; всички ресурси на тази область
б-Ъха сега на нейно разположение; разпределението на
труда и сдружението на производителните сили въ различнитъ отрасли на фабричната индустрия и на земледЪлието се осжществи въ много по широкъ размЪръ;
многобройната класа на земледЪЛцит-ь 615 политически и
търговски поставена въ съприкосновение съ индустриялцитъ
И ТЪРГОВЦИТЪ, И ПО ТОЯ НаЧИНЪ, вечния МИРЪ, Така да се
рече, установенъ по-между имъ, взаимното въздействие между
земледЪлието и фабричната индустрия осигурено за винаги
и, най-сетне, земледЪпцитъ получаваха д15лъ въ облагитъ
които съпровождатъ индустрията и търговията. Едновреч
менно землеДЪлско-фабрична и търговска, дадена местность
представлява единъ градъ, който обхваща Целе страна или
область издигната до ранга на градъ. Едновременно съ
нарастването на материалното производство, подъ покровиТЕЛСТВОТО на ТЕЗИ система, се РЕЗВИВаТЪ МОРЕПНИТЪ СИЛИ,
ОСЪВЪРШЕНСТВУВВТЪ се ПОЛИТИЧЕСКИТЪ ИНСТИТУЦИИ, увеличаватъ
се обществените приходи, средствата за отбрана и броя на
населението. Ето защо, нацията която първа осжществи

)"М

напълно едновременно земледЪлско-индустриапната и "м.рдържава. днесъ СТОИ ЕЪ ВСЪКО ОТНОШЕНИЕ на чело
на дРУГИтъ нации.
Индустриалната система, въ ПРОИЗХОДЕ СИ, не е писана
система, тя не е била измислена отъ писатели; тя просто на
просто е била прилагана до Стеварта, който я е описалъ въ
гол-ьмата ичастъ споредъ практиката въ Ннглия, както Ннтонио
Сера е заелъ отъ историята на Венеция елементите на своята
система. Книгата на Стеварта, впрочемъ, строго казано не
е чисто наученъ трудъ. Паритъ, банкитъ, обръщението на
книжнитъ пари, търговскитъ кризи, търговския балансъ и
населението ИЗПЪЛВаТЪ ПО-ГОПЪМЗТЗ Му часть; разсжжденията
на автора ПО ТИЯ материи СЖ И до днесъ ПОУЧИТЕЛНИ 51: много
отношения, НО Тъ СЖ ИЗЛОЖеНИ безъ система И СЪ слабо разбиране; една и сжща идея се повтаря повече отъ десеть пжти.
Останалите въпроси на политическата икономия сж застжпени
повръхностно, или никакъ не сж застжпени. Нито производителнитъ сили, нито елементитъ на цЪната на предметите не
СЖ изучени. НВТОРд е имапъ ПОСТОЯННО предъ ОЧИ само опита
и положението на Пнглия. Неговата книга, съ една дума,
представлява ВСИЧКИ заслуги И ВСИЧКИ ГРЪШКИ на аПГЛИЙСКаТа
практика и тая на Колберть.
Ето въ що се състоятъ заслугите на индустриалната
система по отношение на дРУГитъ системи, които я последваха :
1) Тя разбира значението за страната на мануфактуритъ
и гьхното влияние върху земледЪпието, търговията и мореГОВСКЕ

плаването, тя ги откровено признава;
2) Изобщо тя избира подходящи средства за създаването
на фабрична индустрия у нациигъ узрели за тая цепь!)
3) Тя има за изходна точка идеята за нацията, и считайки
нациитъ като единици, тя навсЪкжде държи сметка за

националнитъ интереси.

Ето и главните. точки въ които тази система грЪши:
]) Изобщо тя нама точна представа за принципа на индустриалното възпитание на страната и за условията за неговото приложение;
2) Тя следователно предизвиква у народи, които

жив-вятъ

при климатически условия неблагоприятни за мануфактуритъ. у
държави МНОГО малко или още НЕДОСТаГЪЧНО напреднали едно
зле разбрано подражание на покровителствената система;
|) Ето какво казва Земан, вь кн. |. гл. ХХХХ: „За напредъка на
индустрията, държавника тръбва да де й ств у в а, не само да и о 3 в 0л и ва, той тръбна да покровителствува Преработването на вълните не
би успьло никога да се въведе въ Франция само поради ползи1Ъ,
които Франция е извлекла оть него, ако Краля не 61; предприелъ да
го подкрепи, давайки разни привилегии на фабрикантить и запрещавайки строго вноса на чужди платове. Има ли друго средство за
въвеждане гдето и да било на есвка нова индустрия ?“
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3) Тя иска, въ ущърбъ на земледЪлието, да разшири протекцията и върху суровите материали, макаръ земледЪлието
да е достатъчно защитено отъ естеството на нЪщата срещу
чуждата конкуренция;

4) Тя иска, въ ущърбъ на землед-Ъпието и безъ всЪкакво
оправдание, да облагоприятствува мануфактуритъ като спжва
износа на суровитъ- материали;
5) Тя не съветва нацията, постигнала мануфактурно и търговско надмощие, да отвори пазаря си на свободната конкуренция, за да предпази своитъ индустриалци и търговци
отъ немърливость и бездействие.
б) преследвайки изключително политическа цель, тя
пренебрЪгва космополитичнитъ отношения между нациитъ и
Цельта на човешкия родъ; тя увлича, освенъ това, правителствата да ВЪВеЖДЗТЪ ЗЗПРЕЩЕНИЯ тамъ, гдето ПРОтекцията

телни

бИ била

мита

достатъчна, ИЛИ да ПРОКВРВаТЪ
гдето умерените мита

въ случаи,

запрети-

биха по

ПОДХОЖДЕПИ.

7) Найпосле, благодарение на пълното изоставяне на
космополитичния принципъ, тя не съзира бждащето обединение на всички народи въ установяването на в-Ъчния миръ
и на общата свобода на търговията, - Цель къмъ която
всички народи трабва да се стремятъ и къмъ която тръбва
все повече да се приближаватъ.
Модернитъ школи несправедливо укоряватъ тази система,

че не признавала други богатства освенъ цЪннит-в метали,
макаръ ПОСЛЕДНИТЕ да не се-различаватъ въ НИЩО ОТЪ ЕСЪКЗ
друга стока и че възприела максимата - продавай колкото

се може по-вече, купувай по-малко.
Относно първия упрекъ не може да се поддържа нито
за администрацията на Колбертъ, нито за тая на англичаните
отъ Георгъ 1.насамъ, че те сж отдавали това значение
на вноса на ценни метали. Да насърдчаватъ индустрията,
мореплаването и външната търговия на страната, такава
бъ цельта на тЪхна-га търговска политика, политика която
имаше СВОИТЕ НЕЛОСТЕГЪЦИ, НО КОЯТО, изобщо, ПОСТИГНЗ забележителни резултати. Ние видЪхме, че следъ Метюенова
договоръ англичанигь изнасяха ежегодно въ Източните
Индии гол-Еми количества ценни метали, безъ да считатъ
този износъ за вреденъ.
Когато министрите на Георгъ | запретиха, въ 1721 година,
износа на памучнитъ и копринени платове отъ Индия, тъ не
казаха, че тръбва народа да продава възможно повече въ
странство, а да купува отъ тамъ въможно най-малко; този
абсУрдъ се прибави къмъ индустриалната система отъ една

)”

следваща школа. Тъ заявиха, че единъ народъ може дп
стигне до могжщество и богатство, само к а т 0 и 3 и а с и
произведенията на своитъ фабрики и като внася
сурови материали и зърненихрани. Ннглия следва
до днесъ тази максима, и, следвайки я, стана могжща и богата.
Тази максима е единствената вЪрна за всЪка страна съ стара
цивилизация, земледЪлието на която е вече стигнало по
висока стъпень на развитие.

Глава трета
Школа на физиократигь или земледьлска система
Нко гол-ьмия опитъ на Колбертъ 615 успълъ, ако отменението на Нантския Едиктъ, разточителството на Людвикъ ХП!
И неговата СТРЗСТЪ КЪМЪ слава, ЕКО разврата И РЗЗСИПНИ“
ЧЕСТВОТО на неговия ПРИЕМНИКЪ не бЪХа задушили начинанията на Колберта; ако прочее, въ Франция се бе образувала една класа отъ богати индустриалци и търговци,

ако щастливи конюнктури баха предизвикали прехвърлянето
имотите на духовенството въ ржцетъ на буржуазията и по
тоя начинъ изникнеше една втора енергична камара, подъ
чието влияние феодалната аристокрация бждеше реформирана, може би системата на физиократитъ немаще да види
бапъ день. И наистина тази система бъ нагодена споредъ
положението на Франция, въ времето когато тя се появи, и
разчетена изключително за нуждите на тая страна.
По гол-вмата часть отъ земята въ Франция 615 тогава въ
ржцетъ на духовенството и благородниците. Селяните, които
я обработваха, чезнеха въ робство и лична подчиненость,
беха плячка на суеверието. невежеството, на мързела и
мизерията. Ония, въ чиито ржце се намираха срЪдствата
за производство, всецЪло отдадени на лекомисленъ животъ,
не притежаваха нито способность, нито охота къмъ земледЪЛие; а които държаха оралото въ ржцетъ си, беха
лишени отъ всекакви интелектуални или материялни средства
за подобрение на земледЪлието. Подтисничеството, подъ
което феодалните институции караха земледтзлеца да пъшка.
беше усилено отъ ненаситнитъ искания на монархията спр-Ъмо
ПР0ИЗБОДИТЕЛЯ, искания ТОЛКОЗЪ ПО МЖЧНО УДОВЛЕТВОРИМИ,
ЗЕЩОТО аристокрацията И ДУХОВСНСТВОТО бЪХЕ освободени ОТЪ
данъци. При такива условия, най-важните индустрии, т. е.
ония които се базиратъ на земледЪпското производство на
страната и на консумацията на широките народни маси, не
можеха да виреят-ь; вирееха само индустрии, които произвеждаха луксозни предмети за превилегированитъ класи.

Външната търговия б-Ъше ограничена, поради безсилието

намираха материалнитъ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДВ КОНСОмиратъ гол-ами количества храни отъ тропическата зона и да
ги плащат-ь съ излишъка отъ своите произведения; вжтрешната
търговия 615 задушена отъ провинциалните мита.
ВЪ КОЕТО СЕ

НЧ
Не е Чудно, че ПРИ такова

ПОЛОЖЕНИЕ на

НЪШБТЕ,

МИСЛИ

които обсжждали причинит-ь на бедствието, което те
ширеше, сж дошли до заключението, че докато 3емлед15лието
не се освободи отъ своитъ вериги, докато притежателитъ
на земята и на капитали“); не се заинтересувать за земледълието, докато селянитъ тънать въ лична подчиненость, въ
суев-Ърие, въ мързель и невежество, докато данъцит-Ъ не
бждатъ намалени и разхвърляни справедливо, докато вжтреШНИТЪ ГраНИЦИ ПРОДЪЛЖЕВЕТЪ да СЖЩЕСТВУВЗТЪ И външната
търговия не вирЪе, страната не може да благопенствува.
Но тия мислители бтзха доктори на Монархътъ и на
Двора, протежета и интимни приятели на аристокрацията и
духовенството; та не искаха да водятъ открита война противъ
абсолютната власть, нито пъкъ противъ духовенството и
аристокрацията. Прочее, не имъ оставаше друго срйдство,
освенъ да облекатъ свонтъ планове за реформи въ мъглата

телитъ,

на ОТЕЛЕЧЕНИ СИСТЕМИ, ЦОСУЩЪ както преди И следъ ТЪХЪ
идеите за политическа и духовна реформа се обвиваха въ

булото на философски системи. По примЪра на своит-ь съвременници и едноплеменни философи, които, всредъ разложението на Франция, дирЪха да се утешатъ въ широкото
поле на филантропията и космополитизъма, подобно на оня
разоренъ И ОТЧЕЯНЪ глава на семейство, КОЙТО отива ДЕ
дири разтуха въ кръчмата, физиократитъ се увпЪкоха въ
космополитичния принципъ на свободната търговия, като
балсамъ, който може да изцЪри всички болки на страната.
Следъ като взеха тая идея ОТЪ въздуха, ТЪ зачоплиха на
дълбоко, и

намериха

въ чистия доходъ на почвата една основа

за т-Ъхнитъ възгледи. Тогава се построи системата :
„Само земята дава чистъ приходъ, следователно землед-ь.
лието е единствения източникъ на богатство“,--максима отъ
подходяща

КОЯТО

се

ИЗВаЖдаХа

важни

ПОСПЕДСТВИЯ:

ПЪРВО,

ЦЪЛаТа

феодална постройка тръбва да рухне, и то въ полза на
самите поземлени собственици, сетне, - всички данъци тръбва
да се напожатъ на земята, като източникъ на всички богатства, и по тоя начинъ изчезваше фискалния имунитетъ на духо.
венсвото и аристокрацията; най-после, фабрикантитъ съставляватъ една нелроизводителна класа, която не подлежи на

облагане, но нема и право на държавна протекция, което
пъкъ води къмъ премахването на митата.
Съ една дума, прибЪгна се до най-абсурднитъ аргументи
И Твърдения, за да се докажатъ ВЕЛИКИТЪ ИСТИНИ, КОИТО
бтвха предприели да възвестятъ.
Не можеше да става дума за нация. за нейната стъпень

и спрЪМо другите народи;
благо!
1.“Епсус!орек15е МеШосНчце проповЪдваше това

на култура и за положението

*

състоянието на индивида зависи оть онова на човЪшкия
родъ. Не се признаваха нито нации, нито войни, нито
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външни търговски ограничения; историята и опита се пренебр-Бгваха или изопачаваха.
Бъ тази система откриха голъмото преимущество, че тя
на видъ се бори противъ системата на Колбертъ и привилегиитъ на индустриалцитъ въ полза на поземелниттз
СОБСТВЕНИЦИ, КОГаТО ВЪ СЖЩНОСТЪ УДЕРИТЪ падаха ТЪКМО
върху привилегиите. на последнита. Бедниятъ Колбертъ 61;
единственно отговоренъ за жалкото положение на французкото земледЪлие, когато ц15лъ св-втъ знае, че Франция
притежава една гол-Ема индустрия само отъ Колберта насамъ,
и най-обикновения здравъ разумъ разбира, че индустрията е
единсвенното средство за процъвтяване на земледЪлието и

търговията.

Отменението на Нантския Еднктъ, лекомисленитъ войни
Х” и разточителствата на Людвикъ ХУ бЪха

на Людвигъ

съвършенно забравени.

Въ своитъ трудове Кене възпроизвежда и оборва едно
по едно възраженията, които неговата система 61; срещнала;
за очудване сж здравия разумъ, който той поставя въ устата
на своите противници и мистериознитъ абсурди, които имъ
противопоставя. Всичките тия абсурди, впрочемъ, тогава
се ползуваха съ репутацията на мждростъ между съвременниците на реформатора, защото тенденцията на неговата система
СЪОТВЕТСТВУВаШе На ПОПОЖеНИеТО на Франция ПО онова
време, както И На КОСМОПОЛИТИЧНИТЪ тежнения На осемна-

десетия

втакъ.

Глава четвърта
Системата на

рази-вини

ценности,

погрьшно наричана

гь Школата индустриална система

Учението на Ндамъ Смитъ за междурародната търговия
не е нищо друго освЪнъ едно продължение доктрината На
физиократитъ. Както последнята, то игнорира националностьта,
почти съвършенно то изключва политиката и управлението;
то предполага сжществуването на веченъ миръ и на световната асоцияция, то игнорира облагитЪ отъ една национална
индустрия, както и срЪдствата за създаване на такава индустрия;
то проповЪдва пълна свобода на търговията.
Следвайки пжтя, по който физиократит-ь го б-Ъха изпреварили, Н. Смитъ прави една основна грашка, считайки пълната свобода на търговията за изискване на разума, безъ да
проучи основно историческото развитие на самата тази идея.
Интелигентния биографъ на НдамъСмитъ, Дюгап-Стевартъ,
ни съобщава, че двадесет-ь и една година преди издаването на
своята книга, т. е. въ 1755, Смитъ е произнесълъ следнитъ
слова въ едно литературно общество, които слова доказватъ
първенството му въ идеята за свободната търговия: „ЧовЪка
се схваща обикновенно отъ Държавницита и оть съставителитъ
на разни ПРОЕКТИ като материялъ за политическа ИНДУСТРИЯ.

Тази проектокроитепи смущаватъ природнитЪ операции въ
човешките работи, а би тръбнало да се остави природата
да действува свободно, за да постигне ц15льта си. За да се
издигне една Държава огь най-низката стъпенъ на варварство
до най-високото стжпало на благосъстояние, изискватъ се

само три иззща: миръ, умерени данъци и една търпима
сждебна администрация; всичко останало дохажда отъ само
себе си. Вс15ко правителство, което се противопоставя на
този естественъ ходъ, което иска да даде дРуга насока на
капиталитъ, или иска да спре обществото въ напредъка му,
възстава срещу природата, и, за да се задържи на власть,

прибЪгва до насилия и става тираническо.“
Тази основна МИСЪПь послужи за ИЗХОДНЕ Точка на Ндамъ
Смитъ и последующитъ му трудове имаха за цЪпь само да
установят-ь и обяснят-ь тази мисъль. По кжсно той намери
потвърждение у Кеней, Тюрго и останалите корифеи на школата на физиократитъ, съ които се запозна презъ 1765 година
презъ време на пжтуването си въ Франция.

Не ще съмнение Ндамъ Смитъ виждаше въ идеята за
свободната търговия основата, върху която „трЪбваше да
изгради своята литературна репутацмя. Твърде естественно,
прочее, въ своя трудъ той усърдно отстранява и оборва
всичко което противоречи на тази идея, счита себе си за
шампионъ на пълната търговска свобода, разсжждава и
пише обсебенъ отъ тая мисъль.
Могълъ ли е той, съ това предубеждение, да преценява
нЪщата и хората, историята и статистиката, м-Еркитъ на правителствата и техните автори другояче освенъ да търси,
дали тъ се съгласуватъ или противоречатъ на неговия

принципъ?
Цитираниятъ по-горе пасажъ отъ Дюгапъ Стевардъ съдържа
на кратко цЪлата система на Ндамъ Смитъ. Правителството
не може и не трабва да има дРуга задача, освенъ да раз-

справедливо правосждие и да събира колкото се може
по малко данъци. Държавницитъ, които се опитватъ да създадагь индустрии, да развиятъ мореплаването, да насърдчатъ
външната търговия, да я защищаватъ чрезъ морски сили, да
основаватъ или придобиватъ колонии, сж въ неговите очи
проектокроители, които спъватъ напредъка на обществото,
За него не сжществува нация; той вижда само обществото
т. е. сборъ отъ индивиди. Индивидите знаятъ най добре, коя
индустрия за т1зхъ е най-износна и сж напълно въ състояние да
избератъ средствата, които ще ги доведатъ до благосъстояние.
дава

ПЪЛНОТО ОТРИЦаНИЕ на

нацията И ПРВВИТЕЛСТЕОТО, ВЪЗХВа“

лението на ЛИЧНОСТЪТВ, ТОЗИ ИЗТОЧНИКЪ на ВСЪКЕ производителна сила. МОГВТЪ да бЖдЖТЪ ПРИЕМПИВИ само до толкова,
ДО КОЛКОТО 115 иматъ за главенъ обектъ ВЪ СВОИТЪ ИЗУЧВЕНИЯ
не производителната сила, а продукта, т. е. материалното
богатство, или по право изключително размЪнната стойность
на продукта. Материализъма трЪбваше да се повика тукъ
въ помощь на индивидуализъма, за да се прикриятъ огромнитъ количества производителна сила, които индивида черпи
отъ нацията, отъ националното единство и отъ националната
асоциация на производителни-ь сили. Тръбваше политическата
икономия да се сведе до една обикновенна теория на сто йности; само индивидитъ произвеждатъ стойности, а Държавата, неспособна да ги твори, тръбва да ограничи своята
дейность въ подбуждане, защита и насърдчавание произвоДИТеПНИТЪ сили на ИНДИВНДИТЪ. ОТЪ тая гледна ТОЧКа ПОЛИТИческата икономия може да се резюмира така: Богатството се
състои аъ притежаване на размЪнни стойности. Разменнитъ
стойности се произвеждатъ отъ индивидуалния трудъ въ съдружие съ естественнит-ь фактори и капиталитъ. Капиталитъ се
образуватъ чрезъ спестяване, или отъ излишъкътъ въ производството спр-Ъмо консомацията. Колкото масата на капиталите
е по значителна, толкова потопЪмо е разд-ьлението на труда,

28?!

по-голЪма е и производителната сила.
Частниятъ интересъ е най-добриятъ стимулантъ къмъ трудъ
и спестяване. Върховната мждрость на едно управление се
СЪСТОИ ВЪ това - Да не спъва ПО НИКОЙ НЕЧИНЪ Националната
д-Ъятелность И Да се ГРИЖИ за СИГУРНОСТЪТН. БЕЗСМИСЛЕНО е да
и следователно толкова

Се

принуждаватъ СЪ ПРаВИЛНИЦИ ЧЕСТНИТЪ лица да ПРОИЗт
сами това, КОЕТО биха МОГЛИ да СИ НабдвЯТЪ ПО-еВТИНО

ВеЖДЕТЪ

чужбина.
Тази иначе последователна система, която анализира
елементит-ь на богатството, която описва си. и ьлна яснота процеса на производството, която сакаш ь обораа решително
грЪшкитъ на предшествуващитъ школи, по необходимость (:
тръбвало да бжде възприета, по липса на друга. Но въ
отъ

система Не е НИЩО ДРУГО ОСВЕНЪ ЧЕСТНОТО
ИНДИВИДИТЪ ЕЪ дадена страна, Иди
на чов-вчеството изобщо конституиране така. като

СЖЩНОСТЪ Тай

СТОПаНСТЕО На

да

несжществуваха

НаЦИИ

И национални ИНТЕ-

реси, войни, национални вражди и страсти; тя е
ТЕОРИЯ на СТОЙНОСТИ, ТЕОРИЯ на КОНТОРНО СЧЕТОВОДСТВО, НО НЕ
И доктрина, КОЯТО УЧИ, какъ ПРОИЗВОДИТеЛНИТЪ СИЛИ на Шепа
една нация се ПрОбУЖДаГГЪ, нарастват-ь, ПОДПЪРЖЕТЪ И запазЕЗТЪ ВЪ интереса На ЦИВИЛИЗЕЦИЯТВ И, на благоденствието
И, на нейната траиность И независимость,
Тази система гледа на всичко съ окото на търговецъ,
Стойностьта на нещата е богатството; тръбва да се придобиватъ стойности. Развитието на производителните сили тя
оставя на провидението, на природата или на Бога, както
щете; правителството не бива по никой начинъ да се бърка,
политиката не тръбна да се намиса въ натрупването на
СТОЙНОСТИ; ТЯ иска да се купува най-евтено; че ВНОСЪТЪ РЕЗОрявалъ фабриките въ страната, малко важи. Чуждитъ народи
давали премии за износъ на т-ьхнитъ фабрикувани продукти толкова ПО добре, ще МОЖЕ да се КУПУВВТЪ на още ПО низка
цена. Само които произвеждатъ разменни стойности, сж,
споредъ нея, производители. Въ подробностите тя признава
преимуществата на разделението на труда; но ефекта на това
сжщото разд-Еление на труда, приложено върху цЪлата нация.
тя го не съзира. Тази система увеличава капиталите само чрезъ
индивидуални спестявания, и нацията може да разшири своитъ

ПреДПРИЯТИЯ Само 51: РВЗМЪРВ на УВЕЛИЧЕНИеТО на ТИЯ КВПИна РЕЗВИТИеТО на ПРОИВОДИТеЛНИТЪ СИЛИ, Последица ОТЪ
създаването на фабрики въ страната, на външната търговия
тази
И на националната мощь, като последствие ОТЪ това,
система не отдава никакво значение. Бждащето на нацията и
е безразличие, стига
лица да придобиятъ разменни

ТВЛИ;

-

частнитъ

стойности. Тя познава само поземлената рента, но игнорира
стойностьта на земята; тя не подозира даже, че най-голамото
богатство на една страна се състои въ стойностъта на земята
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и въ недвижимите и имоти. Влиянието на външната търговия
върху ц-Ъната на земята, колебанията и бедствията които
произтичатъ отъ това, никакъ не я занимаватъ. Съ една дума,

това е най абсолютната, найтоследователната меркантилна
система и просто необяснимо е, че системата на Колберта,
СЪВЪРШЕННО индустриална ПО Тенденция, Е могла да бжде
наречена съ това име, когато тя, безъ да държи смьтка за
врЪменната печалба или загуба въ разменни стойности, има
ПРЕДЪ ВИДЪ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО създаването на НВЦИОНЗПНа ИНДУ-

И ТЪРГОВИЯ.
Въпреки това, ний не искаме да оспорваме гол-вмиттз
заслуги на Ндамъ Смитъ. Той първъ е приложилъ съ усп-ьхъ
6 Н а Л И Т И Ч Н 6 Т а М е ТО Д а ЕЪ ПОЛИТИЧЕСКаТа економия. СЪ

СТРИЯ

на ТаЗИ МеТОда И на една извънредна проницвтепность, той е внесъпъ светлина въ най-важнитъ отрасли на
науката, останали до тогава увити въ мракъ. Преди Ндамъ
Смита имаше само практика; Неговите трудове дадоха въ37
можность да се основе една наука за политическата економия,
и той е далъ за това много повече материали отъ своитъ
предшественици и приемници.
Обаче тъкмо качествата на неговия умъ, на които дължимъ
тази забележителни економически анализи, обясняватъ, защо
той не е обхваналъ цепокупното общество, защо не е можаль
ПОМОЩЪТЗ

свърже подробноститъ въ едно хармонично тапа, защо е
пренебрегналъ нацията зарадъ индивида, защо, загрижень
за свободата на дейностьта на производителя, той е изгубилъ
отъ погледа си националната целъ. Смитъ, който тъй добре
разбира облагитъ отъ разд-ьпението на труда въ една фабрика,
не вижда, че сжщия принципъ се прилага съ сжщата енергия
върху ц-Ели провинции и народи.
Нашето мнение е напълно сходно съ това, което Дюгалдъ
Стевартъ казва за ддамъ Смита. Смитъ умйеше да прецени
СЪ редка проницателность ОТдЪЛНИ ЧЕРТИ Въ даденъ характеръ;
обаче мнението му върху ансамбля на характера или върху
дадена книга поразяващо ПО СВОЕТО ТЪСНОГРЪДИЕ И ПОГРЕШность. Той дори не умЪеше да прецени парно ония съ
които 615 живЪлъ дълги години въ най-интимно приятелство.
„Портрета, казва биографа, 61; винаги живъ и изрази-тез
ленъ, той имаше голата прилика съ оригинала, глгданъ отъ
известна точка врвние, но не представляваше една точна и
пълна въ всЪко отношение картина“.
да

Глава пета
Продължение на предшествуващата.
Жанъ-Балтисть Сей и неговата школа.
Въ сжщность Сей тури само въ порядъкъ материалитъ,
безразборно натрупани отъ Ндамъ Смитъ, налравилъ ги е
разбираеми и ги е популяризиралъ; притежаващъ въ висша
стъпенъ дарбата да Систематизира и излага, той напълно е
успелъ въ това. Бъ неговитъ трудове не намираме нищо ново
ИЛИ оригинално, ОСВЪНЪ това, че той дава на интелектуалния
трудъ качеството на производителенъ, каквото Ндамъ Смитъ
МУ отказваше. НО тази идея, МНОГО права Въ теорията На

производителните

сили, е въ противоречие съ теорията на

размЪннит-в стойности, и Смитъ е, неще съми-Ъние, по последо-

вателенъ на себе си въ това отношение, отколкото Ж. Б, Сей.
Интелектуалнит-Б работници не произвеждатъ направо разманни стоиности; напротивъ, тъ, по скоро намаляватъ непосредственно съ своята консомации масата на приходите и
спестяванията,т. е. на материалнитъ богатства. Изатова мотива,
по който Ж. Б. Сей, отъ своя гледна точка, признава известна

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТЪ На ИНТЕЛЕКТУЗЛНИЯ ТРУДЪ, а ИМеННО “(е
той е възнаграденъ съ разменни стойности, нама нищо
реално, защото ТИЯ СТОЙНОСТИ СЖ бИЛИ вече Произведени,
преди да влЪзатъ въ ржцетъ на интелектуалнитъ работници;

само см-Еняватъ притежателя, но техното количество не
нараства отъ тая размена. Можемъ да наречемъ производители интелектуалните работници само дотолкова, доколкото съзираме националното богатство въ производителните
сили на нацията, а не въ притежанието на разменни стойности.
Въ това отношение Сей се намира спр-Ъмо Смитъ въ сжщото
положение, въ което последния се намираше спр-Вмо физио>
кратитъ. За да зачисли индустриялцитъ между производитеа
пит-ь, Ндамъ Смитъ трЪбваше да разшири понятието за богатството, и Сей, отъ своя страна, се намери въ алтернативата.
или да възприеме заедно съ Ндамъ Смигь абсурда, че интелектуалния трудъ не е производителенъ, или да разшири понятието за националното богатство и както бе сторилъ неговия
предшественик-ь да го приложи върху продуктивната сила
и да каже, че националното богатство не се състои въ притежаване само на РЕЗМЪННИ СТОЙНОСТИ, НО ВЪ притежанието На

те

19”
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производителни сили, досущъ както богатството на единъ
риболовецъ се състои не толкова въ притежанието на риби,
но въ способностьта и средствата да продължава да лови
толкова риби, колкото му тръбватъ,
Заслужва да се отбележи, и ако се не лъжемъ, това
изобщо не се знае. че Ж. Б. Сей имаше единъ братъ, чийто
здравъ разумъ и проницателность схванаха несьвършенството
на теорията на разменнитъ стойности, и че самъ той, предъ
съмнененията на брата си, бе изказалъ известни съмнения
въ истиностьта на своята доктрина.
Луи Сей, отъ Нантъ, мислеше, че въ политическата икономия се е промъкнала една погрЪшна номенклатура, причина
на много затруднения, и че братъ му, Жанъ, даже не е безукоренъ въ това отношение. Споредъ Луи Сей богатството на
народитъ се състои не въ материалнитв блага и техната
разменна стойность, а въ възможностьта да се произвеждатъ
тези блага непрекжснато. Теорията на Смитъ и Ж. Б. Сей за
разменната стойность разглежда богатството само оть тесния
ЖГЪЛЪ на ЗРЪНИе на единъ търговецъ, И самата тази система,
която иска да реформира тъй наречената меркантилна система,
не е нищо друго освенъ една тасногръда меркантилна система.
Жанъ Баптист-ь 615 отговорилъ на съмненията и възраженията
.
.
на брата си, че неговата метода (методата на
Сей?), именно теорията за размЪннитъ стойности, далечъ не
(: добра, НО че ТРУДНОСТьТа Се СЪСТОЯЛЗ ИМЕННО ВЪ

да се намери по-добра1).
Какъ? Да се нам-вреда по-добра? Нима братъ му Луи не
я бдеше намЪрилъ? Но или е липсвало достатъчно проницателность за да се разбере смжтно изразената идея на
този братъ, или пъкъ се е изб-Вгвало да се разтури една

това,

4

вече основана школа и да се проповедва тъкмо обратното
доктрината, която ни е прославила!
Личното въ трудовете на Сей се състои само въ формата
на системата, ВЪ дефиницията на ПОПИТИЧЕСКаТд ЕКОНОМИЯ
като наука за производството, разпределението и консона

бОГаТСТВВТа. Благодарение ТЪКМО на това ПОДраздЪление на материята и на излагането й, Сей усп-ь да
основе школа. Това не требва да ни очудва, защото всичко
мацията На

у него е тъй да се каже осезаемойдо такава стъпень Сей е
съум-Ълъ да изложи процесите на производството и на инднч
видуалнитъ сили, които то използува,-и бтв усп-влъ да направи
разбираемъ въ своята ограничена сфера принципа за раздвлянето на труда, тъй ясно той обяснява търговията на индивидите! Н-ьмаше занаятчия, нито бакалинъ, който да не може
да ГО разбере, И КОЙТО не ГО разбра, ТОПКОЗЪ ПОВЕЧЕ
че Ж Б. Сей нищо ново не ги учеше. Защото отдавна се
1)в. |.ош5 Зау: Ешоез

5цг

|а т|сПе55е

ае: паноп5. 1836 стр 36

и сл.

УН/

знаеше въ всЪка грънчарница, че ржцетъ и ловкостьта на
грънчаря, сиречъ труда, требва да влагат-ь въ съприкосновение съ глината, сиречъ суровия м атериалъ, за да
произведатъ съ помощьта на точилото, пещьта и дървата,
сиречъ капитала, грънци, сиречъ произведения, които
Не знаеха само
иматъ стойность, разменни стойности.
да изразятъ тия неща съ научни термини и да ги обобщатъ
съ помощьта на тия термини. Безъ съмнение, малцина сж
бакалиттз, които преди Ж. Б. Сей не ще да сж знаели, че
тоя, който изпраща за хиляда талера стоки въ странство, и
въ замена получава стойность отъ 1500 талера, печели
500 талера; отдавна се знаеше, че трудътъ обогатява и че
леностьта е причина на мизерията, че личния интересъ е
най-могжщия и деятеленъ остенъ, и че който иска да има
пилци, не требва да изяжда яйцата. Може би не се знаеше,
че всичко това било политическа икономия, и хората баха
приятно изненадани да се видятъ тъй лесно посветени въ
най-дълбокитъ тайни на науката, да се видятъ освободени
чрезъ нея отъ умразнитъ данъци, които поскжпватъ тъй
много нашите най-приятни консомации, и отгоре на всичко
това да получатъ веченъ миръ, братство на земното кълбо.
дълголетие. Не требва сжщо така да ни очудва, че толкова
много образовани хора и общественни служители се наредиха
между почитателите на Смитъ и Сей, защото принципа на
|а555ег а1|ет и |а555ет (ане не изисква никакъвъ
умственъ разходъ, освенъ у тия, които първи сж му дали да
види бтвпъ свЪтъ; на писателитъ, дошли следъ тьхъ,
оставаше просто да възпроизвеждатъ сжщит-в аргументи, да
ги кичатъ, да ти обясняватъ; и кой не би ималъ амбицията
и способностьта да стане великъ държавникъ, щомъ вси-+
ката работа на държавника била да стои съ скръстени

РЖце?
Присжщо на

системите е, че щомъ човЪкъ усвои веднажь
принципъ, или пъкъ, въ наколко глави, слЪпо следва
известенъ авторъ, той е загубенъ. Нека прочее заявимъ
преди всичко на г. Ж, Б. Сей, че политическата икономия, така
както ний я разбираме, не се ограничава само да учи, какъ
се произвеждатъ разменни стойности отъ индивидите, какъ
се разпределятъ помежду имъ и какъ се консомиратъ отъ
т-ьхъ; нека му заявимъ, че държавника иска и тръбва да знае
нещо повече, че той тръбва да научи,какъ се събуждатъ производителнитъ сили на цаца една нация, какъ тъ растатъ, къкъ
се защищаватъ, какъ тв намаляватъ, преспиватъ или даже
разрушаватъ, какъ, чрезъ производителните сили на страната
ресурсите и могатъ да бждатъ найаефикасно употребени въ
изграждането националния поминъкъ, независимостьта, благоденствието, могжществото, цивилизацията и бждащето на
единъ

нацията.
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Отъ крайния принципъ, че държавата може и тръбва да
урежда всичко, системата е изпаднала въ противоположната
крайностъ, - че държавата не може и не бива да прави
каквото и да е, че индивида е всичко, а държавата нищо.
Мнението на Сей върху всесилието на индивидитъ и безсилието на държавата е прекалено крайно. Не можейки
да претвостои на изкушението да се аъзхити отъ грижите
на Колберта за индустриалното възпитание на нацията, той
се провиква: „Едва ли може да се очаква толкова мждрость
и грижи за общото отъ страна на самите индивиди“.
Нко отъ системата минемъ къмъ автора, въ него ний
виждаме единъ човЪкъ, който, безъ обширни познания по
ИСТОРИЯ, безъ ОСНОВНИ ПОЛИТИЧЕСКИ И адМИНИСТраТИВНИ знания.
безъ усетъ на държавникъ или философъ, имайки въ
главата СИ само една идея И ТО чужда идея, се РОВИ ВЪ
историята, политиката, статистиката, въ търговските и индустриални отношения, за да нам-Бри нЪкопко доказателства
и факти, които да му услужатъ, като ги приспособи за
своитъ цели. Прочетете какво той пише за Мореплавателния
актъ, за Метюенова договоръ, за системата на Колберта,
върху Еденовия договор.-ъ и пр., и вий ще намЪрите потвърждение на горната преценка. Не му е хрумнало мисъльта
да ИЗУЧИ Въ СВОЯТЗ поспедоватепность Историята на ТЪРГОВИЯТЕ
и индустрията на народитъ. Той признава, че има народи.
които сж станали богати и могжщи подъ митническа закрила;
но, ако го пов-Ервамедъ сж услЪли въп ре к и, а не лора ди
протекцията, и той иска да го вЪрваме само на дума. Именно
казва той. защото Филипъ Н ъв запретилъ на холандците
достжпа въ португалските пристанища, тъ сж били принудени
да ТЪрГуВдТЪ направо СЪ ИСТОЧНИТЪ ИНДИИ; като че ЛИ
такова ЗЕПРеЩЕНИЕ е оправдано ОТЪ ПРОТЕКЦИОННВТа система,
като че ли холандците не можеха да нам-врятъ пжтя за
Индия безъ това запрещение! Сей еоще по малко доволенъ
ОТЪ

СТаТИСТИКдТЕ

И

те

ПОЛИТИКЕТЕ,

ОТКОЛКОТО

ОТЪ

ИСТОРИЯТд,

такива неудобни факти, които
тъй често вливатъ въ разрезъ съ неговата система, и Защото
той нищо не разбира отъ статистика и политика. Той не
престава да отбелЪзва илюзиитъ до които статистическигъ
види се, защото

даватъ

МОГдТЪ да ДОВЕДЕТЪ, И да ПРИПОМНЯ, че ПОЛИТИКЗТВ
нищо общо съ политическата економия, нещо което
прилича на Твърдението, когато РЕЗГЛЕЖДЗМЕ ЕДИН-ь ОЛОВЗНЪ

данни

нема

сждъ, че метала отъ който той е съставенъ не ни

интересува.

Отначало търговецъ, по сетне индустриалецъ, подиръ
това неудачникъ-политикъ, Сей се отдаде на политическата
економия, ей тъй както се пробва н-Ъкое ново предприятие,
КОГаТО СТЕРОТО престане дд върви, ПО НЕГОВО ЛИЧНО ПрИЗт
нание, въ началото той се колебаеше дали да се произнесе
за меркандилната система или за свободната търговия. Отъ
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умраза къмъ континенталната система, която 615 разорили
фабриката му, и къмъ автора на тая система, който го (и.
отстранилъ отъ Трибуната, той се реши да се застжпи за
пълната Свобода на ТЪРГОВИЯТЗ.

Думата свобода. по какъвто случай и

да

се произнася,

упражнява отъ пЕДесеть години насамъ въФранция твърдъ магма
ческо влияние. Освенъ това, както подъ Империята, така и
ПОДЪ Реставрацията. Сей принадлежеше КЪМЪ ОПОЗИЦИЯТЗ И
не преставаше да препоржчва спестовностьта. Неговитъ
съчинения добиха популярность по съображения независими
ОТЪ СЪДЪРЖЗНИЕТО ИМЪ. КЗКЪ иначе ТАЗИ ПОПуЛЯРНОКТь би
могла да преживее падането на Напапеона, нъ едно време,
когато приложението на неговата система неминуемо тръбваше да разори всички френски фабрики? Неговата упорита
привързаность къмъ космополити-(ния принципъ, при такива
условия, дава Марката за неговата политическа схватливость. Упроритата му евра въ космополитичнитъ тенденции
на Каннинга и Хюскисонъ показва до колко той по-знава
свЪтътъ. Липсва само на славата му, щото Людвигъ ХЩН
или Карлъ Х да му бЪха повЪрили министерството на
търговията и финансиитъ. Сигурно тогазъ историята щеше да
запише името му редомъ съ онова на Колберта, последния
като създатель, а първия като разоритель на французската

индустрия.

Никой писатель не е упражняваль такъвъ силенъ наученъ

тероръ съ такива слаби средства, както Ж. Б. Сей; най-малкото
СЪМНЕНИЕ ВЪ НЕПОГРЕШИМОСТЪТЗ на неговото учение биваше
заклеймено СЪ ПОЗОРНИЯ ЕПИТЕТЪ ОбСКУРаНТИЗМЪ, И дори хора
като Шапталь се бояха отъ анатемитъ на този Папа на
политическата економия. Трудътъ на Шапталъ върху фратг
цуската индустрия е отъ единия си край до другия само едно

изложение на резултатитъ на протекцтнната система въ
Франция: той изрично го казва. Шапталь заявява, че при
днешното положение на Света, н15ма друго спасение за
Франция осв-Ънъ протекционната система. Обаче, въпрЪки
ПРОТИВНЕТЗ тенденция, КОЯТО впадЪе Въ ЦЪЛЕТВ МУ КНИГб,
Шапталь се ОПИТВВ, ПОСРЪДСТВОМЪ едно хвалебствие На СВОбодата на търговията, да получи отъ школата на Сея опрощение за ТЕЗИ СВОЯ ересть. Сей подражава на папството дори
до индекса. Наистина, той не запрещава поименно отделни
еретически съчинения, той отива по далеко - той запрег
шава всички, - ортодоксални и еретически. Той препоржчва
на младежите, КОИТО изучватъ ПОПИТИЧЕСКаТа ЕКОНОМИЯ, да
не четатъ много книги, за да не бждатъ лесно увлечени въ
заблуждения, но да четатъ малко и само добри книги, т. е.
съ други думи: „Вий ще четете Ндамъ Смитъ и мене, и ще
четете само насъ двамата“. Но бащата на Школата можеше
да получи по-голЪмата часть отъ почитьта на младежъта и
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затова неговия ЛСИТНЕНТЪ ТУРИ И ТУКЪ необходимия редъ.
Споредъ Сей писанията на Смитъ сж пълни съ безредие.
грешки и противоречия, и той дава ясно да се разбере, че

само оть него може да се научи човЪкъ, какъ тръбва да се
чете Пдамъ Смитъ,
Ж. Б. Сей за на върха на своята слава, когато се
появиха млади ЕРЕТИЦИ, КОИТО атакуваха основата на СИСТЕмата МУ СЪ такава сила И СМЪЛОСТЪ, ЩОТО той предпочете Да
се разбере СЪ ТЪХЪ ПО частенъ редъ И МЪПКОМЪ да отбегне
публичната препирня. Между тЪхъ, Таннеги Дюшатель,
тогава, пъкъ и днесъ, министъръ, е най-пъргавия и най-интелигентния. „Споредъ Васъ, драги критикъ, пише Сей на Г.
Дюшатель въ едно частно писмо, въ моята политическа еко
номия не остава нищо. освенъ действия безъ причини, факти
безъ обяснения, една верига отъ съотношения, въ която липсватъ началото И края И на КОЯТО ГЛаЕНИТТЪ халки СЖ СТРОшени. Заслужавамъ значи, участьта на Ндамъ Смита, за когото
единъ отъ нашитъ критици бъ казалъ, че той билъ върналъ
назадъ политическата економия.“

Въ постскриптума къмъ това писмо, той прибавя тази
наивна бележка: „Въ втората статия, за която предизвестявате, съвсемъ излишно би било да се повръщате къмъ тази
полемика, която само би отегчила публиката.“
Днесъ школата на Смитъ и Сей е развенчана въ Франция
и неразумния деспотизъмъ на теорията на размЪннит-в стой>
ности е зам-Бстена съ една анархия, която нито Роси, нито
Бланки могатъ оправи. Сенъ-Симониститъ и Фуриериститъ,
начело на които стоятъ забележителни таланти, вместо да
реформиратъ старата наука, я отхвърлягь напълно и измис-

лиха утоп И итъ. Едва напоследъкъ най-умнитъ между тЪхъ се
опитаха да свържатъ своите доктрини съ тая на предшеству7
вашата школа и да поставятъ въ връзка своите идеи съ
днешното положение на нещата. Отъ тЪхнитъ трудове, въ
особености отъ трудовете на Мишелъ Шевалие,
единъ
голЪмъ талантъ, - тръбна да очакваме много нащо. ШарНОТО И ПРИЛОЖИМОТО, КОЕТО намираме ВЪ НОВИТЕ теории на ДНЕШното време, може да се обясни въ общи черти съ принципа
на аСОЦИЙЦИяТа И хармонията на ПРОИЗВОДИТЕЛнитъ сили. Отричането на свободата и на индивидуалната
независимость е техната слаба страна; у т-Ъхъ индивида се
губи всец-Ъло въ обществото, противно на теорията за разменнитъ стойности, въ която индивида е всичко, а Държавата е
принудена да бжде нищо. |Зъаможно е човЪчествотО да се
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СТРЕМИ

КЪМЪ ОСЖЩЕСТВЯВаНеТО на ТВКЪВЪ ПОРЙДЪКЪ на

нещата,

какъвто ТЪЗИ секти мечтаятъ или предчувствуватъ; на-всЪки
случай, азъ мисля, че до осжществяването имъ ще изминатъ

и"! |

столетия.!Никой простосмъртенъ не е успЪлъ да нам |.|п|
въ изобретенията и общественното състояние на своето врЪМтМЪРИПОТО за напредъка на бждащето. Даже умътъ на Платона
не е могълъ да предусети, че следъ хиляди вЪкове робитъ
на обществото ще бждатъ изковани отъ желЪзо, чиликъ и
олово; умътъ на Цицерона не можа да предвиди, че печатното слово ше разшири представителната система върху
цепи империи, върху цЪпи материци и дори върху цЪлия
човЪшки родъ. Нко известни велики умове сж успЪпи да
отгатнатъ напредъка, който ще се извърши следъ хиляди
години, както Христосъ отгатна унищожението на робството,
все пакъ всЪка епоха има своя особенна мисии. Задачата на
епохата въ която живьемъ, не изглежда да бжде равно
кжсването на човешкия родъ въ ф а л а н с т е р и итъ на Фурие,
за да се направятъ хората колкото се може по-вече ранни
по-между имъ въ физическо и интелектуално отношение, а да
усъвършенствува производителната сила, интелектуалната
култура, политическия строй и могжществото на нациитъ „
да ги подготви, като ги приравни помежду имь до степеньта
на възможното, за всемирно обединение. Защото, ако предположимъ, че при днешното положение на Света, фаланстериитъ реализиратъ непосрЪдствеината ц15ль, която преслед»
ватъ тЪхнить апостоли, пита се, какво би било тЪхното
влияние върху могжществото и независимостьта на Льо
жавата? Една нация, разпокжсана въ фаланстерии, не е ли
изложена на опасностьта да бжде завоювана отъ други
пбчмалко напреднали, или останали оше въ старото си състо
яние. нации и заедно сь изгубванието на своето сжществуч
вание да види и унищожението на самитъ фаланстерии?
По настоящемъ теорията за разм вннитъ стойности е „з„дд,
нала въ такова безсилие. че тя се занимава почти изключи
телно съ издирвания върху естеството на рентата, а Рикардо.
Въ СВОИТЕ ПРИНЦИПИ на политическата ЕКОНОМИЯ
стигна ДО тамъ да ТВЪРДИ, ЧЕ главната задача на политическата
еКОНОМИЯ се състояла ЕЪ СПРЕДЪЛЯНЕТО на закона, СПОРеЦЪ
КОЙТО Продукта на земята се разпределя МЕЖДУ собствениците, наемателитъ и работниците.
Докато едни заявяватъ см-ьпо, че науката е съвърг
шенна и нама какво повече да и прибавяме, други които
четатъ съ разбирането на философа или на практическия
ЧОВЪКЪ съчиненията ПО ТИЯ ВЪПРОСИ ПоддЪРЖЗТЪ, че НЪМЕ
политическа економия, че тая наука ПредСТОИ тепърва да СС.“
създаде, че до сега тя е била само една астрология, но че
е ВЪЗМОЖНО И желателно ОТЪ нея да ИЗЛЪЗЕ една аСТРОНОМИЯ.
много

За да не се разбере погрЪшно мисъльта ни, ний заключваме съ напомнянето, че нашата критика върху трудоветъ
на Ж. Б. Сей. както и върху тия на неговите предшественици
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и приемници, се отнася до националните и междудържавни
отношения, и че ний не оспорваме тЪхнитЪ заслуги въ изграждането на второстепеннитъ докрини. Ясно е за вс-Ъки, че
идеите и заключенията на даденъ авторъ върху известни отРдСЛИ ОТЪ науката МОГаТЪ да бждатъ ОТЛИЧНИ, а основата на
системата му да бжде погрешна.

Книга четвърта
Политиката
Глава първа
Островната Сюпрематия и Континенталните Сили.
Северна Пмерика и Франция
Презъ всички времена имало в градове или страни, които
сж надминавали другите въ индустрията, търговията и мореплаването; но свЪтътъ не бе виждалъ още сюпрематия сравнима съ тая на днешното време. През-ь всички времена
ИЗВЕСТНИ държави СЖ се СТРЕМИПИ КЪМЪ ВЛаДИЧЕСТВО, НО НИКОЙ
до сега не е постройвала върху такава широка основа зграа
дата на своето могжщество. Колко амбицията на всички, които

ИЗГРЗЛЯТЪ СВОЕТО универсално владичество
ВЪРХУ силата на ОРЖЖИЕТО, НИ ИЗГЛеЖДа мизерна
въ сравнение съ това голЪмо попъпзновение на Ннглия да
трансформира целата своя територия въ единъ просторенъ
търговски и промишленъ градъ, въ едно обширно пристанище, и да стане по отношение на другитъ страни туй което
единъ голЪмъ градъ представлява спр-Емо селото, огнище на
изкуства и науки, центъръ на гол-ама търговия и благосъстояние,
на търговска марина и военна мощь. едно козмополитическо
тържище продоволствуваше останалитъ народи съ фабрични
издания и диряще, въ замена, отъ всЪка държава нейнитъ
сурови материяли и съестни припаси, арсеналъ на голЪми
капитали, свЪтовенъ банкеръ, разполагащъ съ оборотнитъ
средства на целъ свЪтъ, който чрезъ заеми и събирани лихви
е обърнапъ всички народи въ свои длъжници!
Да бждемъ, впрочемъ, справедливи спр-Ъмо тази Сила и
спр-вмо нейната амбиция. Далечъ да бжде спрЪнъ въ своя
напредъкъ отъ Ннглия, Света получи отъ нея силенъ тласъкъ.
Тя послужи за примеръ на всички народи въ вжтрешната
и външна търговия, въ гол-ьмитъ изобретения и въ голамить
предприятия ОТЪ всЪкакъвъ видъ, ВЪ осъвършенствуването
на приложните изкуства и на съобщителнитъ средства, въ
откриването и разработването на пустующи Земи, особенно
на ПРИРОДНИТЪ богатства на горещата
ВЪ експлоатацията

СЖ

пожелавали да

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
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зона и

ВЪ

цивилизоването на

племена останали,

ИЛИ

ИЗ-

паднали, въ варварско състояние. Кой знае до каква стъпенъ СВЪТЗ би останалъ назадъ, ЕКО АНГЛИЯ не СЖЩЕСТЕУ“
ваше? И ако Ннглия престакеше да сжществува, кой може
да каже, до кжде човешки родъ би се върналъ назадъ?
Следователно, ний се радваме на бързит-ь успехи на тази
нация и и пожелаваме благоденствие на вечни времена. Но
бива ли да желаемъ, щото тя да изгради върху развалините
на дРУгит-в нации една универсална империя? Само единъ

химерически космополитизъмъ, илиединъ тЪсногръдъ меркантилизъмъ би могалъ да отговори утвърдително на този въпросъ.
Въ предшествующита глави ний очертахме последствията отъ

подобна денационализация и доказахме, че цивилизацията
на чов-ашкия родъ не може да бжде освенъ резултатъ отъ издигането на РЕЗНИТЪ народи до еднакво стжпапо на КУЛТУРа,
ботатство и могжщество; че пжтятъ по който Ннглия е стигнала отъ варварство до своето днешно величие е отворенъ
за другите нации и че не една отъ гвхъ днесъ е повикана
да следва стжпкитъ на Ннглия. Държавните принципи, съ
помощьта на които Ннглия е станала туй което е днесъ,
иогатъ да се сведатъ къмъ СЛЕДнитъ формули:
ПОСТОЯНО ПРЕДПОЧИТаНе вноса на производителни сили
предъ вноса на стоки |);
подържане И ГРИЖПИВО ПОКРОБИТеЛСТВУВаНе развитието на
производителната сила;
Вносъ на сурови материали и земни продукти, износъ
само на фабрични издалия;
Използуване излишъка отъ производителни сили въ основаване на КОЛОНИИ и подчинявание на варварски народи:
Излючително право за Метрополията да продоволствува
съ фабрични издания колониитъ и подчиненитъ територии:
въ ватена на това, използуване преимущественно техните
сурови материяли и специално тЪхнит-ь тропически произведения:

Запазват-тие за себе си каботажа и навигацията между
метрополията и колониить, насърдчение морския риболовъ
чрезъ премии и обсебване възможно най-голамата часть

ОТЪ

международната навигация;

|) даже проиводството на вълна вь Ннглия се дължи отчасти на
тази мансима. Едуардъ п/ внесе. благодарение на специална фаворизация,
зооо овни отъ Испания, гдето износа въ запретенъ, и ги разпредЪли
между общините съ разпореждане да не бждатъ клани, нито скопявани
вь продължение на седсмъ години. (Е55ау от тгаас тгт Еп9|апс1, тп. 1, стр.
379). Следъ като цельта биде постигната, англия отговори натази испансна щедрость съ запрещаване вноса на вълна огь Испания. Ефекта на
това запрешение, колкото несправедливо да се струва, е не по Малко
безпорень, както и запрещението на вълни-На при Карла п, въ 1672
и 1574 год.

М“:
Издигание до положението на първа морска сила, разннг
рение съ помощьта на тази сюпрематия своята външна тьргоа
ЦИЯ И безспирнз увеличавание СЕОИТЪ КОПОНИЯЛНИ ВЛНДЕНИИ.
оказване УЛЕСНЕНИЯ въ КОЛОНИЯЛНЗТЗ ТЪРГОВИЯ И 51: мореплаването до колкото тъ биха обезпечили повече печалби нежели
ЗаГубИ; да се не УГОЕЗРЯ ВЗЕИМНОСЪ ВЪ МОРСКИТЪ ТдКСИ, освенъ
въ полза на “ННГПИЙ И като СРЪДСТВО за ВЪЗПРеПЯТСТВуВЕНС
чуждитЪ държави да въвеждатъ морски ограничения въ своя

полза:

Да се не правятъ отстжпки на независими нации, освенъ
по вноса на земни продукти, но подъ условие на аналогични
отстжпки досежно износътъ на фабрични изделия;
Гдето подобни отстжпки не би могли да се получа-п,
чрезь договаряне, постигане на сжщата цЪпь чрезъ контра-

банда;

предприемане ВОЙНИ, ИЛИ скючване на СЖЮЗИ, ИЗКЛЮЧИТеЛНО
въ интереса на ИНДУСТРИЯТВ И търговията, на навигацията И
на колониите; постигание чрезъ това печалби за сметка на
приятели и неприятели; за сметка на поспЪднитЪйчрезъ
преустановяване на търговията, за сметка на приятелите
разорявайки индустрията имъ постредствомъ субсидии, плаЩани подъ форма на фабрични издЪлия.
НЪКОГЗ ТИЯ МВКСИМИ ОТКРИТО се ПРОКПЗМИРВаХа ОТЪ ВСИЧКИ
министри и отъ всички членове на Парламента. Министрите
на Георгъ Първи. въ 1721 год., заявиха открито, по поводъ
запрещението вноса на фабрични над-Елия отъ Индии, че една
нация не МОЖЕ да стане богата И СИЛНВ освенъ чрезъ ВНОСЪ
на сурови материяли и чрезъ износъ само на фабрични издЪпия.
Въ времето на лордъ Чатамъ и на Лордъ Нордъ не се побояха да заявятъ всредъ Парламента, че не бива да се позволи
на Северна Америка да фабрикува дори една конска подкова.
Подиръ Ндамъ Смитъ, нова една максима се прибави къмъ
ТОКУ-ЩО ПОМЕНЕТИТЪ, а имено
Ц И С И М У Л Ир а не И С ТИ Нската Ннглийска политика посредствомъ изражения и козмополитични аргументи, измислени
отъ Ндамъ Смитъ, по начинъ да се попречи
имитирането И ОТЪ ЧУЖДИ нации.
Вулгарното благоразумие предписва, щомъ некой стигне
на върха на величието, да ритне стълбата съ помощьта на
която го е постигналъ, за да пиши дРУгит-ь отъ средства да
се изкачат-ь подире му. Тукъ е тайната на козмополитичното
учение на Пдамъ Смитъ и на козмополитичнитв тенденции
на негова прочутъ съвременникъ Випиямъ Питъ, както и на
всички негови наследници въ управлението на Великобритания.
Нацията, която съ протекционни мита и морски ограниченя
осъвършенствува своята промишленость, а своята търговска
марина до стъпень да не се плаши отъ никаква чужда конкуРеНЦИЯ, Не можеше дд ВЗЕМЕ ПО МЖДРО решение ОТЪ това да

-
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отблъсне далечъ отъ себе си тия сртвдства на своето издигане,
проповЪдва на другитЪ народи ползитъ отъ свободната
ТЪРГОВИЯ И ВИСОКО да МЕНИФЕСТИРЗ съжаленията СИ за гдето
до сега е следвала пжтя на заблуждението и за гдето тона
козъ кжсно е стигнала до опознаването на истината.
Вилиямъ Питъ бе първия английски държавникъ, който
разбра въ какво може да се използва космополитичната
теорИя на Ндамъ Смитъ и не на празно той носеше постоянно
да

въ джебовет-в си единъ екземпляръ отъ Ботатството на
н а р о д и тъ. Неговата речь отъ 1786 г., отправена не по адресъ
на парламента или къмъ Англия, а очевидно по адресъ на
неопитнит-в и несржчни француски държавници, и разчетена
единственно за да ги спечели за договора на Еденъ, е единъ
шефъ дьовръ на диалектика а [а Смитъ. Франция, споредъ
него, е отредена отъ природата да бжде землед-влска и да
произвежда вина, а Ннглияада бжде промишленна страна;
тия две нации сж една спрямо друга като двама големи търговци, работящи въ различни отрасли 1). Нито поменъ оть
старата английска максима, че въ външната търговия една

богатство
фабрични
изделия срещо земни продукти и сурови материяли. Тази
може да стигне до най-високото стжлало на
могжщество само чрезъ размйна на

нация

и

своите

максима остава отъ тогазъ на самъ английска държавна
тайна; тя престава да бжде публично прокламирвана, за да
бжде обаче още по строго следвана.
Впрочемъ, ако, отъ Вилиямъ Пит-ь насетне, Ннглия беше
действително се отказала отъ протекционата система, като
отъ безполезна патерица, тя би била днесъ по велика, отколкото е; тя щеше да бжде много по близко до цельта, която
преследва, до индустриалния монополъ въ Света. Очевидно
най благоприятния моментъ за постигане тая целъ ба епохата
на възтановяването на общия миръ. Омразата, която континенталната система 61; възбудила, бе дала достжпъ на космополитичната теория въ всички нации отъ Континента. Русия,

1115113 Северна Европа, Германия, Испанския полуостровъ,

Съединените Щати, - всички тия страни щЪха да се

сметнатъ

|) „Франция, казваше Питъ, превъзходствува Ннглия по климагъ
и по други природни дарове. тя я надминава съ своите сурови продукти: алнглия надминава Франция въ фабричните изделия. Вината. ракиитЪ,маслата и фраиц, оцетъ, особно първить два артикула, представ»
пяввтъ такава важность и стойность, щото нвшитъ природни богаства
немогатъ да се иврять съ тЪхъ: отъ друга страна, не по малко общопризнато е, че Ниглия притежава монопола на некои фабрични отрасли.
а въ други има доста авантажи. за да може да противостои на вс ко
съперничество отъ страна на Франция. Това е условието и естественната
база за полезни сношения между дветъ страни. заека отъ тьхь притев
жавайки свои голвми артикули и такива, които липсватъ на другата,
тъ сж една спрвмо друга както двама големи 1ърговци.работящи въ разни
брашнове, които взаимно си услужватъ обменяйки своитъ стоки“.

).Ч/

щастливи да могатъ да обм-Ънятъ своитъ земни произведения и
сурови материяли съ фабрични издЪлия отъ Ннглия. Самата
Франция, може би, щЪше да бжде заставена, срещо гол-ьмить
отстжпки въ полза на нейните вина и копринени издталия, да
напустне запрещенията. ЩЪЩЕ да НаСТЖПИ момента КОГаТО,
както Прислей ба казалъ за Навигациония Нктъ, щеше да
бжде твърде ловко отъ страна на Англия да отм15ни своята
протекционна система, тъй както ловко накога я бъ въвела.

СЪ подобна политика

ВСИЧКИЯТЪ ИЗЛИШЪКЪ На двата

КОН-

тинента отъ сурови материяли и землсдтзпски продукти ЩЪше
да нахлуе въ Ннглия и цЪлия свЪть щьше да се облича въ
английски платове; всичко щЪше да способствува за увеличавание богатството и могъществото на Англия. Въ течение на
настоящия вЪкъ, Руси и Нмериканци мжчно щ“|-ха да се решат :,
да усвоятъ протекционната система, а германцитъ - да жер-

твуватъ ИЗГОДИТЪ на

НаСТОЙЩеТО

срещо очакванията ОТЪ

далечното бжджще.

Но небило речено дърветата да се нздигнатъ до небето.
Лордъ Кастелриджъ пожертвува търговската политика на
Англия въ интераса на поземелната аристокрация и последната
уби кокошката която носеше златнитъ яйца. Нко аристокрацията 61; се примирила съ идеята англиийскит-в фабриканти да
Царуватъ въ всички пазари, в Велико-Британия да играе
спр-Ъмо останалия св-Ътъ ролята на фабричния градъ спрЪмо
СЕЛОТО, ПОВЪРХНОСЪТЗ на острова щеше до сега да бжде
покрита съ кжщи и фабрики, или обърната въ паркове за
УДОВОЛСТВИЯ, Бъ ЗЕЛЕНЧУКОВИ И ОВОЩНИ градини, ИЛИ ПЪКЪ афеК“
тирана било за производство на млЪко и мЪсо, било за произвеждане На ИНДУСТРИЯЛНИ растения, за такива КУЛТУРИ, СЪ една

дума. които могатъ да

митъ градове.

вир-вятъ само

Тия култури щ-Ъха

въ околности-тъ на

голъ-

да бждатъ за английското

землед-Ълие несравнено по лукративни, отколкото производа
храни И като Такива ЩЪХЕ СЪ време да увеличатъ
доходит-ь на аристокрацията много повече, отколкото можеше
да ги увеличи забраната на чуждитъ жита. Обаче аристокраЦИЯТВ, ржководена ИЗКЛЮЧИТеПНО ОТЪ СВОЯ ИНТЕРЕСЪ на момента,
предпочете чрезъ законите за зърненитъ храни да задържи
своит-в фермажи на висотата, на която 615 ги изкачила възбраната, наложена отъ войната, върху чуждитъ сурови продукти
и жита и принуди по този начинъ нациитъ отъ Континента
да потърсятъ своето благосъстояние въ други насоки, вм-Ъсто
въ свободния обмЪнъ на тЪхнитъ 3емпед15лски продукти съ
фабрични издьлия отъ днглия, т. е. въ създаването на
индустрии. Ннглийскитъ проибитивни закони подъйствуваха
само
ТЪКМО КаКТО НВПОЛЕОНОВаТа КОНТИНЕНТЕПНа СИСТЕМа,
че малко по бавно.
Когато Канингъ и Хюскисонъ дойдоха на власть, землевладьлческата аристокрация бъ вкус ила отдавна Запретеиия
СТЕОТО На

“*
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плодъ, за да можеше да се убеди да се откаже отъ своитъ
превилегии. Тия държавници, както и днешни-тъ английски
министри, имаха да разрешаватъ една неразрешима задача,
Тръбваше На да убеждаватъ нациитъ отъ Континента въ ползитъ
отъ свободната търговия и сжщевременно да пазятъ непокжтнати, въ полза на аристокрацията, ограниченията противъ
чуждитъ земледЪлски произведения. Невъзможно бЪше.
значи, тамъ да задоволятъ очакванията на партизани-тъ на
свободната търговия въ двата Континента. Посредъ потопътъ
отъ филантропични и козмополитични фрази, съ които се
обсипваха общите разисквания върху различните търговски
СИСТЕМИ, Гь не виждаха непоследователность, колчемъ ПЖТИ
ставаше ВЪПРОСЪ за измЪнение На ИЗВеСТНИ ТаКСИ ОТЪ ЕНП-Лий“
ската тарифа, да подкрЪпятъ аргументацията си съ протекционната СИСТЕМЕ На

да

ЕРИСТОКРЗЦИЙТа.

Хюскисонъ облекчи много артикули, но непропустна никога
изтъкне, че даже при по-ниска тарифа, фабрикитъ на

още достатъчно протежирани. Бъ това отношение той следваше горе-долу максимитъ на управлението
на Дигитъ въ Холандия: гдето водитъ стигаха до голЪма
височина, мждрото управление строеше високи диги; а гдето
водите слабо се покачватъйниски диги. Така че, тъй помпозно
възвестената реформа въ митническата английска система се
сведе до размЪрит-ь на икономическо акробатство. Намалението на митата на копринените изд-Ълия се посочи като
доказателство за щедростьта на Ннглия, безъ да се помисли,
че Ннглия искаше чисто и просто, въ интереса на своите
финансии и безъ ущръбъ на своитъ копринени фабрики, да
спре контрабандата, която се правеше съ този артикулъ, и
напълно постигна тази цЪль. Но ако едно протекционно мито
отъ 50 до 700/0 (което по настоящемъ още плащатъ включая
добавъчнить такси чуждите копринени издЪлия въ Ннглия),
тръба да се цитира като доказателство за щедрость, по вечето
отъ народить въ това отношение ще да изпреварятъ, камо

страната б1зха

Ннгпия.
Понеже доводит-ь на Канингъ и на Хюскисонъ беха предназначени да произведатъ впечатление главно въ Франция
и Северна Америка, не ще бжде излишно да се припом

ли да последватъ

“Е“:
се провалиха въ тия страни.
Както въ 1786 г, англичанитъ имаха още по онова време
въ Франция многобройни привърженици между теоретициттз
и либералите. Очарована отъ великата идея за свободата на
търговията и отъ повърхностните аргументи на Сей, въ борба
СЪ ЕДНО ОМРаЗНО правителство, ПОДЪРЖЕНЕ ОТЪ МОРСКИТЪ
пристанища, отъ производители-!; на вина и оть фабрикаНА
тите на копринени изд-Ълия,либералната партия буйно искаше,
както въ 1786 год., разширението на търговията съ Ннглия
какъ

те
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като истинско и единствено
денствието на страната.

средство

за повдигание благо!

Каквито упрЪци и да се отправятъ къмъ Реставрацията,

тя принесе на Франция поне една услуга, която не може да
се пренебрегва и която потомството не ще и оспорва; тя не
се поддаде НИТО на аНГЛИйСКИТТЪ МаШИНЕЦИИ, НИТО ПЪКЪ СЕ
остави да се повлияе отъ крЪсъцитъ на либералитъ по въпроСНТЪ на МИГНИЧЕСКаТа ПОЛИТИКд. КдНИНГЪ имаше ТОЛКОЗЪ
присърдце това дало, че той самъ ходи въ Парижъ да убеждава
господинъ бе ушна въ превъзхопсшото на своит-Ъ намтг
рения и да го кара да ги подражае. Обаче г-нъ Де Вилсль
615 твърде практиченъ, за да не схване стратегемата; и
увЪряватъ, че той отговорилъ на Канинга .,Нко Ннглия, при
НЕПРЕДНаЛОТО СЪСТОЯНИЕ на СВОЗПд ИНДУСТРИЯ, ЦОПУЪЦЕ Чу>Кда га
конкуренция въ по широкъ размЪръ, отколкото преди, тази.
политика е съобразна съ нейния добре разбраиъ интересъ;
по настоящемъ, обаче, въ добре разбрания Интерес-ь на
Франция е да даде на своитъ фабрики, развитието на които
е още несъвършено, протекцията която имъ е необходима.
Когато настжпи момента, щото чуждата конкуренция да бжде

полезна за французката индустрия, той, Вилелъ, н-Ъма да
пропустне да се възползува отъ примера на г. Канингъ“.
Разсърденъ отъ този отказъ, следъ завърщанието си,
Канингъ се похвалилъ предъ парламента, че е вързал-ь на
шията на французкото правителство тежъкъ камъкъ чрезъ
Ингервенцията въ Испания. Това показва, че козмополитическия духъ и европейския либерализъмъ на Канинга не ще
да сж били толкозъ сериозни, колкото почтеннить либерали
отъ Континента сж вЪрвали; защото, ако каузата на либерализма ВЪ Континента ГО интересуваше ЩО“Г0де, какъ той,
Канингъ, можеше да изостави либералната испанска консти.
туция на произвола на Французката интервенция, само за да
вържелъ на шията на француското правителство нЪкъкъвъ
си къмъкъ? ВЪрното е, че Канингъ 61; въ пълната смисъль
на думата англичанинъ и че той допущаше филантропичнитъ
И КОЗМОПОПИТИЧЕСКИ идеали ДО толкова, ДО КОЛКОТО Ть можеха
да му послужатъ за закрЪпване и разширяване индустриялНОТО И ТЪРГОВСКО надмощие на АНГЛИЯ, ИЛИ за ПРЕЛЪСТЯВЗНЕ

чрезъ тЪхъ на съперничестауващи нации.
Впрочемъ гАиъ Де Вилель нЪмаше нужда отъ голЪма
проницателность, за да съзре примката, която Канингъ му
хвърляше. Опита на една съседна страна, Германия, която,.
следъ отменението на континенталната система, не преставаше да ретроградира въ своята индустрия, му даваше красноречиво доказателство за реалната стойность на принципа на
свободната търговия, както той се разбира въ Ннглия.
нещо повече, Франция се чувстваше много добре подъ
усвоения отъ 1815 год. насамъ режимъ, за да се остави да
20
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бжде примамена, като кучето въ баснята, да напусне плячката
за да гони стенната и. Най-просветенитъ въ индустрията умове,
като Шапталь и Шарпъ Дюпенъ се б-Ъха вече произнесли по
найне двусмисленъ начинъ върху резултатите на тази система.
Съчинението на Шапталъ върху французката индустрия
не е нищо дРУГО, освенъ защита на французката търговска
политика и една картина на нейнитъ резултати изобщо и
частно. Тенденцията на това съчинение изпъква въ следния
пасажъ, който тукъ цитираме1):
„И така, вм-Ъсто да се губимъ въ лабиринта на метафизическитъ абстракции, нека запазимъ установеното и да се
помжчимъ да го осъвършенствуваме.
„Едно добро митническо законодателство е истинското
спасение за землед-Ълската и фабрична промишленость; то
повишава или намалява митата на границите, споредъ обстоятелствата и нуждитъ; то компенсира дезавантажа който
нашата фабрикация среща въ цената на работната ржка
или горивото; то протежира зараждащитъ се изкуства чрезъ

запрещението,

За да

ГИ

ПОДЛОЖИ

На ЧУЖДЗТа

КОНКУРЕНЦИЯ

само когато те достигнатъ до пълно съвършенство; то се
мъчи да осигури индустриалната независимость на Франция
и я обогатява съ работни ржце, които, както много пжти
съмъ казвалъ, сж главния източникъ на богатствата“.
Въ своята книга за производителните сили на Франция
и за напредъка на французката индустрия отъ 1814 до 1827 г.
Шарпъ Дюленъ 615 очерталъ тъй добре резултатитъ отъ
следваната отъ Франция търговска политика отъ Реставрацията насамъ, щото никой французки министъръ не би се

пожертвува делото на едно полустол-Ътие постигнато съ толкова мжки, богато вече съ резултати и

тосмелилъ да

пълно съ надежди,
воръ а ла Метуенъ.

-

срещу чудесата на новъ нЪкой дого-

Нмериканската митническа тарифа отъ 1827 “година бъ
и неминуемо последствие огь англииската търговска система, система която отблъскваше строителния
дървенъ материалъ, житата, брашната и дРУгитъ сурови
материали на Съединените Щати и допуЩаше само технитъ
памуци, въ Зан-ана на английски фабрични изд-Ълил.
Търговията съ Ннглия ползваше по този начинъ само
землед-Ълския трудъ на американските роби; най-свободните
и нвй-просветенитъ Щати отъ Съюза, се вид-ьха спънати въ
своя материаленъ напредъкъ и осждени да изпращатъ въ

естественно

пустошитъ на Западъ годишния излишъкъ отъ своето население и капитали. Хюскюсонъ знаеше отлично това положение на тъщата; знаеше се, че английския министъръ въ
Вашингтонъ не веднажъ го 615 предупредилъ за последиците,
*)

спартат: ое ПпсШзШе РгапсаЕзе,

т. 11, стр. 417.
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които политиката на Ннглия тръбваше да причини. Нко
Хюскюсонъ бЪше действително такъвъ, какъвто го рисуватъ
въ странство, той щЪше да се възползува отъ този Щастливъ
случай - промулгацията на американския тарифъ - за да
накара английската аристокрация да разбере абсУРдНостъта
на своите закони противъ зърнените храни и необходимостьта
да бждатъ тъ отм-Ънени. Той се разсърди на американцитъ, или
поне се престори на сърдитъ, и въ своето раздразнение си
ПОЗВОЛИ ТВЪРДЕНИЯ, ЧИЯТО НСТОЧНОСТЪ

бТЗШЕ

американски ППВНТЕТОРИ, - заплашвания,

смешенъ.

Хюскюсонъ твърдеше,

ПОЗНЕТЕ на ВСИЧКИ

КОИТО ГО

направиха

че Ннглийскить пратки въ
Съединените Щати съставлявали едвамъ една шеста отъ
нейния цЪлокупенъ износъ, когато пъкъ вноса на Съединенитъ
Щати въ Ннглия съставлявалъ половината отъ тЪхния износъ.
Съ това той искаше да докаже, че Съединенитъ Щати
зависятъ отъ Ннглия по-вече, отколкото днглия зависи отъ
Съединенитъ Щати и че Ннглия много по-малко може да
се бОИ ОТЪ ЕДНО прекъсване на ТЪРГОВИЯТВ ВЪ случай на война
и спиране на плаването. Нко се взематъ предъ видъ цифритъ
за БНЕСЕНИТЪ И изнесени СТОЙНОСТИ, СЖЖДЕНИЕТО На ХЮСКЮСОНЪ
изглежда правдоподобно; НО, аКО се ВЗЕМЕ подъ ВНИМВНИЕ
естеството на респективнитъ пратки, не може да се разбере,
какъ Хюскюсонъ е могълъ да си послужи съ аргументъ,
който доказва гькмо противното на това, което е искалъ да
докаже. Праткитъ на Съединените Щати въ Ннглия се
състоятъ изцЪпо, или вь по-голЪмата си часть. отъ първични
материали, СТОЙНОСТЪТВ на КОИТО ННГЛИЯ одесетотворява, ОТЪ
КОИТО не МОЖЕ да Се ЛИШИ И КОИТО тя не може днесь Да
СИ набави ОТЪ ДРУГИ СТРаНИ, ПОНЕ ВЪ достатъчни количества,
до като пъкъ целия вносъ на Съединените Щати отъ Англия
се състои отъ предмети, които те биха могли сами да фабрикуватъ, или да купятъ отъ други страни. Така че, ако се

разгледатъ ПОСПЕДСТЕИЯТЕ ОТЪ ПРЕКЖСЕЕНЕТО на ТЪРГОВСКИТЪ
сношения между дветъ страни, отъ гледището на теорията
на стойностите тъ изглежда да бждатъ съвършено неизносни
за Съединенитъ Щати, докато пъкъ преценени отъ точка
зрение на производителнитъ сили, тъ причиняватъ огромна
щета за Ннглия. Въ Ннглия, действително, двете трети отъ
памучнитъ фабрики биха спрели и биха се разорили, като
съ единъ замахъ Ннглия би изгубила една индустрия годишното
производство на която далечъ превишава колективната стоиНОСГЪ На ИЗНОСЕ Й, ПОСПЕДСТВИЯТЕ ОТЪ подобна загуба за
спокойствието, за богатството, за кредита, за търговията и
за могжществото на Англия сж неизброими. Н какви би биле
ПОСЛЕДСТВИЯТЗ ОТЪ ПреКЖСВЕНИЕТО на ТЪРГОВИЯТЗ за СЪЕДИненитъ Щати? Принудени сами да фабрикуватъ артикулитъ.
които до тогазъ сж тЪглили отъ Ннглия, тъ биха спечелили
много скоро туй, що Ннглия би изгубила. Сигурно както
2О*
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едно време, между Ннглия и Холандия следъ Навигациония
актъ, би последвала борба за животъ и смъртъ; и тая
борба ще има, може би, сжщия резултатъ както борбата,
театъръ на която бе станалъ Ламаншъ. Не му е местото

рисуваме на дЪЛГО И ШИРОКО ПОСЛеДСТВИЯТд ОТЪ едно
СЪПеРНИЧЕСТВО, КОЕТО рано ИЛИ КЖСНО струва НИ Се, Ще избухне,
по силата на нъщата; казаното петгоре е достатъчно, за да
се изтъкне слабостьта и опасното въ твърдението на Хюскюсонъ, за да се изтъкне колко Англия е неблагоразумна въ
Да

принуждаването, чрезъ своитв хпъбни закони, Съединените
Щати да се индустриализиратъ и колко Хюскюсонъ щъше да
бжде по-повъкъ, ако, вместо да си играе съ опасни и фриВОЛНИ аргументи, СИ ПОСТдЕеШе за задача да отстрани ПРИЧИ-

нитъ,

които предизвикаха американския митнически тарифъ

отъ 1828 год.

За да докаже на Съединенитъ Щати ползитъ отъ техната
търговия съ Ннгпия, Хюскюсонъ посочва на извънредното
увеличение износътъ на памука; американците, обаче, знаеха
какво струва този новъ аргументъ, Отъ десетина и повече
години, производството на памукъ въ Северна Пмерика,
ОТЪ ГОДИНЕ на година ДЕЙСТВИТЕЛНО ПРЕВИШЕВЕШЕ консумач
ЦИята толкозъ, щото ценить бЪха спаднали горе долу въ
размЪрътъ въ който износътъ 615 увеличенъ, до такава степень,
че следъ като презъ 1816 год. бЪха изкарали 24 милиона
долари отъ 80 милиона либри памукъ, презъ 1826 год. американцитъ получиха само 25 милиона долари за 204 милиона

либри памучно производство.
Сетне, Хюскюсонъ заплашваше американцитъ съ организирането въ голам-ь мащабъ на контрабандата презъ Канада.
Истина е, че при досегашното положение на нашата, това
срЪдство е най-голвмата спънка, която протекционната :истема на Съединените Щати може да срещне; но какво
тръбва да се заключи отъ това? - Че американците требва
да поднесатъ своя тарифъ предъ стъпитъ на Британското
Правителство И да очакватъ СМИРЕНО решенията, КОИТО биха
бИЛИ уГОДНИ на ПОСЛЕДНОТО да ВЗЕМЕ! ВСЪКа година СПРЪМО
техната индустрия? Какво безумие! Следвасамо да се заключи,
че американците ще трабва единъ день да си инкорпориратъ
Канада, или поне да и помогнатъ да стане независима, щомъ
канадската контрабанда се укаже нетърпима. Но не е ли
ВЪРХЪ на безумие За една нация СТИГНЗПа ДО ТЪРГОВСКВ И
индустриална сюпрематия да принуждава единъ землед-Ълски
народъ, т-Ъсно свързанъ съ нея чрезъ кръвни връзки по"
езикъ и интереси, да се индустриализира, и сетнъ, желайки
да спре единъ наложенъ ИМПУЛСЪ, Да ГО ЗаСТаЕЯ да ПОМаГа на
колониитъ и да се освободятъ отъ нейното иго?
Следъ смъртьта на Хюскюсонъ г-нъ Пулетъ Томсонъ пое
рмководството на търговските дала въ днглия. Той про-
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дължи политиката на своя знаменитъ предшественникъ. Обаче,
по отношение на Северна Нмерика, нему оставаше твърде малко

работа; защото въ тази страна, безъ намесата на Пнгличанитъ, безъ влиянието на памучнитъ плантатори и на импортьорит-ь, интригить на демократическата партия беха преди-

звикали, въ1832 год. известния Ко м п ром и се нъ Нктъ актъ който, корегирайки прекаленостит-ь и недостатъците
на предшедствующата тарифа и запазвайки за фабрикацията
на памучни и груби вълнени платове една задоволителна
протекция, правехме всички желани оть Нпгличанитъ отстжпки,
безъ компенсации отъ тЪхна страна. Отъ тогазъ вносътъ на
Ннглия въ Съединените Щати се тъй силно увеличи и
надмина ТОЛКОЗЪ МНОГО ВНОСЪ1Ъ на СЪЗДИНЕНИТЪ ЩаТИ ЕЪ
Ннглия, щото отъ Ннглия зависи въ вс*вка минута да изтегли
каквито КОЛИЧЕСНЗЗ пожелае благородни метали ЦИРКУлиращи въ Съединенитъ Щати, и да причини въ последните търговски кризи, колчемъ пжти сама тя почувствува
парично стеснение. Удивителното е, че компромиса има за

авторъ най-гол-Ъмияи най-просветения защитникъ на Пиерииндустриални интереси
Хенри Клей. Вследствие
митническия тарифъ отъ 1828 година, благосъстоянието на
ИНДУСТРИЯПЦИТЪ ПОВДИГНЕ ТОЛКОЗЪ МНОГО завистьта на ПаМУЧнитъ плантатори, щото Южните Щати заплашваха съ разтуряние на Съюза въ случай че тарифа отъ 1828 година не
бжде измЪненъ. Федералното правителство, привързано къмъ
дамократическото мнение, по партийни и избирателни съобра-

канскитъ

*

ЖеНИЯ, се ПРИСЪЕДИНИ КЪМЪ |ОЖНИГЪ ПЛдНТаТОРИ И СПЕЧЕЛИ
на страната си демократитЪ-земледЪлци отъ Централните и

Западни Щати.

Въ тия Щати покачването на

цените,

мастните

последвало въ голЪма часть отъ просперитета на
фабрики и вследствие постройката на множество канали и

железници, бъ истудило старата симпатия къмъ индустрията.

Бояха се, при това, да не би Южните [Цати да отидатъ въ
упорството си до дъйствително разтурялие на Съюза и
даже до гражданска война. Въ смЪткитЪ на демократите
отъ Централнитъ и Източни Щати влизаше да щадягь симпатиитъ на демократитъ отъ Южнитъ Щати; по тази съображения общественното мнение биде благосклонно настроено
къмъ свободната търговия съ Ннглия, и пълното изоставяне
индустриялни-15 интереси на страната на произвола на английската конкуренция бЪЩе възможно. При тия условия, компромисното предложение на Хенри Клей беше единственното
СРЪДСТВО за спасяване, поне ОТЪ части, протекционната система.
фабрикацията на
Една часть отъ Нмериканската индустрия,
бе пожертвувана въ полза на
елегантни и скжпи артикули,
външната конкуренция. за да се спаси останалата фабрикация на евтени артикули отъ обща консомации.
Обаче по всичко изглежда, че презъ иднитъ години
протекционната СИСТСМЗ ЩЕ СЕ засили ВЪ СЪЕДИНЕНИТЪ

-

щ
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Щати и даже ще направи нови завоевания. Каквито и да
бждатъ усилията на Ннгличанитъ за намаление или за смЪкчение на търговските. кризи въ Съединенитъ Щати, каквито и
колкото голЪми капитали и да внасятъ тъ тукъ подъ формата
на покупка на публични фондове И заеми, или чрезъ емиграцията,
вИНдГИ СЖЩЕСТВУЮЪЦЕТЕ И продължаваща да Се
увеличава липса на РаЕНОВЕСИЕ МЕЖДУ СТОЙНОСТЪТЕ на вноса
И И3Н0Са не Ще може да бжде ПО ТОЗИ начинъ отстранена;
страшни и все по-вече опасни кризи сж неминуеми и найсетнъ американцмтъ ще разбератъ причините на злото и ще
взематъ съответнитъ марки за ограничаването и спирането му.
Въ естестеството на нЪщата е, впрочемъ, щото числото
на привърженицитъ на протекцията да расте, а това на
свободната търговия да намалява.
РЕСТЯЩЕТО до сега дирение на СЪЕСТНИ ПРИПЗСИ, ПРеДИЗ“
викано отъ благосъстоянието на фабриките, отъ усиления
общественни строежъ, отъ чрезмерното увеличение на памучното производство, а отъ части и поради лошитъ реколти,
всичко това способствува за запазването на високо ниво
цЪнитъ на землЪделскитъ продукти; но може сигурно да се
предвижда, че въ течение на иднитъ години тия ц15ни ще
ПадНбТЪ на половина, тъй както Тъ досега превишаваха ТОЗИ
размеръ. Следъ Компромиса излишъка отъ американски
капитали се НдСОЧИ, ВЪ значителна СТЪПЕНЪ, ВЪ ЗЕМЛЕДЪЛИЕТО И
почва по настоящемъ да дава вече саоит-ь резултати. Тъй, докато
производството на землед-Ълски продукти значително нараства, търсението имъ силно намалява; първо, защото общественитъ постройки не ставатъ въ пораншния разм-Ъръ; на
второ место, защото външната конкуренция въспира развитието на фабричното население; трето, защото производството
на памукъ превишава ДО такава СТЪПеНЪ Консумацията, ЩОТО
плантаторитъ се принудиха сами да произвеждатъ съестни
припаси, които по рано т-Ъглеха отъ Централните и Западни
Щати. Нко пъкъ настанатъ богати реколти, Централните и
Западни Щати ще се видятъ задръстени отъ храни, както
това се случваше преди режима на тарифата отъ 1828 година,
И тъй като еднаквите причини произвеждатъ винаги еднакъвъ
ефектъ, земледЪлцитъ отъ Центъра и Изтокъ ще разбератъ
СТНОВО, ЧЕ само увеличено фабричното Население на страната
може да увеличи търсението на земни и земледелски продукти,
и че това увеличение е възможно само при посилно развитие
на ПРОТЕКЦИОННЕТЕ СИСТЕМЕ. ПО ТОЗИ НаЧИНЪ ПЗРТИЯТВ На ПроТЕКЦИОНИСТИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ще се увеличава И ще печели ЕЛИЯНИЕ,
а ПРОТИВНЕТЕ партия ще се намалява ВЪ съответенъ РаЗМЪР-ьр ПО
причина че памучнитъ плантатори нама да пропуснатъ да
признаятъ, че въ тЪхния добре разбранъ интересъ е фабричното население на страната да нараства, а съ него заедно
и дирението на землед-Ълски продукти и сурови материяли.
-“

СЮ“)

Понеже памучнитъ плантатори и демократите въ СъедиЩати, както погоре изтъкнахме, сами работеха съ

нениттз

най-голама ревность въ полза на английските търговски
интереси, Пулетъ Томсонъ нема възможность да прояви своето

искуство.
Въ Франция работитъ се развиваха по другояче. Тукъ упорствуваха въ проибитивната система. Дайствително, много отъ
чиновници-Б и отъ депутатитЪ теоретици бвха въ полза на
разширение търговскитЪ сношения между Ннглия и Франция;
сжществушощия между лветь страни сьюзт. ттридапаше на
дипломатическо

това мнЪние известна популярность; неможеш обаче да се
споразум-вятъ върху срЪдствата за постигание на цельта и
никой нЪмаше една ясна идея за това. Изглеждаше очевидно
и безпорно, че покачванието на митата върху съестнитъ
припаси, върху суровиттз материяли, както и запрещаването
ВНОСа На английски вЖГЛИЩа И желЪзо, ПрИЧИНЯ ватъ сериозна
Щета на француската индустрия и че единъ по силенъ износъ
на вина, РаКИИ И КОПРИНСНИ платове, ще бжде извънредно
ПОЛЕЗЕНЪ за страната.
При това, ограничаваха Се въ СМЖТНИ декламации ВЪРХУ
неудобствата отъ проибитивната система. Не мислЪха, обаче,
че би било благоразумно да се засегне тя, поне за сега,
защото Юлското правителство намираше упора главно въ
богатата буржуазия, въ болшинството си заинтересована въ

голвмиттз

индустриялни прЕДприятия.

Чакъ сега Пулетъ Томсонъ скрои своя

планъ за борба,
който прави честь на ловкостьта му като дипломатъ. Той
изпрати въ Франция единъ ученъ, познаващъ добре търгоБИЯТа, индустрията И търговската политика на ТаЯ страна И
известенъ по свободолюбивитв си мнЪния,
Д>ръ Боврингъ.
Последниятъ пропжтува цвла франция и Швейцария, за да
събере на самото м-Есто материялит-в, които да послужатъ
за аргументи противъ проибитивната система, въ полза на
свободната търговия. Той изпълни тази мисия съ умение и
щ

ПОВКОСТЪ. КОИТО ГО отличавагь; Той изтъкна ГЛНаВНО ПОПЗИТЪ
ЛЕСНИТЪ СНОШеНИЯ МЕЖДУ дветЪ Държави за ВЖГЛИЩаТа

ОТЪ ПО

желтззото, за вината и ракиитЪ. Въ публикувания оть него
рапортъ аргументацията му изтъква само тия артикули; що
се отнася до останалитъ- отрасли на индустрията, той се
задоволява съ статистики, безъ да се опитва да установи
какъ Свободната ТЪРГОВИЯ СЪ ННГПИЯ би МОГЛа да ГИ развие
И безъ да прави ПО отношение на ТЪХЪ каквито И да било
и

предложения.

д-ръ Боврингъ спедваше инструкциитъ които Г. Пулетъ
Томсонъ му 51; начерталъ съ редко искуство и които сж
напечатани на чело на неговия рапортъ. Г-нъ Томсонъ афишира тукъ най либералнитв максими и показва голами грижи
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за мануфактурни-ь интереси на Франция; той счита за невъРОЯТНО да могатъ, ВЪ това ОТНОЩЕНИЕ, да се ПОСТИГНЕТЪ ОТЪ
проектиранит-ь преговори гол-Еми резултати. Инструкциите
615ха редактирани по начинъ да успокоятъ интереситъ, станали
вече толкосъ могжщи, на французката памучна и вълнена
индустрия по отношение намеренията на Ннглия. Споредъ
г-нъ Томсонъ било би безумно да се искатъ отъ тахна страна
гопЪми отстжпки. Наопъки, той инсинуира, че съ по гол-ьмъ
успехъ би могло да се искатъ отстжпи за артикули по маловажни. Последнитъ не се поменуватъ въ инструкциите, но
французкиятъ опитъ достатъчно дава да се разбере, какво
означава това изражение. Касаеше се по онова време да се
отвори французкия пазарь за английскитъ ленени прежди
И

платове.

Французското правителство, трогнато отъ аргументитъ на
аНГЛИйСКИя кабинетъ И НеГОЕИТЪ ЗГЕНТИ, ВЪ желанието СИ да
направи На ННГПИЯ една маповажна ОТСТЖПКа, маловажна И
при това изгодна за самата Франция отстжпка, намали митата
върху прежди и платове отъ ленъ до такъвъ размЪръ, че
при наличностьта на забел-Ъжителния напредъкъ постигнатъ
отъ Ннгличаниттз въ ленената индустрия, митата престанаха
да покровителствуватъ французската индустрия. И пратките,
които Ннглия изпращаше впоследующитъ години въ Франция,
отскочиха като по чудо на 38 милиона франка въ 1838 год.;
и Франция, изпрЪварена въ тази индустрия отъ Ннглия, рискуваше да загуби окончателно, въ ущърбъ на своето земледЪЛСКО население, една ИНДУСТРИЯ, ПРОИЗВОДСТВОТО на КОЯТО
възлизаше на неколко стотинъ милиона франка, ако чрезъ
покачване на митата не 615 ИЗДНГНВЛЕ ВДИНЪ бентъ ПРОТИВЪ
английската конкуренция.
Франция 645 измамена отъ Пулетъ Томсонъ; очевидно
последния предвиждаше, още презъ 1834, развитието, което
фабрикацията на ленъ въ Ннглия щеше да получи презъ
идните години вследствие новите марки; и въ тия преговори
той разчиташе върху невежеството, въ което се намираше
французското правителство по отношение новитв способи
и неминуемитъ последствия оть т-Ъхното употръбление. Днесъ
авторите на това митническо облекчение се мжчатъ да уввряватъ, че се касаело до отстжпки на белгийската промишпеность; НО оправдаватъ ЛИ На СЪ това невежеството СИ ВЪРХУ
напредъка На АНГЛИЯ И СВОИТЕ липса На ПРЕДВИДЛИВОПЪ?

Кактои да било, не подлежи на съмнение поне, че Франция,
СТРЕХЪ да ПОЖЕРТВУВВ на АНГЛИЯ ПО гольмата часть ОТЪ
»своята фарбикация нв ленени платове. трЪбваше отново да я
ПОДЪ

защити и че първиятъ опитъ въ наше време за разширение
.на свободната търговия между Франция и Англия даде
едно безспорно доказателство за британската ловкость и за
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францусзката неопитность; това 51; нащо подобно на второ
издание на договори 5: [а Метуенъ и Еденъд)
Какво направи г-нъ Пулетъ Томсонъ, когато той чу
[оплакванието на французкитъ фабриканти на ленени изделия
и когато видя французкото правителство разположено да
поправи сторената отъ него грешка? Той направи сжщото,
което Хюскюсонъ бъ извършилъ преди него,щтой заплаши,
че ще запрети вносътъ на французкитъ вина и копринени
платове. Ето ви английския козмополитизъмъ! Франция тръба
ОСТаВИ Да загине една ИНЦУСУРИЯ, КОЯТО датира ОТЪ
ХИЛЯДИ ГОДИНИ, И ТО ИНДУСТРИЯ ТЪСНО СИ нрзана СЪ сжществува-

вапо да

нето на народнитъ маси и особено съ земледьпието, произведението на която влиза въ числото на предметитъ отъ първа необХОДИМОСТЪ за ВСИЧКИ КЛаСИ И МОГВТЪ да се ИЗЧИСЛЯТЪ на обща
стойность до 300-400 милиона франка и то за да купи
привилегията да продава вина И КОПРИНЕНИ платове въ АНГЛИЯ
за НЪКОЛКО милиона само ПО вече ОТЪ КОЛКОТО ДО сега!
Независимо отъ тази несъразмйрность въ стойностите, може
да се запитаме, какво би станало съ Франция въ случая,
когато търговските сношения между двете страни бждатъ
прекжснати поради война, когато, наприм-Ъръ, тя не би могла
да пласира въ Ннглия излишъка отъ копринени платове и
Вина И ЕДНОЕРЕМЕННО СЪ това ПОЧУВСТВВ липсата ОТЪ Единъ
ТОЛКОЗЪ необходимъ ПРЕДМЕТ-ь, какъвто е ЛЕНЕНОТО платно.
Като се разсжди добре, не може да се не признае. че
ВЪПРОСЪТЪ За пененитъ платна е на Само ВЪПРОСЪ На материяленъ просперитетъ, а е най вече, като всички въпроси
досежно МЪСТНВТЕ ИНДУСТРИЯ, въпросъ за национална независимость и национална мощь.
Ще се признае така сжщо, че духътъ на изобретенията,
на осъвършенствуванията въ индустрията за ленени платове,
се е постаралъ да накара народитв да разбератъ естеството
на фабричната промишленость, нейнитъ връзки съ земледа
ЛИЕТО, НЕЙНОТО Влияние върху независимостьта И МОГЖЩЕС"
твото на държавите и да изтъкне заблужденията на теорията.
Школата, както знаемъ, подържа че всъка нация притежава
въ разните отрасли на труда особни преимущества, природни
дарове или резултати на възпитанието, които се изравняватъ
чрезъ режима на свободната търговия. Ний доказахме въ една
ПредЩеСГЕуЮЩа глава, че ТЕЗИ Максима е Бърнс! само ПО 0ТНО”
шение на ЗЕМЛЕДЪПИеТО, Въ което ПРОИЗВОДСТВОТО зависи
ЕЪ ЗНВЧИТЕЛНЕ СТЪПеНЪ ОТЪ климата И ОТЪ ПЛОДОРОДИЕТО на
почвата; но тя не е-вЪрна по отношение на фабричната
промишленость, за която всички народи отъ умерената зона
притежаватъ еднакви дарби, стига да бждатъ поставени
!) и дъ ствително, покачването на митата на лененить и конопени
прежди и платове последва въ Франция въ 1842 год. Б. Пр.
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НеОбХОДИМИТЪ 33 това материялни, интелектуални, ПОЛИТИЧеСКИ И СОЦИЯЛНИ УСЛОВИЯ. ННГПИЯ ПРеДСТаБЛЯВд ДНеСЪ ЕДИНЪ

ВЪ

примеръ

въ подкрепа на нашето учение. Ако по
УПОРСТВО ВЪ усилията И По КЛИМаТИЧеСКИ УСЛОвия, може да има народи особно предназначени за фабрикацията на ленъ, то това сж безспорно Германците, Белгийцитъ,
тя е отъ
Холандцит-в и обитателит-в на Северна Франция,
близо хиляда години въ тЪхни ржцъ. Ннгличанитъ, напротивъ,
до средата на миналия вЪкъ бЪХа толкозъ малко напреднали
въ тази индустрия, щото тъ внасяха отъ странство голема
часть отъ потръбнитъ имъ платнища. Никога, безъ покроЕИТЕЛСТВЕНИТЪ мита, КОИТО И дадоха ПО онова врЪме, МЪСТНЕТЗ
индустрия не би успЪла да продоволствува тържището въ
Ннглия и въ Британските колонии; а знае се че лордоветъ
Кастелриджъ и Ливерпулъ доказваха въ Парламента, че безъ
протекция английската фабрикация не би могла да устои
противъ конкуренцията на германскитъ ленени платове. Между
това, днесъ ний виждаме Ннгличанитъ, които винаги сж били
най-лошит-в фабриканти на ленени платове въ Европа, да се
опитватъ, благодарение на своит-ь изобретения, да упражняватъ въ Европа монопола на ленената индустрия, тъй както
отъ педесетъ години насамъ тв нахлуха въ Индия съ своитъ
памучни платове, тъ, които, въ продължение на вакове, не
б-Еха способни да се борятъ въ собственитъ си вжтрешни
пазари СЪ конкуренцията на ЧУЖДИТЪ ленени платове!
По настоящемъ се разисква въ Франция въпроса, какъ е
станало, че презъ последните. години Англия е направила
такива бързи успЪхи въ фабрикацията на ленени платове,
макаръ Наполеонъ пръвъ да е предизвикалъ чрезъ огромни
премии изнамирането на машината за предене на ленътъ,
макаръ французскитъ механици и индустриялци да сж се занимавали съ тая работа преди технитъ сжперници отвъдь
Ламаншъ. Питатъ се, кои, Французите или Англичаните, сж
по способни и предразположени къмъ механиката. Навеждатъ
се всички обяснения, съ изключение на истинското, Неразумно
е да се приписватъ на Англичанитъ повече способности въ
механиката и една по голЪма сръчность въ индустрията

блЪскавь

ОПИТНОСТь, ПО

-

изобщо, ОТколкото на Германцитъ или на Французитъ. Проди
англичанить бтвха най голЪмитъ ленивци, най
гол-вмитъ нехранимайковци въ Европа; по онова врЪме никой
отъ тЪхъ не би дръзналъ да се сравнява въ това отношение
съ Италиянцитъ, съ Белгийцитъ или съ Германците. Но отъ
тогазъ насамъ тЪхното правителство ги възпита и тв полекалека достигнаха до положението да оспорватъ ИНДУСТРИЯЛА
ното превъзходство на своите учители. Нко презъ последнитъ

Едуардъ Ш,

двадесетъ години

Ннгличанитъ съум-ьха

по добре отъ дРУГит-ь

народи и особено отъ Французите да построятъ необходимитъ за ленената индустрия машини, това се дължи: 1"; на
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тъ бъка по напреднали въ механиката
изобщо: 20- защото го бЪха сжщо така по напреднали въ
преденето и тъкането на памука, които сж тъй сродни съ
преденето и тъкането на ленътъ; 3“- защото търговската
политика имъ бе доставила по-вече капитали, отъ колкото
французите притежаваха; 4”
защото сжщата тази политика ба открила за технитъ ленени изделия много поаширокъ
вжтрешенъ пазарь; 5” - най после, защото тЪхнитъ протекЦИОНИ мита ВЪ подобни обстоятелства даваха на механическия гений на страната по голЪмъ импулсъ да упорствува въ
съвършенствуването на тази индустрия и гол-Еми средства за
обстоятелството, че

-

прилаганието и.
На друго мъсго ние обяснихме, че въ фабричната поромишленость отд-Ъпнитъ браншове сж тесно солидарни помежду
имъ, че осъвършенствуванието на единъ браншъ приготовлява
и насърдчава съвършенствуванието на останалите, че никой
клонъ не може да бжде пренебрегнатъ, безъ останалитъ да не
почуствуватъ това пренебрежение, че, съ една дума, фабричната промишленость на една НаЦИЯ съставлява едно НЕДЕЛИНО
дело. Последнитъ успехи на Ннглия въ ленената индустрия

потвърждаватъ тия максими,

Глава втора
Островната хегемония. Германски митнически Съюзъ
Презъ последнитъ двадесеть години Германия опита на
себе си, какво значи днесъ една голЪма държава безъ добра

ТЪРГОВСКЗ ПОПИТИКЕ И какво може да стане една ГОЛЪМа
страна съ добра търговска политика. Тя 615, както Франклинъ
бъ казалъ за Щата Ню-Джерсей, едно пробито буре изцеждано отъ своите съседи. Недоволна, че съсипа по-голЪмата

ЧЕСГЪ ОТЪ ГЕРМаНСКИТЪ фабрики И доставлява ОГРОМНИ КОЛИчества ВЪЛНеНИ, ПаМУЧНИ платове И КОЛОНИЯЛНИ СТОКИ, ННГЛИЯ
отблъсна германскитъ жита и строителенъ материялъ, а презъ
извЪстно врЪме даже и нейнитъ вълни. БЪше време, когато
Ннглия намираше въ Германия за своите фабрични произведения десеть пжти по-гол-Ъмъ пазарь, отколкото въ прехва-

лената своя империя на Източните Индии, и при все това
тия островитяни-монополисти отказваха на бедните германци
онова което даваха на СЕОЙТЪ ПОДаНИЦИ индуси-възможностьта да плащатъ сь земледйлски продукти купенитъ фабрични произведения. Напразно германциттз се унижаваха до
ролята на сакаджий и резачи на дърва на Ннгличанитъ, последнитъ ги третираха по сурово, отколкото се третира нЪкой
победенъ и завоюванъ народъ, Съ народите, както и съ индивидитъ става сжщото; ония които се оставятъ да бждатъ
малтретирани отъ нЪкого, биватъ скоро презирани отъ всички
и рискуватъ да станатъ играчка и на децата. Франция,
която продава на Германия вина, масла, копринени и модни
издЪлия за огромни суми, затЪгна пазара за нейния добитъкъ, за
нейните храни и ленени платна Що казвамъ? Една малка

морска, нЪкогажъгерманска провинция,населенаотъгерманци,
забогатяла и станала могжща благодарение на Германия,
КОЯТО никога не би МОГПЗ да сжществува освенъ СЪ И чрезъ НЕЯ,
затвори въ продължение на половинъ столетие, чрезъ дребнави шикани, най хубавата германска река. Като върхъ на
подигравките. отъ стотици катедри се проповЪдваше, че
нациите могатъ да станатъ богати и могжщи чрезъ всемирната свободна търговия.
До това положение бе стигнала Германия; где е тя днесъ?
БЪ РЕСТОЯНИЕ на десеть ГОДИНИ ТЯ напредна СЪ цЪло СТОлетие ВЪСВОЕТО благосъсояние, ВЪ ИНДУСТРИЯТВ, ВЪ СЕМОСЪЗНЕНИС

ЗП
и мощь. Защо? Унищожението на бариеритъ, които раздЪляха
германцитъ едни отъ други, бъ една отлична мЪрка, но то би

носило само печални плодове, ако местната индустрия бъ
останала изложена на чуждата конкуренция. Именно протекционната тарифа на Уегейпа въ полза на фабричнитъ
произведения отъ обща консомация, извърши това чудо.
Нека си признаемъ откровенно, Д-ръ Боврингь установи
това по единъ безпоренъ начинъдтарифата на Цолъ-ферайна
не е, както се твърди, една обикновенна фискална тарифа. Тя
не е пресмЪтната на 10-15"/п, да укногепт, както Хюскисонъ
вьрваше; на фабричнитъ произведения отъ обща консумация,
нека се не боимъ да го кажемъ, тарифата даваше една
протекция отъ 20 до боО/п. Н какъвь е ефекта отъ тази протекция? Консуматоритъ плащатъ пи фабричнитг» изд-Блия 20 до
60"/п по скжпо, отколкото плащаха преди това чуждитъ произведения? Или, германскитъ произведения сж ли по долнокачественни?- Ни най малко. Самъ Д-ръ Боврингъ свидетелСТЕУВВ, ЧЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТа на покровителстванитй ОТЪ високата
тарифа индустрии вь Съюза сж по доброкачествени и по
евтени, ОТКОЛКОТО ЧУЖДИТЪ ИЗДЪПИЯ; КОНКУРЕНЦИЯТЕ вжтре И
закрилата отъ външната конкуренцията извършиха тия чудеса,
които Школата игнорира и иска да игнорира. Не е в-Ерно
прочее, както Школата претендира, че протекцията поскжпявала местнитсв произведения съ сумата на покровителственното
мито. Тя може да причини само временно поскжпяване, но въ
вс-Т-ъка приготвена за ИНдустрия страна пмтрешната конкурси-„
ция скоро смжква ц-ьнитв подъ цифритъ. които биха стигнали
подъ режима на свободния вносъ.

Пострада ли земледтзлието отъ тия високи мита?

най малко; то просперира, то реализирва отъ

- Ни

десеть години
На земледЪски ПРОДУКТИ

насамъ десеторни печалби. Диренето
порастна и цвнитъ се покачиха; ноторно е. че подъ влиянието
на фабричната промишленость поземелната собственость се
покачи навредъ въ Германия отъ 50 до 100%, че навредъ
труда получи по добри надници; че на вс-Ъкждъ се построиха
или проектиратъ нови пжтиша за съобщения.
Такива блвскави резултати не могатъ освенъ да насърдчатъ напредъка ВЪ СЖЩИЯ пжть; пс:-вечето ДЪрЖаВИЦИ ОТЪ

Съюза направиха предложение

ВЪ ТОЗИ СМИСЪЛЪ;

НО ТТ;

не

сж успйпи още, защото дРУГИ държави изглежда очакватъ
СВОЕТО Спасение ОТЪ

ЗЪРНЕНИТЪ

отменяването

НЪ

АНГЛИЯ

на митата ВЪРХУ

храни И СТРОИТЕЛНИЯ материялъ И защото БПИЯ"
телни личности, увЪряватъ, продължавали да вьрватъ въ
космополитичната система и се осъмнявали въ тахния опитъ.
Рапорта на Д-ръ Боврингъ съдържа по този въпросъ, както
и по въпроса за положението на Цолферайна и тактиката
на Ннглийското правителство, важи признания. Нека се заниМВЕМЪ малко СЪ това СЪЧИНЕНИЕ.
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Ще отбЪпежимъ най първо гледището, което е ржководило автора при съставянето му. Господинъ Лабушеръ, председатель на Съвета за търговията въ кабинета на Мелбурнъ,
изпрати Д-ръ Боврингъ въ Германия съ сжщата цЪль, за
която г. Пулетъ Томсонъ въ 1834 година 63 го натоварилъ.
предстоеше да се склонятъ германцитъ да отворятъ своя
пазаръ за Ннглийскитъ мануфактурни издвлия срещо отстжпки
за т-Ъхнитъ храни и строителенъ материялъ, двата мисии
обаче се отличаваха по това, че отстжпкит-в които тръбваше
да се предложатъ на Французин; не срЪЩаха никакви препятСТЕИЯ ВЪ ННГЛИЯ, когато ПЖКЪ ОТСТЖПКИТЪ, КОИТО се предлагаха на Германците, тръбваше преди всичко да се извоюватъ
въ самата Ннглия.
Двата рапорта, СПедОВаТеЛНО, имаха различно назначение.
Първия, който третира търговските отношения между Франция
и Англия, се отправяше изключително къмъ французитъ. Той
трЪбваше да имъ докаже, че Колбертъ не е сторилъ нищо
добро съ своята протекционна система; трабваше да ги убеди,
че договора на Еденъ е износенъ за Франция и че континенталната както и проибитивната система, още въ сила, сж
пакостни. Съ една дума, тукъ тръбваше да се следва теорията
на Ндамъ Смита и открито да се оспорятъ резултатитъ отъ

покровителственната СИСТеМа.
Втория рапортъ 615 по-мжченъ; той тръбваше да се
ЦЕЛИ едновременно КЪМЪ анГЛИйСКИГь СОбСТВенИЦИ И КЪМЪ
германскитЪ правителства. На първитъ трвбваше да се
каже: „ЕТО една НаЦИЯ, КОЯТО СЪ помощьта На ПРО-ТекЦИОННИ мита е постигнала вече огроменъ индустриаленъ
напредъкъ и която, снабдена съ всички необходими ресурси,
се приготовлява смело да завоюва ц-Ълия свой вжтрешенъ
пазаръ и да съперничи съ Ннглия върху чуждитъ пазари;
това е ваше пакостно дЪло, Тори отъ Горната Камара, и
вие господа отъ Долната Камара! Това е резултата отъ
вашето безсмисленно законодателство върху зърнените храни.
Чрезъ това законодателство цените на зърнените храни, на
суровитъ материяли и на работната ржка се повишиха въ
Германия; Германските фабрики се поставиха въ по>добри
условия, отколкото Английскитъ. Бързайте, прочее, вие безумници, да отмените това законодателство. Съ това вие ще
нанесете на Германските фабрики двойна, може бИ, тройна
щета; преди всичко въ Германия съестнитъ продукти, суровитъ материяли и работната ржка ще подскжпнатъ, а
ВЪ ННГЛИЯ ще поевтинеятъ; на ВТОРО МЪСТО, ИЗНОСа на германските. жита въ Ннглия ще улесни пласирането на Ннглийскитй
фабрични изделия въ Германия, трето
германското митническо здружение е готово да намали митата на грубитъ
памучни и вълнени платове до размйрътъ, до който Ннглия
би фаворизирала вноса на германски жита и дървенъ строи»

313
теленъ материалъ. Не бива, прочее, ний, англичане, да
пропуснемъ момента да разоримъ отново германскитъ фабрики; тръбва обаче да се бърза. Ежегодно фабричните
интереси добиватъ въ Съюза по-вече влияние и ако вий още
се колебаете, отмЪнението на хлвбиитъ закони ще последва
много кжсно. Още малко и равновесието ще бжде измЪстено.
Скоро германскитъ фабрики ще предизвикатъ толкозъ силно
дирене на землед-Ълски продукти, Щото Германия не ще има
вече жито за продаване въ странство. Какви отстжпки бихте
могли да и предложите, за да я накарате да се дезинтересира отъ своитъ фабрики. да и понречите сама да преде
памука, КОЙТО тъче, И да ВИ оспорва НаВРЕдЪ вашата ИННОстранна клиентела“?
Туй тръбваше автора на рапорта да втълпивъ умовете
на поземелнитъ собственици, членове на Парламента. Попитическия режимъ на Велико-Британия не ТЪРПИ тайни канцеларски рапорти. Съчинението на докторъ Боврингъ тръбвашъ
да получи гласность, т. е. чрезъ преводи и извлечения да стигне
до знанието на Германците. И като така требваше, да се избегне въ него всеки изразъ, който би могълъ да отвори очитна германцитъ върху истинскитъ имъ интереси. Всеки аргументъ
нагоденъ за Парламента. тръбваше да бжде смекченъ чрезъ
съотното противоядие за германскитъ правителства; тръбваше
да се изтъкне, че протекционнитъ мита въ Германия сж дали
лжлива насока на много капитали, че тъ ощетяватъ земледЪлскитъ интереси, че тия интереси тръбва да се занимаватъ
главно съ външнитъ пазари, че земледЪлието е първата
германска индустрия, понеже занимава 3/4 отъ населението,
че при туй положение да се говори за протекция на производителитъ, значи да се подиграватъ съ тахъ и самите
интереси на фабрикитъ кемогатъ да проспериратъ освенъ
чрезъ конкуренцията съ странство; че общественното мнение
въ Германия е за свободата на търговията ; че просвЪтата тукъ
е твърде изобилна, за да може рекламациитъ въ полза на
високитъ мита да успеятъ тукъ; че най просвЪтенитв умове
въ страната сж партизани на едно намаление на митата
върху грубитъ вълнени и памучни платове, ако митата въ
Ннглийската тарифа за житата и дървения материалъ бждатъ
намалени.
Съ една дума, рапорта издига два различни и противоречиви гласове. Кой отъ тъхъ е правия? Трудно е да се
възрази на съображенията, които Д-ръ Боврингъ навежда
ВЪЗЪ основа На статистически данни. на ТОЧНИ СМЪТКИ, на показания на вещи хора, за да убеди Парламента да намали
вноснитъ мита на житата и дървения материялъ. Всичките му
аргументи, които иматъ за цель да отклонятъ германскитъ
правителства отъ протекционната система се свеждатъ до
голословни твърдения.

Нека се спремъ на аргументитъ, съ които Д-ръ Боврингъ
убеждава Парламента, че ако успЪхитъ на протекционната
система въ Германия не бждатъ спрени чрезъ предлаганите
ОТЪ НЕГО СРЕДСТВа, Германския ПВЗарь неминуемо ще бжде
изгубенъ за английскитъ мануфактури,
Германския народъ се отличава, казва той, съ умереность,

-

ИЗОбЩО
СПЕСТОЕНОСТЪ, СЪ прилежание И интелегентность,
той е просвътенъ. Отлични специални училища сж разпроч

странили техническите познания въ целата страна, Чертанието тукъ е даже много п04развито, отколкото въ Ннгпия.
Големия ежегоденъ прирастъ на населението, на добитъка и
особенно на овцете. свидетелствува за развитието на земле-

дтзлието

-

тукъ (Д-ръ Боврингъ забравя капиталния фактъ
покачването стойностьта на недвижимите имоти и на землед15лскитъ продукти). Въ промишлените райони надниците сж
увеличени съ ЗОО/о; страната изобилствува съ водопади,
неизпопзувани водопади,най>евтината отъ всички двигателни сили. Експпуатацията на минитъ представлява тукъ
навредъ такава дейность, каквато никога до сега не е бивала.
Отъ 1832 до 1837 г. Германия е направила бепежитъ напръдъкъ вь всички отрасли на покровителствуваната индустрия и
особено въ въпнената иупамучната индустрия, специялно въ
артикулите отъ общо потръбление, вносътъ на които отъ
Ннглия е съвършено спрянъ. ВъпрЪки това Д-ръ Боврингъ
увЪрява, споредъ твърдения, които заслужаватъ споредъ него
достоверность. че цената на Прускитъ платове е чувствително
по-низка отъ цената на Ннглийскитъ, че известни бои. безсъмнено, далечъ не МОГВТЪ още да Се СРЕВНЯВаТЪ СЪ КРВСКИТЪ
на най-добрите английски бояджийници, но че останалите сж
безупртвчни и възможно съвършени; че въ предачеството, въ
тъкачеството И ВСИЧКИ останали процеси на обработването
Германия напълно може да се мери съ Велико-Британия, че
ТЯ таи само ЕДИНЪ ОСЕЗЗТЕЛЕНЪ инфериоритетъ ПО ОТНОШЕНИЕ
на апретурата, но че несъвършенствата и недостатъците на
нейните индустрии ще изчезнатъ сь течение на времето.“
и ЛеСНО е да се разбере, че ПОДОБНИ изложения накарватъ
английския парламентъ да отмени законодателството, което
до тогазъ действаше въ защита на Германия; но туй което
ни изглежда съвсемъ непонятно е,че сж възлагали надежди
този рапортъ да предразположи Германския Съюзъ да
напустне една система на КОЯТО ПОСЛЕДНИЯ дЪПЖИ ОГРОМНИЯ
свой напредъкъ!

дтръ Боврингъ ни ув-Ърява, че индустрията въ Германия
се протежира за см-Ътка на землед-Ълието; но каква вЪра
бихме могли да отдадемъ на това твърдение, когато ний
виждаме, че дирението на земледЪлски продукти, цената на
тези продукти, размера на надницитъ, рентата исгойностьта
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непокрититъ притежания растатъ на всекжде въ огроменъ
размЪръ, безъ земпедЪлието да купува фабричнитъ издЪпия
по-скжпо отколкото преди?
Д-ръ Боврингъ счита, че въ Германия се падатъ трима“
земледЪлци на единъ индустриялецъ; но съ това той просто

на

изтъква, че числото на индустриялцитъ не е още въ съотноШеНИе СЪ това На земпедЪпцитЪ; И НЕ ПОСОЧЕа КаКЪ би МОГЛО
да се възстанови Това съотношение, ЕКО Не чрезъ РВЗШИ”
рение покровителството на индустриигг», които употръбяватъоще въ Ннглия, за продоволствуване на Германскиятъ пазаръ,

работници, КОНСУМИРаЩИ аНГЛИЙСКИ ХРЗНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
вм-Ъсто германски такива.
Дяръ Боврингъ претендира. че земледЪлието тръбва да

насочи вниманието си къмъ странство за увеличаване на
дебушета; но не е само примера на Ннглия който
учи, че силното дирепие на земледЪлски продукти може да
бжде преди шикано само отъ една цветуща мъстна индустрия.
Самъ Д-ръ Боврингъ признава косвено това, изказвайки въ
рапорта си спасението, че, ако Англия забави съ неколко
още години Отменението на своитъ хлъбни закони, Германия
н-Ъма да има вече нито жито, нито строителенъ материялъ
за продажба нъ странство.
Д-ръ Боврингъ е правъ, когато твърди, че землеДЪлието
е запазило преодоляюще значение въ Германия; но именно
защото това значение е преодоляюще, тр вбва, както спот/тъ»
нахме въ една предшестваща глава, да се способствува чрезъ
развитие на индустрията да се установи едно правилно
равновесие. Защото благоденствието на землед-Ълието почива
върху неговото равновесие съ индустрията, а не върху соб-

своите

СТЕЕННОТО Му ПРеВЪЗХОДСТЕО.

Но автора на рапорта се мами, споредъ насъ, когато
твърди, че самата германска индустрия приглася чуждата
конкуренция въ германскитъ пазари, защото, щомъ бждела
Въ СЪСТОЯНИЕ да ПРОДОВОЛСТВУВЗ страната, за излишека На
СВОЕТО ПРОИЗВОДСТВО ТЯ ЩЪЛЕ Да се НЕТЪКНЕ на сжщата КОНКУРеНЦИЯ, КОЯТО Не Ще МОЖЕ да ОТбИе освенъ чрезъ Понижение
на ц-Ънитъ; а евтенията била противна на сжцшостьта на протек»
ционната система, която целяла да обезпечи на фабриканта
по високи цени. Това твърдение съдържа толкозъ грЪшки,
колкото и думи. Д-ръ Боврингъ не може да откаже, че
фабриканта може да продава своите произведения по евтино,
И че, СЛедОВаТеЛНО, една
КОЛКОТО ПС вече произвежда
индустрия, която е вече господарь на мъстния пазаръ,.
може по успешно да продава по евтино въ странство. Доказателство за това той ще намЪри въ таблицитъ, които самъ
печата за напредъка на германската индустрия. И действиТЕПНО, ПаРаЛЕПНО СЪ ЗаВПаДЙВаНеТО На Националния пазаръ,
индустрията развива постепенно и своя износъ. Близкия21
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опитъ на Германия, както и отдавнашния опитъ на Англия
учи, че протекционната система нема за необходимо последствие повишаването цените на фабричните изделия. Германската индустрия, най сетне, е далечъ още да задоволява
напълно м-Ъстния пазаръ. За да постигне това, тя тръбва
преди всичко да изработи, 13 хиляди квинтали (650 хиляди
кпг.) памучни платове, 18 хиляди квинтапа (900 хиляди клгр.)
вълнени платове и 500 хиляди квинтали (2 и 1/2 милиона
клгр.) памучни и ленени прежди, които по настоящемъ се
внасятъ отъ Ннгпия. Щомъ този резултатъ бжде постигнатъ,
ще ОСТаНе Германия да ВНаСЯ още надъ ПОПОЕИНЪ МИЛИОНЪ

КВИНТаЛа (2 МИЛИОНа И половина КЛГР.) ВЪЛНа На ЛЕНТИ, И ПО
този случай тя ще увеличи въ сжщия разм-Ъръ своите директни сношения съ страните отъ горещата зона, плащайки
голвмата часть, ако не целия този щокъ, съ произведения
отъ своите фабрики.
Изказаното въ рапорта мнение, че общественното съзнание
въ Германия е въ полза на свободната търговия, тръбва да
се поправи въ смисъль, че отъ какъ се съдаде Митническия
Съюзъ, въ Германия почнаха ясно да разбират-ь какво означава
въ Ннглия думата свободна търговия-, защото отъ тогазъ
насамъ, както самъ Д-ръ Боврингъ се изразява, „народните
германски схващания напуснаха сферата на очакванията и на
фантазията въ полза на позитивните и материялни интереси“.
Право забелязва той, че просветата е твърде разпространена въ Германия; благодарение на това, тукъ престанаха
да тичатъ подиръ козмополитични бланове, а разсжждаватъ
днесъ самостоятелно, уповаватъ се на своя разумъ, на своя
ЛИЧеНЪ ОПИТЪ, На СВОЯ здравъ РЕЗСЖДЪКЪ По СКОРО, ОТКОЛКОТО
На СИСТЕМИ, ОПРСВеРГаНИ ОТЪ живота И практиката; почватъ
ща разбиратъ защо въ откровението си къмъ Ндамъ Смитъ,
Тюрке заявява, че всЪка нация требва да се управлява не
по космополитични системи, а споредъ добре разбранитъ свои
интереси. Поради това въ ГерманИя не довЪряватъ вече на
съветници, които едновремено духатъ топло и студено; тукъ
вече ценятъ по стойностьта имъ обещанията и предложенията на своите индустриялни съперници, спомнятъ си, най
ПОСЛе, колчемъ ПЖТИ стане дума за аНГЛИЙСКИ ПРеДПОЖеНИЯ,
прочутата приказка за данвйскитъ подаръци.
ПОЗВОЛЕНО е, прочее, да се ОСЪМНИМЪ, Че ЕЛИЯТЕЛНИ държавници въ Германия са могли сериозно да обнадеждятъ автора
на рапорта, че тази страна може да се откаже отъ своята
мизерната цена да
покровителственна система срещу
може да внася въ Ннглия нЪкоя и друга пратки жита и
строителенъ материялъ. Въ всеки случай общественното
мнение би се поколебало да причисли такивато държавници
между тия, които рвзсжждаватъ. За да заслужи човвкъ днесь
този епитетъ въ Германия, не е достатъчно да знае на изустъ

317

баналнитъ фрази и известнитъ аргументи на козмополитичната Школа; нуждно е държавника да познава силитъ и
нуждите. на страната и, безъ да обръща внимание на системитъ, да способствува за развитието на първите и да задоволи вторитъ. Н непознава тия сили и нужди онзи, който
не знае какви неимоверни усилия сж потребни за повдигане индустрията на една СТРаНа На висотата ДО КОЯТО е
стигнала вече германската индустрия, който бжде неспособенъ да предвиди блЪскавото бмдаще на последнята, който
би измамилъ довЪрието, което терманскитъ индустриялци сж
вложили въ мждростьта на своите управници, и би нанесълъ
дълбока щета на народната предприемчивость; който не
прави разлика между ЗЕВИДНОТО положение на една ИНДУСтриялна нация и скромното мьсто на една страна, експортираща само храни и строителенъ материялъ; който не
разбира колко не сигурно е, даже въ обикновено време,
всЪко чуждо тържище за подобни артикули, съ каква лесната
отстжпкитъ, съ които тъ се ползуватъ, могатъ да бждатъ
отнети и какви конвулсии би причинило преустановяването
на подобна търговия въ случай на война, или на митнически
конфликтъ, който, най после, не разбере отъ опита на
другите голЪми държави, до каква степень сжществуванието
и независимостьта на вс-Ъка нация зависятъ отъ притежаването На една развита ВЪ ВСИЧКИТЪ СВОИ отрасли фабрична
промишленость.

И

човктзъ

много слаба
действително, тръбва да държи
за националностьта и единството, които раздвижиха
Германия отъ 1830 год. насамъ, за да повтарва заедно съ автора
на рапорта, че политиката на Митническото Здружение ще се
регулира отъ интереситъ само на Прусия и то защото 2/3
отъ населението били тукъ прусаци, защото интереситъ на
Прусия изисквали експортирането на нейния дървенъ материяпъ и храни въ Англия, защото нейния индустрияленъ капиталъ билъ слабъ и че тя щЪла да се противопостави на вс-Ъка
пречка противъ вноса на чужди фабрични издалия, защото
всички началници на отдЪления въ министерствата били твърдо
решени на това.
Н между това, въ началото на въпросния рапортъ се казва:
„Сдружението на Германскитъ Търговци е осжществпение
на разпространената аъ ТЕЗИ страна идея на националностьта.
Яко това Сдружение се ржководи добре, то ще докара обединението на всички германски интереси въ едно цело. Добринитъ му сж го направили популярно. Това е първата стжпка

сметка

къмъ обединението. Чрезъ обобщаване на интереситъ по
митническитъ въпроси, то подготвя пжтя за политическото
обединение и е измЪстило тЪсногръдието, предразсъдъците и
отживЪпитъ привички чрезъ общъ широкъ и могжщъ националенъ подемъ“. Какъ да се примири съ тия пълни съ справе21.
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дливость бележки мнЪнието, че Прусия би жертвала независимостьта и бждащето величие на страната въ полза на дреб»
нави съображения ОТЪ частенъ ИНТЕРЕСЪ, ЧЕ ТЯ НЕ схваща какво
Германия се повдига ИЛИ понижава ВЪ ЗбвИСИМОСТь ОТЪ
обстоятелството, дали тя е аврна на своята търговска политика, тъй както самата Прусия се повдига или пада заедно
съ Германия? Какъ да се примири твърдението, че началниЦить на отделения въ Прусия били противъ протекционната
система, съ факта, че високите мита върху грубитъ вълнени
и памучни платове се дължатъ на инициативата на Прусия?
Тия противоречия и бл-вскавата картина, която докторътъ ни
рисува за Саксонската индустрия и нейните успехи, недаватъ
ли да се мисли, че той е искалъ да възбуди пруската ревность?
Както и да било, странно е че Даръ Боврингъ отдава голамо
значение на особното настроение на министерскитъ началници,
той, английски публицистъ, който познава силата на общественното мнвние и който е дпъженъ да знае, че въ наше
време личните възгледи на началниците. на отдЪления, даже
ЕЪ НеКОНСТИТУЦИОННИГь държави, МЕЛКО важатъ, КОГаТО Тв

въ противоречие съ общественото мн-вние, съ матез
интереси на страната, когато тЪхнага тенденция е
ретроградна и противонародна. Впрочемъ той разбира това
много добре, когато признава на стр. 98, че Пруското правителство, както Английското при отмънението на хлебнитъ
закони, е признало отъ опитъ, че мнението на общественитъ
чиновници не винаги може да бжде меродавно; че требва

сж

риялнитъ

следователно, да се види, да ли не би могло да се допуснатъ германскить жита и строителни материяли въ Ннглия,

безъ предварителни отъ германскиятъ Съюзъ отстжпки, които
да отворятъ пжтътъ на германски-!; пазари за английските
фабрични издЪлия. Този ЕЪЗГЛЕДЪ е съвършенно правъ. Д-ръ
Боврингъ разбира че противохлебнитъ закони въ Ннглия
създадоха Германската индустрия, че безъ т-ьхъ тази индусгрия
не би могла да се УСИЛИ, че ОТМЪНЕНИЕТО ИМЪ В ОТЪ естество
не само да спре нейното по нататъшно развитие, но още да

убие

ако се допустне че митническото
Германия би останало таково каквото е.
Жалко е само, че англичанитъ не разбраха двадесеть години
порано основателностьта на това сжждение. Днесъ, следъ като
самото ННГЛИЙСКО законодателство е ИЗОПИРЗЛО ГЕРМЕНСКОТО
това

развитие,

законодателство на

земледвлие бтъ Британскит-ь фабрики, Германия, която отъ

двадесеть години насамъ напредва въ индустрията съ неимоверни жертви, ще бжде слвпа ако се остави да бжде отвле-

чена чрезъ отстранението на Ннглийскитъ закони отъ голъмата национална цепь, която преследва. Да, ний сме твърдо
убедени, че Германия, при това предположение, ще повишл
СВОИТЪ ПРОТЕКЦИОННИ мита ПО начинъ, КОЙТО Да КОНПеНСИРа
облагитъ, които отмънението на хлебнитъ закони би донесло
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на Ннглийскитъ
още Германия

освенъ

фабрики спрямо Германските. Дълго време
да води друга политика спрЪмо Ннглия,

нема

ПОПИТИКдГа

на една ЗЕКЖСНЯЛЕ

ШЕНИЕ нация, КОЯТО

напъва

ВЪ

ЕСИЧКЕТВ СВОЯ

ИНДУСТРИЯЛНО ОТНО-

ЕНЕРГИЯ

да СТИГНЕ

изпреварилата я нация. Всвка друга политика би изложила
на опасность Германската националность. Нко англичаните
се нуждаятъ отъ чужди храни и дървенъ материялъ, нека си
ги доставпяватъ отъ Германия или отъ която и да било друга
страна. Германия ще продължава да работи за запазването
на прогреса, който индустрията и е вече направила и да
насърдвача бждащето и преуспяване. Нко англичаниттз не
искатъ да СИ СПУЖаТЪ СЪ германски храни и ДЪРБЕНЪ МатеРИЯЛЪ, ТОПКОЗЪ ПОДОбРе; ОТЪ това индустрията, търговската
флота и външната търговия ще пораснатъ само поскоро;
вжтрешната съобщителна мрежа ще се осъвършенствува
побърже и Германската националность ще получи гюпсигурно
своята общественна база. Може би Прусия не ще види ценитв
на житнитъ храни и на дървения материялъ на своитъ балтийски провинции да се покачватъ тъй бърже, както това би
ПРи СЪЕЪРШЕННОТО откриване на британския
СЕ СПУЧИЛО
пазаръ; НО ОСЪБЪРШЕНСТВУВЗНИЕТО на ВЖТРЕШНИТЪ съобщения
и търсението на земпед-влски продукти, предизвикано отъ
мЪстнит-в фабрики, ще увеличаватъ бърже пазаря на тия
провинции вжтре въ Германия и вс-вки успехъ, основанъ
върху този вжтрешенъ пазаръ, ще имъ бжде гарантиранъ за
винаги; ценитъ НЪМЗ да СЕ КОЛЕббЯТЪ ПОВЕЧЕ, както това се

случваше до сега, отъ десетолЪтие на десетолЪтие, между
бедствие и благоденствие; ЩО се касае ПЪКЪ ДО МОГЖЩеСТвОТО,
Следвайки тази ПОЛИТИКЕ, Прусия ще СПЕЧЕЛИ ВЪ реално ВЛИЯние върху вжтрешностьта на Германия сто пжти повече отъ
това, което жертвува въ стойности за свойт-в балтийски провинЦИИ, или по скоро отъ това, което нема да имъ заема въ
бждаще.
ОЧЕВИДНО

СЪ

ТОЗИ

рапортъ английското

МИНИСТЕРСТВО

желае да получи допущанието въ Германия на грубите вълнени и памучни платове, било като се отмънятъ или изменя-тъ
специфичните. мита (по тегло), било чрезъ понижение на
тарифата, било като се допустне вноса въ Англия на Германскитъ жита и строителенъ материялъ; така би се отворила
първата ц-Епнатина въ протекционна система на Германия.
Нртикулитъ отъ обща консомация сж, както вече видЪхме,
най важните: тъ съставляватъ основата на националната
индустрия. Съ едно мито отъ 100/в ао уа|отет, каквото
Ннглия иска, и нев-Ърнитъ декларации, които съпжтствуватъ
адвалорната система, пд-голЪмата частъ отъ германската
индустрия ще бжде изоставена на произвола на английската
конкуренция, най ВЕЧЕ ВЪ периоди На ТЪРГОВСКИ кризи, когато
английските фабриканти ще бждатъ принудени да се освобожЧ
даватъ на всека цена отъ своить стоки.
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Не е прочие преувеличена да се твърди, че Английските
предложения ц-впятъ, ни по-вече ни по-малко, разрушението
на Малта Германска протеКЦИонна система, за да принижатъ
Германия до положението на английска земледелска колония.
Съ тази цепь имено се посочва на Прусия печалбата, която
нейното земледЪлие би извлЪкло отъ намаляване митата въ
Ннглия на храните; и дървения материялъ и маловажностьта
на фабричните и интереси. Съ това нам-врение именно и
предлагатъ перспективата на едно по слабо облагание на
ракиит-ь. За да не се пренебрегнатъ съвършено малкитъ

държавици, обещава се едно намаление отъ 50/0 на митата
за произведенията на Нюренбергъ, върху детскитъ играчки
и кьолнската вода и на други накои дребосъци - това прави

МЕЛКИТЪ ДЪРЖЗВИЦИ И НЕ струва СКЖПО.
Съ рапорта искатъ да убедятъ германскитъ правителства,
че въ интереса на тъхнитъ страни е. Англия да преде за
пъхна смЪтка памука и лена. Неможе И дума да става, че
политиката на Съюза, състояща се въ насърдчение преди

УДОЕОЛСТЕИЕ На

всичко на боядисването, на тъкачеството и вноса на средните.
и висши сортове прежди, е до сега правата. Но отъ това не
следва ни най-малко, че тя ще бжде добра за винаги.Митничес>
кото законодателство тръбва да върви успоредно съ народната ИНДУСТРИЯ, ЕКО иска да ИЗПЪЛНИ СВОИТЕ МИСИЯ. СПОМЕНа се
вече за голЪмит-Ъползи, които памучното предачество носи съ
себе СИ, НЕЗаВИСИМО ОТЪ СВОЕТО ЗНаЧЕНИЕ само ПО СЕбЕ СИ; ТО
НИ създава дИРЕКТНИ ВРЪЗКИ СЪ странитЪ ОТЪ горещата зона,
то упражнява огромно влияние върху нашето търговско
мореплавание и върху нашия експортъ на фабрични издЪлия.
Много повече отъ всЪка друга индустрия то оживява нашит-ь
машиностроителни работилници. Понеже е доказано, че нито
липсата на водна сила и на добри работници, нито липсата
на материални капитали и морални сили нема да попр-Ечатъ
на Германия сама да упражнява тази гол-Ема плодотворна
индустрия, не разбираме, защо да не се усили постепенно
протекцията за разнитъ нумера памучни прежди тъй, щото
СдМИ, СЛЕДЪ ПЕТь ИЛИ ДЕСЕТь ГОДИНИ, да

ПРЕДЕМЪ И

задово-

ляваме своите нужди. Колкото големи и да сж ползитъ отъ
износа на ЖИТЕ И ДЪРБЕНЪ МЗТЕРИЯЛЪ, ТВ далечъ НЕ МОГВТЪ да се
сравняватъ съ облагитъ, които предачеството би ни донесло.
Да, ний не се колебаемъ да го заявимъ, сметката на консомиранитъ горски продукти, които памучното предачество би
предизвикало, ни показва решително, че тази отрасълъ отъ

индустрията ще обезпечи на поземепнитъ германски собственници много по други печалби отъ тия, които външния
пазарь може да имъ осигури.
Д>ръ Боврингъ се съмнява, че Хановеръ, Бронсвигъ, двата
Мекленбурга, Олденбургъ и Балтийските градове ще се присъединятъ къмъ Цолферайна, освенъ ако последния не намали
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СЕОИТЪ ЕНОСНИ МИТа. За СЕГа НЕ МОЖЕ Да става дума
за едно сръдство, което би било сто пжти по-лошо отъ злото,
на което се търси лекъ. Нашата вера въ бждашето на Германия не е впрочемъ толкозъ слаба, както варата на автора
на рапорта. Както Юлската революция бъ плодотворна за
Германското Сдружение, първото гол-Емо сътресение ще накара да изчезнатъ всичкит-в дребни скруполи, които ставаха
да сета тия дребни държавици да се преклонятъ предъ висШИТЪ ИЗИСКВаНИЯ на народността. Н ОТЪ КаКвО ЗНаЧЕНИЕ Е
народното единство за националностьта и колко, като се оставятъ на страна материялнитъ интереси, “го е полезно за ГерманСКИТВ правителства, стана ЯВНО неотдавна ПРИ ПЪРВИЯ ОПИТЪ,
когато въ Франция предявиха претенции за Рейнската граница.
Отъ день на день правителствата и населенията въ Германия
ЗНаЧИТеЛНО

ще разбиратъ все по добре, че националното единство е
скалата, 0 която трЪбва да се опре сградата на тЪхното благосъстояние, на тьхното реноме, на т-вхната мощь, на Гькната
сигурностъ въ настоящето и на величието имъ въ бждащето.
Отъ день на день така сжщо възмущението на дребните
крайморски държавици противъ Цолферайна ще изглежда
не само на сдружеНИтъ държави, но и на самитъ стоящи
извънъ Сдружението държави, като народенъ скандалъ
който навс-вка ц15на трабва да бжде прекратенъ. Впрочемъ,
отъ близо погледнато, материялнитъ облаги отъ присъединението къмъ Съюза за тия държавици см много по-гол-Еми
отъ жертвитъ, които то имъ налага. Колкото повече фабричНаТа ПРОМИШЛЕНОСТь, СЪОбЩИТЕПНИТЪ СРЪДСТВЕ], търговската
флота и външната търговия на Германия се развиватъ, както
може и трабва да бжде въ една страна съ изобилни ресурси,
подъ влиянието на една мждра търговска политика, колкото
повече желанието да вематъ участие въ тия облаги се възбужда
въ тия държавици, толкозъ по скоро та ще се откажатъ отъ
ПРЕСТЖПНИЯ НЕВИКЪ да очакватъ ЩЗСТИЕТО СИ ОТЪ чужбина.
Що се касае до ханзейскита градове, духътъ на независимость който въодошевлява Хамбургската суверена область
не съкрушава ни най-малко нашитъ надежди.
Въ тия градове, споредъ твърдението на самия д-ръ Боврингъ, мнозинството схваща, че Хамбургъ, Бременъ И Любекъ
трабва да съставляватъ за Германия онова, което Лондонъ
и Ливерпулъ представляватъ за Ннглия, което Ню-Иоркъ,
Бостонъ и Филаделфия сж за Съединените Щати. и признава.
че конфедерацията обещава на т-Ъхната търговия изгоди,
превишаващи НЕЗГОДИТЪ ОТЪ ПОДЧИНЕНИЕТО на КОЛЕКТИВНИ
решения, че благосъстояние, необезпечено въ траенето си,
е ВЪ края на Кралицата СВМО ГОЛд ПРИБИДНОСТь.
КОИ Здравомислящь ЖИТЕЛь НЕ ТИЯ МОРСКИ пристанища
безрезервно би се радвалъ на постояно увеличаваЩИя се
тЪхенъ тонажъ, на прогресивно разширяващитъ се техни
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сношения, когато си помисли, че две фрегати излезли отъ
Хелголандъ и застанали предъ устията на Везеръ и Елба,
биха разрушили въ 24 часа делото на четвъртъ стоп-Етие?
Здружението ще гарантира за винаги на тия тържища
техното благосъстояние и напредъкъ чрезъ своя собственна
флота и съ помощьта на Съюзи, То ще протежира риболовството имъ, ще фаворизира мореплаването имъ, и чрезъ добра
консулска организация, чрезъ договори. ще затвърди и развие
техните търговски сношения съ всички пристанища и части
на Света и отчасти съ техното посредничество, то ще образува
колонии и неговата колонияпна търговия ще бжде въ т15хни
ржце. Защото една конфедерация отъ 35 милиона души (а
ТЯ ЩЕ наброява това ЧИСЛО КОГаТО бжде закржглена), КОЯТО,
при средно годишно нараствание на населението съ единъ и
половина на сто, изхвърля ежегодно вънъ отъ своите предели
двЪстЪ или триста хиляди образовани и интелигентни хора,
принудени да ТЪРСЯТЪ ЩаСТИЕТО СИ ВЪ ДЗЛЕЧНИ СТРВНИ, да се

установяватъ ВЪ неразработени ИЛИ ОЩЕ девствени земи такава конфедерация е предопредЪлена отъ природата да
заеме първо место между нациитъ, които създаватъ колонии
и които разпространяватъ цивилизацията.
Необходимостьта отъ завършването на Цолферайна се
чувствува тъй всеобщо въ Германия, че автора на рапорта
не може да се въздържи да не го отбележи: „По-дълъгъ
бр-Егъ, по-вече пристанища, по-голт-ьмо мореплаване, единъ
ето какво
федераленъ флагъ, търговска и военна флота
изобщо жепаятъ партизаните на Цолферайна; но Съюза
*-

има слаби шансове да надделее предъ растящитъ ескадри
Русия и предъ търговските флоти на Холандия и на
Ханзейскит-ь градове“. Противъ тЪхъ, безъ съмнение, Съюза
не може нищо, но той би билъ по силенъ съ и чрезъ
т-ьхъ. Въ естеството на вс-Ъка власть е да разд-Ъля, за да
владЪе. Следъ като обяснява, защо крайбрежнитъ държавици
би бипи глупави, ако се присъединятъ къмъ Цопферайна,
Д-ръ Боврингъ отделя за винаги гол-ьмитъ германски пристанища отъ останалата Германия, говорейки ни за силадоветъ на длтона, които вредели на Хамбургъ, като
че ли една гол-Ема търговска държава не би могла да нам-ври
на

да използува алтонкитв складове. Н1зма да следваме
автора въ неговите сюптилни сжждения; ще се ограничимъ
да забележимъ, че приспособени къмъ Ннглия, тъ би доказали, че Пондонъ и Ливерпулъ биха увеличили безкрайно
СВОЕТО благосъстояние, ако се отдЪпеха ОТЪ останалата
Ниглия. Мисъльта, която инспирира тая аргументация, произхожда отъ рапорта на английския консулъ въ Ротердамъ:
„Въ интереса на Британската търговия казва, Нлександъръ
Ферие въ края на своя рапортъ, крайно важно е да се не
пренебрегва никое средство за възпирание цитираните
държави да се ПРИСЪЕДИНЯТЪ КЪМЪ Ферайна, включително

средства

32. !

БЕЛГИЯ, И това ПО съображения твърде ЯСНИ, За да НБМ?!
нужда да бждатъ обяснявани“. Пко г. Ферие и Д-ръ Боврингъ

държатъ подобенъ езикъ, ако английския кабинетъ действува
както тъ говорятъ, кой може да ги упреква за това? Въ
т-[ехъ говори и действува английския инстинктъ. Но да се
ОЧВКВЗТЪ чудеса за Германия ОТЪ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, изхождащи ОТЪ
подобенъ ИЗТОЧНИКЪ, това би означавало ВЪРХЪ на нашето
национално

лекомиспие.

„Каквото и да става прибавя г. Ферие, Холандия требва

бжде смятана винаги като ппанень посрьдникъ въ
съобщенията на Южна Германия ст, друтить държави.“
Очевидно подъ други ст вани |. Ферие разбира само
АНГЛИЯ И иска да К5>КСС „ако индустриалната дНГЛИЙСКа
хегемония ИЗГубИ СВОИТЪ ГЛНВНИ германски мостове ВЪ Северното и Балтийско морета, остава и поне другъ големъ
ХОЛЕНДИЯ, - за ПРОДОВОЛСТВУВЗНИЗ на Южна
МОСТ): Германия съ фабрични издалия и колониялни стоки“. При
нашето национално становище ето какво ний казваме и
твърдимъ: По своето географическо положение, по своите
да

търговски и индустриялни връзки, по произхождението на
своитъ жители и на техния езикъ, Холандия е германска проВИНЦИЯ, откжсната ОТЪ тая страна вследствие ВЖТРЕШНИ еЖбИ,
която требва отново да бжде инкорпирирана, иначе Германия

ще прилича на кжща чийто входъ се влад-Ъе отъ чужденци.
Холандия принадлежи на Германия тъй както Бретанъ и
Нормандия принадлежатъ на Франция; до когато Холандия
ПОСТОЯНСТВуЕа да СЪСУЗВЛЯВЗ ОТДЪПНЕ държава, независиМостьта И МОГЖЩЕСТВОТО на Германия, Ще бждатъ еднакво
малко реални, както тия на Франция, ако Бретанъ и
Нормандия минеха въ ржцет-ь на англичаните. Нко Холандия
загуби своето търговско могжщество, за това тя тръбва да
вини своето териториялно нищожество, Въпреки просперитета
на своите колонии, Холандия ще продължава да слаб-Тзе,
защото тя не ще бжде въ състояние да посреща огромнитЪ
военни И МОРСКИ разходи; уСИЛИЯТа Й за запазване на СЕОЙТа
НдЦИОНаПНОСТь ВСЕ повече И повече ще Я забатачватъ ЕЪ
дългове. Въпреки всички усилия Холандия сиостава подчинена
на Англия, чиято хегемония тя затвърдява чрезъ своята привидна самостоятелность. Този е тайния мотивъ. за гдето на
Виенскиятъ конгресъ Англия се заинтересува за въсзтонявяването на ХОЛВНДСКВТЗ УЖЪ независимость, Последната е една
скромна прислужница на английската флота; присъединена
къмъ Германия, тя би командувала германската марина. При
сегашното свое състояние Холандия е далечъ да може да
експлуатира своитъ колониялни владения тъй, както тя би ги
експлуатирапа, ако съставляваше частъ отъ германската конфедерация, по простата причина че и липсватъ необходимите елементи за колонизиране, хора и интелектуални сили. нещо
повече, обработването на нейните колонии, както то се
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извършва по настоящемъ, зависи въ голема стъпень отъ легкостьта на Германия, или по-скоро отъ невежеството на последната сп р-[змо своитъ търговски интереси ; защото докато другите
НаЦИИ се ПРОДОВОЛСТВУВаТЪ СЪ ТРОПИЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЧреЗЪ
своитъ колснии и отъ подчиненитъ тъмъ страни, холандците
иматъ само Германия като пазаръ за пласирание на своя
излишекъ отъ подобни произведения. Но щомъ германцитъ
разбератъ, че ония които имъ доставпяватъ колониялни
произведения, трабва да се съгласятъ да получаватъ предпочително германски фабрични изделия, те ще разбератъ
че отъ т-Ъхъ зависи да заставятъ Холандцитъ да се присъединятъ къмъ Цолферайна. Това присъединение ще бжде
крайно износно за дветъ страни: Германия би доставяла на
Холандия ср-Бдства не само за много по-добро експлуатиране
на нейните колонии, но и възможностьта да образува и
придобие нови колонии. Германия може да насърдчи холандската и ханзейски навигация и да създаде на холандските

колониялни произведения едно привилегировано положение.
Въ замЪна на това, Холандия и ханзейскитъ градове ще
изнасятъ предпочтително германски фабрични издания и ще
прилагатъ излишъка отъ своитъ капитали въ фабричната

промишленость и въ землетцьлисто на Германия.
Западнала ДНЕСЪ КВТО ТЪРГОВСКа сила,Азащого представ-

лява само парче

ОТЪ

НаРОДНОСТь, защото пожела да СЖЩЕ“

ствува като отделно цЪло, защото потърси облаги въ потисничеството и отслабванието производителнитъ сили на
Германия, вместо да изгради величието си върху благосъстоянието на Хинтерланда съ който тя е солидарна, защото
поиска да се издигне отдалъ-то отъ Германия, вместо да се
сдружи съ последнята - Холандия не ще може да възвърне
своето едновремешно велелЪпие освенъ съ помощьта на
Германското Здружеиие. като се съюзи и встжпи въ най-тесни
връ ьки съ Германия. Само този Съюзъ може да създаде една
гол-Ема земпед-влско-промишленна и търговска нация.
Въ своитъ таблици за вноса и износа Д-ръ Боврингъ
включва Цолферайна, Ханзейскитъ брЪгове, Холандия и
БЕЛГИЯ, И това изтъква най-добре ДО каква СТЪПЕНЪ ВСИЧКИ
тия страни зависятъ още отъ Великобританската индустрия
и въ какъвъ огроменъ рази-връ гъхната производителна
мощь би се увеличила, ако тъ се сдружатъ. Той изчислява
общата сума на стокитъ, които тия страни получаватъ отъ
Ннглия, на 19, 842,121 лири стрелинги официялна стойность
и на 8, 550, 347 лири стрелинги обявена стойность, а тЪхния
вносъ въ Англия-само на 4, 804, 491 лири включително, разбира
се, огромнитъ количества сирене и масло отъ Ява. които
Ннглия внася оть Холандия. Тия цифри говорятъ вм-Ъсто Мали
томове. Ние благодаримъ на доктора за тия сведения: дано той
ни възвести въ близко бждаще политическото сближение!

Глава трета
Континентална Политика
Както обяснихме въ втората книга, найгньзвишената цепь
на рационалната политика е обединението на народигь попъ
режима на правото. Тази цепь може да се постигне само съ
издигането на по-голЪмитЪ народи до възможна равна стъпень
на култура, на благоденствие, на индустрия и мощь, съ

превръщането на ненавиститв и враждить, които ги раздЪлятъ
въ симпатия и разбирателство. Обаче, разрешението на тази
проблема е дало, което иска време.

Днесъ народите сж отдалечени едни отЪ друш по различни
причини. На първо место стоятъ териториялнить въпроси.
Политическото разделение на Европа не отговаря още на
естеството на тъщата. Даже теорията не се е установила
още върху основите на териториялното разпределение. Безъ
огледъ на езикъ, произходъ и търговски насоки, едни искатъ
да се закржглятъ съ огледъ на своята столица и то тъй. щото
тя да бжде въ центъра и защитена по възможность отъ
чужди нападения; тъ искатъ реки за граници. Други подържатъ, по видимому съ повече основание, че морскигв брьгове,
планините, езика и общия произходъ, са по-добри граници
нежели рЪкитЪ. Сжществуватъ народи, които не притежаватъ
нито устията на своите реки, нито своя морски брЪнъ, които
обаче, имъ сж потръбни за развитието на техните външни
сношения и морско могжщество.
Нко встзки народъ притежаваше необходимата за своето
вжтрешно развитие територия, за подържанието на своята
политическа, търговска и индустриялна независимость, всЪко
посегателство щеше да бжде противно на здравата политика;
защото тогава всЪко несъразм-Ърно увеличение щеше да
държи будно честолюбието на ограбенага нация и жертвит-ь,
които нацията узорпаторка би се принудила да прави, за да
запази навит-в си провинции, шаха да превишаватъ значително облагите, които очаква отъ тЪхъ. Днесъ, обаче, не
може да се мисли за едно рационално териториално раздвление, тъй като този въпросъ се усложнява отъ разновидни
интереси отъ по-друго естество. Не е позволено, обаче, да
се игнорира, че една добре окржглена територия е една отъ
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първите необходимост за народитъ, че желанието да се
задоволи тази нужда е законна и дори по н-Ъкога може да
оправдае войната.
Днесъ има дРуги причини за антипатия между народитъразличие въ интереситъ по отношение на индустрия, търговия и търговско мореплавание, морска и копониялна сила,
неравенство въ цивилизацията, различие въ религията и
политическото устройство. Пази интереси се преплитатъ по
хиляди начини съ интересите на династиите.
Причините за ненависть сж сжщо причини за симпатии.
Най-слабите симпатизиратъ по между си противъ твърде.
СИПНИЯ, ПОДТИСНВТИТЪ СПРЪМО завоевателя, КОНТИНЕНТЗЛНИТЪ

СИЛИ

СПРЪМО

ТЪРГОВИЯ е

МОРСКдТа ХеГеМОНИЯ, НВРОДИ ЧИИТО ИНДУСТРИИ И
ВЪ ДеТИНСТВО ,ПРОТИВЪ ОНИЯ КОИТО претендиратъ

-

на монополъ. цивилизованитъ
срещу варваритъ, ония
които живЪятъ въ монархия, противъ вс-Ъко много или малко

демократическо управление. Народитъ преследватъ задовона СВОИТЕ интереси И СИМПаТИИ чрезъ СЪЮЗИ ПО
между имъ, срещу противнитъ интереси и тенденции. Но тъй
КЗТО ТЪЗИ ИНТЕРЕСИ И ТЕНДЕНЦИИ СЕ КРЪСТОСВаТЪ ВЪ ПРОТИВОПОЛОЖНИ ПОСОКИ, СЪЮЗИТЪ биватъ преходни. ЕДНИ държави

ЛЯВЕНИЕТО

да бЖЛВТЪ неприятели И
отъ гол-Ъмитв интереси или
отъ големите принципи, които ги разделятъ или сближават ь,
сж на дневенъ редъ. Политиката отдавна е разбрала, че
равенството между народите е крайната и цель. Онова, което
се нарича европейско равновесие, не е било никога нищо
дРУГО освенъ ЕДНО СЪПРОТИВПЕНИЕ на по-слабитъ ПРОТИВЪ
покушенията на преодоляващата сила. Политиката, обаче,
често е смЪсвала целите на близкото бждаще съ цЪлитЪ на

днесъ

ПРИЯТЕЛИ,

УТРЕ,

обратно, споредъ както

могатъ

накои

- и обратното.
Непосредствения обектъ на политиката се е състоялъ винаги

далечното

въ различаването ясно, кои интереси на страната искатъ
своето незабавно разрешение и, докато не бждатъ тъ задое
волени, да се отлагатъ и поставятъ на заденъ ппанъ всички
останали ВЪПРОСИ.

Когато монархическитъ и аристократически интереси въ
Европа отъ дипломатически характеръ, изоставяйки всички

дРУГИ

ВЪПРОСИ за

революционнитъ

61; умна.

МОГЖЩЕСТВО И

тенденции въ

ТЪРГОВИЯ, се СЪЮЗИХВ

1789 год.,

техната

ПРОТИВЪ

политика

Тя 615 сжщо така благоразумна, когато Империята замасти
революционата пропаганда СЪ завоевания.
СЪ СВОЯТа КОНТИНЕНТЗЛНЗ система НЕПОЛЕОНЪ ПОИСКа да
организира Коалицията противъ търговското и морско надмощие на Англия. За да можеше да успее, той тръбваше
ПРЕДИ ВСИЧКО да УСПОКОИ

КОНТИНВНТаПНИТЪ

НаЦИИ ОТЪ

страха,

че ще бждатъ завоеаавани отъ Франция. Той не успъ, защото
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ВЪ

ТЪЗИ

НаЦИИ уПЛаХаТа ОТЪ НеГОВОТО КОНТИНЕНТЗЛНО НВДМОЩИЕ

преодоляваше надъ неудобствата, които испитваха отъ
морската сюпрематия.
Съ падането на Империята, Свещения Съюзъ ставаше
безпредметенъ. Следъ това континенталнитъ сили не б-ЪХа

заплашвани НИТО ОТЪ РЕВОЛЮЦИОННИ ТЕНдеНЦИИ, НИТО ОТЪ
завоевателния духъ на Франция; отъ дРУга страна английската сюпрематия, по отношение на мануфактуритъ, навигацията, търговията, колониттз и морската мощь, 615 се значително засипила презъ времето на борбата противъ Революцията
И завоеванията. НаЧИНдЯ ОТЪ ТОЗИ моментъ, ВЪ ИН1ЕРЕСВ на
континенталните сили 615 да се съюзатъ съ Франция противъ
това търговско и морско надмощие. Но страха предъ мъртвата
кожа на лъва, попрЪчи на континенталнитъ сили да видятъ
живия леопардъ, който до тогазъ се 615 сражавалъ въ тЪхните редове. Свещения Съюзъ 615 една политическа грЪшка.
Тази грйшка се изкупи съ Юлската Революция. Свещения
Съюзъ предизвика безъ нужда едно противодействие, което
не сжществува ВЕЧЕ ИЛИ ПОНЕ СКОРО Не Ще да се ПОИВИ.
За щастие на континенталнить сили, Юлската династия въ
Франция сполучи да потуши буНТОВНИЧеСКИя духъ. Франция
и Ннглия сключиха по между си съюзъ, Франция
въ интереса
на Юлската династия и за да затвърди Конституционната
Монархия, а Ннглия - за да запази търговската си сюпрематия.
Нигде-Френския съюзъ се растури. щомъ Юлската династия и Конституционната Монархия се почувствуваха Достатъчно затвърдени и когато интересите. на Франция по море
*

И ВЪПРОСИТЪ за ТЪРГОВСКЕ НаВИГаЦИЯ, ТЪРГОВИЯ, ИНДУСТРИЯ И
владение на КОЛОНИ изкокнаха На ПРЪВЪ ппанъ. Франция
имаше очевидно ПО ТИЯ ВЪПРОСИ СЖЩИТЪ ИНТЕРЕСИ като ОСТаналит-ь континентални сили. И образуването на единъ съюзъ
отъ континента срещу търговското владичество на Ннглия
можеше да успве, ако Юлската династия 615 спзлучила да

възстанови въ Франция пълно съгласие между различните
ОРГЗНИ на публичната власть, да отстрани на заденъ ппанъ
териториялнитъ въпроси, които революцнония духъ 615 възбуДИЛЪ И да УСПОКОИ напълно КОНТИНЕНТЗЛНИТЪ МОНЗРХИИ ОТНОСНО
агресивните тенденции и завоевателни стремежи на Франция.
Главната пречка днесъ за едно твсно сближение на евро>
пейския КОНТИНЕНТЪ е ОбСТОЯТеЛСТВОТО, ЧЕ центра на КОНТИнента не изпълнява ролята, която му принадлежи. Вместо
да служи за посредникъ между Заладъ и Изтокъ по всички

териториялни въпроси, въпроси на държавно устройство,
мисия която му
национална независимость и могжщество,
се пада поради неговото географическо положение, поради
федеративната му система, която изключва вс-Тзкакво спасение
отъ завоевания отъ страна на съседите нации, поради неговата религиозна толерантность и космополитиченъ духъ.
*-
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най-после като елементъ на цивилизация, - този центъръ
по настоящемъ е само ябълка на раздора между едната и
другата часть на Европа, като води часть се надява да
привлече къмъ себе си Макон отслабнала по липса на единство
нация и за това положението е несигурно и колебливо. дко
Германия, включително крайбрежието, Холандия, Белгия и
Швейцария, б1зха образували едно жизнено, търговско и политическо тЪло; ако това силно тЪло отъ народи успЪеше да
примири, по възможность, интереситъ на монархията, династиитъ и аристокрацията съ представителните институти, *
Германия щ-Ъше да гарантира единъ миръ на Европа и
сжщевремено да представлява ядката на единъ континенА
таленъ съюзъ, който би могълъ да бжде дълготраенъ.
Очевидно е че Ннглия превъзхожда значително останалитъ
морски държави, ако не по броя на своитъ платноходи, поне
СЪ СВОИТЕ! плавателна СРЖЧНОСТЪ И следователно останалитъ
СИЛИ СЖ ПРИНУДЕНИ да се СЪЮЗЯТЪ ПО между СИ, за Да Запазятъ равновесието. ВсЪка отъ техъ има интересъ да подържа
и развива морскитъ сили на другите; нещо по вече, дребч
НИТЪ ННЦИИ, КОИТО СЖ ОСТаНдЛИ безъ марина, ИЛИ иматъ незначителна марина, тръбна да образуватъ една колективна
марина. Франция и Нмериканския Съюзъ губятъ спръмо
Ннглия, когато руската марина запада и обратно. Обща е
печалбата, ако Германия, Холандия и Белгия организиратъ
съ общи усилия една морска сила; защото подчинени по
отдълно на английската сюпрематия, съюзени тъ противо-

ПОСТаЕЯТЪ ВСИЧКИ второстепенни МЕРИНИ на английската
сюпрематия.
Нито една отъ тЪзи морски нации не притежава нито
търговски флотъ, съразмЪрно съ външната си търговия,
НИТО НЪКОЕ ОСОбНО ЧУВСТЕИТеЛНО ПРевЪЗХОдСТВО; НИКОЙ ЗНВЧИ
нЪма защо да се бои отъ конкуренцията на другите. Наопаки,
всичкитъ иматъ общия интересъ да се бранятъ отъ разрушителната конкуренция на Ннглия, всички тръбва да се
постараятъ, щото английската индустрия да изгуби въ Холандия,
въ Белгия и въ ханзейскитъ градове моста, презъ който до
сега е ВЛВДИПЗ КОНТИНЕНТаЛНИТЪ пазари.
ПРОИЗВЕДЕНИЯТЕ на топлата ЗОНЕ, се изплащатъ ГЛаВНО СЪ
фабричните продукти на умЪрената зона; консомацията на
първите зависи, по този начинъ, отъ дебушетата на вторитъ.
И всЪка мануфактурна нация требва, следователно, да се
стреми да си създаде директни връзки съ топлата зона. Нко
мануфактурнитъ страни отъ втора величта разбираха добре
своите интереси и действуваха целесъобразно, не би могло
да става въпросъ за колонияпно надмощие въ топлата зона.
Нко напримеръ, Англия усп-Ъеше, споредъ желанията си, да
произвежда въ Източнитъ Индии тропическитъ произведения
ОТЪ КОИТО СЕ нуждае, ТЯ би ПОДЪРЖВЛЗ СНОЩЕНИЯТЗ СИ СЪ
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ЗЕПЕДНИТЪ ИНДИИ ДО толкова, до КОЛКОТО би имала ВЪ3М0Ж4
ность да пласира въ други страни съестнитъ продукти които
би получила отъ тьхъ въ замена на своите фабрични издйзлия.
Бъ отсжтствие на такива дебушета, владението на Западнит-ь
Индии и би било излишно; въ такъвъ случай тя ще тръбва да
реши: или да ги еманципира напълно, или пъкъ да имъ
позволи да търгуватъ свободно съ другитъ мануфактурни
страни!) Отъ това следва. че всички мануфактурни нации
ОТЪ ЕТОРа ВЕПИЧИНВ иматъ интересъ да СЛСДБВТЪ тази ПОЛИтика и да се подкрепятъ взаимно; никои оть тЪхъ Мама да
загуби, ако Холандия се присъ8дини къмъ Германския МитниЧЕСКИ СЪЮЗЪ, или ако СЕ СЪЗДВДдТЪ ”ГЪСНИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ
Германия и Холандскитъ колонии.
Отъ какъ Испанскитъ и Португалски колони въ Южна
Нмерика и въ Източните Индии бидоха еманципирани, не е
вече потръбно за една индустриялна нация да притежава
КОЛОНИИ ВЪ тропичната зона, за да МОЖЕ да ОбМЪНЯБа НЕПО
срЪдствено своитй фабрични продукти срещу тропични
съестни продукти. Понеже пазаря на тЪзи еманципирани
страни е вече свободенъ, всЪка индустриялна страна, способна
да конкурира, може да подържа съ тахъ пр-Ъки сношения.
Но до когато въ тия страни не се аклиматизиратъ благосъстоянието, правовия редъ, вЪротърпимостьта и моралътъ, до
тогазъ въ тЪхъ не може да има изобилно производство на
тропически произведения и следователно не може да има и
голЪма консумация на фабрични издЪпия. Всички второстепенни МОРСКИ народи, най>паче ОНИЯ КОИТО НЪМдТЪ КОЛОНИИ,
ИЛИ КОИТО притежаватъ малки КОПОНИИ, ИМаТЪ ОТЪ сега ОбЩИЯ
ИНТЕРЕСЪ да ПОДГОТВЯГЪ това положение на нашата СЪ взаИМНИ УСИЛИЯ. СОЦИЯЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ На ТИЯ страни ВНЖИ МНОГО
малко за първата търговска сила, която е, или се надъ-ва да
бжде, достатъчно снабдена съ тропически храни отъ своитъ
затворени и подчинени въ дветъ Индии пазари.
Тъй важниятъ въпросъ за робството тръбна отчасти да се
разгледа И ОТЪ това ГЛЕДИЩЕ. СЪВСВМЪ не искаме да СТРЕчемъ, че има твърде много филантропия и чувство на справедЛИВОСТь въ СТаРаНИЕТО, КОЕТО АНГЛИЯ ПОЛОЖИ 321 ОСВОбОЖдаването на негрит-ь, - усърдие което прави гол-Ема честь на
британския характеръ. Обаче, вземе ли се предъ видъ прЪкия
резултатъ отъ маркигъ, които тя употръби за цепьта, не
можемъ да не признаемъ. че попигиката и меркантилния
интересъ сж играли тукъ голъма роля. Ето тия резултати:
Първо, внезапното освобождение на негрите, бързото преми1) Слелъ обнародването на Листова трудъ, въ 1846 год. Пнглия
позволи на своитЪ колонии свободно да уреждатъ митническитБ си
отношения съ странство, а въ 1849 год. имъ разреши да прибегватъ
но услугите на параходи подъ чуждо знаме за своя вносъ и износъ

Прев.
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наване отъ първобитно състояние, близко почти до животинско безгрижие, къмъ висока стъпень на лична независимость, вп15катъ неизбежно, като последствие, гольмо намапение, дори до нула, въ производството на тропически
съестни продукти въ Южна Америка и въ Източнитъ Индии.
Примърътъ на СанъгДоминго, гдето следъ изгонването на
французитъ и испанцитъ производството намалява отъ година
на година и не престава да намалява, е едно необоримо
доказателство за това. Второ, еманципиранитъ негри ще се
,помогватъ къмъ все по-голЪми надници, ограничавайки своя
трудъ въ производството на найонеобходимитв предмети,
тЪхната свобода ще ги доведе до мързелъ; трето, Ннглия
притежава въ дветъ Източни Индии средства за да продо-

волствува ц-Тзлия свЪтъ съ тропически продукти. Знае се, че
индийцитъ, иначе трудолюбиви и съ похвати въ всички отрасли
на индустрията, сж извънредно скромни, поради технитъ религиозни закони, които имъ забраняватъ месото. Прибавете
липсата на капитали у туземцит-в, гоп-Ъмото плодородие на
почвата въ растителни продукти, спжнкитъ на системата на
каститъ и голамата конкуренция на работни ржце. Отъ всичко
туй следва, че работната ржка е несравнимо по-евтина
въ Източните Индии, отколкото въ Западнитъ Индии и въ
Южна Америка, безразлична дали въ тази последнитъ области
зем.пед15лието се упражнява отъ свободни негри или отъ роби.
И следователно производството на Източните Индии, отъ
момента когато търговията бжде свободна и възтържествуватъ

мждритъ административни принципи, требва да нарастне
много, и не е далече времето когато Ннглия ще може да
извл-ьче отъ тамъ не само всички необходими колониялни
храни за своята консомация, но още и огромни количества съ
които ще може да наводни останалите. страни. Така, намалявайки производството на Западнитъ Индии и Южна Нмерика, дето
другите страни изпращатъ своите фабрични продукти, Ннглия
тама да претърпи никаква загуба; напротивъ. тя ще извлече
полза, ако производството на тропични храни вземе гигантски
рази-ври на пазаря, който се снабдява изключително отъ
нейнитъ мануфактури. И най-после, четвърто, твърди се, че съ
еманципацията на робитъ, Ннглия е поискала да надвЪси единъ
мечъ надъ главата на щатитъ съ роби отъ Северна Америка
и че опасностите се увеличаватъ за федерацията, колкото
повече се 1:
за
, раняьа а
нациите и
свобода у мастнитъ негри.
Ако се погледне по отъ близо на въпроса, този опитъ на
филантропия, опитъ, чийто резултатъ е тъй неопределенъ за
самитъ ония, въ полза на които се предприема, изглежда въ
вс-Еко отношение най-малко благоприятенъ за нациитъ предопредЪлени да търгуватъ съ Южна Нмерика и съ Западните
Индии и не безосновно тъ би могли да зададатъ този въпросъ:
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Преминаване ОТЪ РОбСТВО КЪМЪ свобода не Е ЛИ
по-вредно за самите негри, отколкото запазването на тъжното
до сегашно положение? Не е ли необходимо изтичането на
редица поколения, за да се приучатъ на свободенъ трудъ хора
свикнали, тъй да се рече, съ най-коравото иго? Не е ли по
добре да се извърши този преходъ отъ робство къмъ свобода
чрезъ една добра крепостна система, която би осигурявала
на закрепостения известни права върху земята, която обработва, и известна часть отъ плода на своя тРУдъ, като
се ПРЕДОСТВВИ сжщевремено иа СОбСТВеНИКб доСТаТЪЧНО авторитетъ, за да приникне крепостиия къмъ редъ и трудъ?
Подобенъ режимъ не е ли за предпочитане, отъ колкото
положението на тъзи, както ги наричатъ, мизерни стада отъ
свободни негри, пиянствуващи, ленуващи, развратни, про,
СЯЩИ, - положение въ сравнение СЪ КОЕТО МНЗВРИЯТЕ на
ирлаНдЦИтЪ, въ най-ужасната форма, може да се вземе
за СЪСТОЯНИЕ На благоденствие И ЦИВИЛИЗЕЦИЯ?
Ако се подържа, че нуждата на англичаните да издигатъ
всичко живо на земята до СЖщата стъпень на свобода, до
която На самитъ сж достигнали, е толкова силна и неудържима, че напълно извинително е гдето сж забравили, че
природата не търпи скокове, ний бихме запитали, дали
УСЛОВИЯТЗ ВЪ КОИТО се намиратъ дОЛНИТЪ КдСТИ въ ИНДИЯ не
СЖ МНОГО ПО плачевни И П0"0Т6ПЪСКВЗЩИ ОТЪ ПОЛОЖеНИеТО
на негритъ въ Нмерика? Какъ да си обяснимъ обстоятел,
СТВОТО, че фИЛдНТРОПИЯТа на ННГЛИЯ никога не се Е! ТРОГВаЛа
ОТЪ нещастията на ВСИЧКИ СМЪРТНИ? На КВКВО се ДЪЛЖИ,
че Ннглия не е взела въ тъхна полза още никакви мЪрки и
че до сега се е стремила само да експлуатира т-Ехното бедствие, безъ да помисли да интервенира за неговото облек-

Внезапното

чение?
Английската политика въ Източнитъ Индии ни довежда до
Източния въпросъ. Като оставимъ на страна отъ политиката
ВСИЧКО което се отнася ДО ТЕРИТОРИЯЛНИ СПОРОВЕ, до дИНаСТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, монархически, аристократически И РЕЛИГИОЗНИ
интереси и отношенията между кабинетите, не можемъ да
не признаемъ, че континентални-в сили сж еднакво заинтересовани въ Източния въпросъ. Правителствата може да успЪят-ь
времена да оставятъ този въпросъ на заденъ ппанъ; той обаче
не ще закъснЪе да се появи отново на първо м1;сто на сцената
въпо-сложна форма. Отдавна признатъ фактъ е за мислящитъ
хора, че една страна като Турция, религиозното, морално,
социално и политическо сжществувание на която се подкопава
отъ вс-Ъкжде, прилича на трупъ, който може още н-Ъкое време
да се задържи изправенъ отъ живитъ, но който въп-Тзрки всичко
продължава да се разлага. Въ положението на турцитъ сж и
персийцит-ь. китайцитъ и индийцитъ, както и всички останали
азиятски народи.
22
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Навредъ, гдето изгнилата цивилизация на Азия влезе въ
съприкосновение съ пресния лъхъ на Европа, тя се разлага въ
прахъ и Европа ще се види принудена, рано или кжсно, да
вземе Ц15ла Нзия подъ свое опекунство, както Ннглия
направи съ Индия. Въ цЪлия този хаосъ отъ територии и
племена НЪМВ НИТО единъ народъ достоенъ ИЛИ способенъ да
трае И да се възроди. Прочее, ИЗГПЕЖДВ, че ПЪЛНОТО разложение на Нзиятскитъ нации е неизбежно. и едно прераждание
на Азия изглежда възможно само съ пресаждане на европейски животъ, съ постепено въвеждане на християнството, на
нашит-в нрави и култура, чрезъ европейско управление.
Когато разсъжлаваме върху [хода, който вероятно ще
вземе това възраждане, поразява ни преди всичко едно
обстоятелство, а именно, че по-голЪмата часть отъ Ориента е
щедро надарена съ природни богатства, че той може да
произвежда за индустриялнитъ народи на Европа огромни
особенно пъкъ троколичества сурови материяли и храни,
пически храни,-и по този начинъ да отвори единъ широкъ
пазаръ за продуктите на техните фабрики. То ни показва,
че това възраждане, както изобщо цивилизуването на варварскитъ народи, требва да се извърши по пжти на свободната
обмена на землед-Ълски произведения срещу манифактурни
издЪлия. Ето защо, европейските народи тръбва най-първо
да възприематъ принципа, че никой отъ т-Ъхъ не тръбва да се
»

добива ДО ИЗКЛЮЧИТЕПНИ ТЪРГОВСКИ ПРЕВИПеГИИ ЕЪ НЪКОЯ
часть огь Нзия, че никой не тръбва да бжде по-благоприятствуванъ отъ другите. За да се развие тази търговия, найподходно е, по-важнитъ пазари въ ориента да се обявятъ
за свободни градове, въ които европейското население
получава правото да се управлява самостоятелно, като въ
замена на това плаща годишенъ данъкъ на мЪстнит-ь правителства. По край това, по примера на създадените отъ
Ннглия въ Индия прецеденти, ще тръбва да се поставятъ
ЕВРОПЕЙСКИ агенти, ЧИИТО съвети, ПО отношение СИГУРНОСТЪТЕ,
редът-ь и цивилизацията, ще требва да бждатъ слушани отъ

местните

правителства.

Всички континентални сили иматъ

единъ общъ и го“л15мъ
интересъ, щото двата пжтя по средиземното и червеното
морета, както и Персийския заливъ, да не станатъ изклю-

ЧИТЕЛНО Притежание на

ННГЛИЯ,

НИТО ПЪКЪ да ОСТаНаТЪ НедО-

стжпни въ ржцегьна Нзиятскитв варвари. Най-много гаранции
за Европа представлява разрешението. споредъ което охраната на тЪзи важни точки би се възложило на Нвстрия.

Всички континентални сили задружно съ Северна Америка
иматъ сжщо така еднакъвъ интересъ да наложатъ максимата:
„Знамето покровителствува стоката", и доктрината че неутралдлъжни да респектиратъ само ефективния блокусъ

нитЪ сж
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на дадено пристанище, но не и простото, обикновено обявяване на блокусъ върху ц-[зла територия.
Въ заключение, правото за окупиране не населените и
не обработени територии, изглежда, се нуждае отъ една
ревизия въ интереса на континенталните сили. Днесъ се
смЪемъ, за гдето Папата е посмЪлъ некога да раздава като
подаръкъ острови и обширни области, що думамъ?
да
разделя съ едно драсване на перото земното кжпбо на две
части и да дава едната на едни, а дРУГата на дРУГИ. Но
нима е много по разумно да се признава правото на собственость върху ц1зла область на онзи, който пръвъ е забилъ
нейде си нЪкакъвъ прътъ, украсенъ съ свиленъ парцалъ?
Разума може да възприеме, въ острови съ малко протежение
да се респектира правото на онзи, който ги е открилъ. Но
когато се касае за острови обширни колкото една гол-ьма
европейска държава, каквито сж Нова Зеландия, или единъ
континентъ по голЪмъ и отъ Европа, какъвто е Австралия,
разумътъ може да допустне изключителни права, ако е
последвала действителна окупация чрезъ колонизация и то
само за областьта, която действително е колонизирана. И
съвсемъ непонятно е, защо се оспорва правото на Германците
и на Французите да основатъ свои колонии въ тия области,
въ ПУНКТОВЕ съвършено отдалечени ОТЪ БРИТЕНСКИТЪ заселища.
Нко вземемъ предъ видъ важностьта на общите интереси
на континенталните нации спр-ьмо първата морска сила,
требва да признаемъ, че нищо не е тъй необходимо, както
здружението; че нищо нема да имъ бжде тъй злокобно,
както войната. Историята на изтеклия векъ ни учи, че всЪка
война между континенталните сили е служила само за по
гол-ьмия развой на индустрията, богатствата, мореплаването,
колониялното господство и могжщество на Велико-Британия.
НЪма съмнение, че континенталната система на Наполеона
имаше за основа точното познаване нуждите и интересите
на континента; само че Наполеонъ поиска да реализира тази
идея за себе си, ограничавайки независимостьта и интереситъ на останалите континентални сили. Системата на
Наполеона имаше три голами недостатъци. Преди всичко
той искаше да замйни морската хегемония на Англия съ
континенталното надмощие на Франция; ВМЪСТО да СИ ПОСТВВИ
за целъ РЗЗВИТИеТО И равенството на дРУГИТЪ КОНТИНеНТВЛНИ
сили, той преследваше техното унижение или техното разложение, въ полза на Франция. Сетне, той затваряше Франция
за другите континентални сили, когато тя самата претендираше за свободна конкуренция въ т15хнит1; пазари. Най-после,
следъ като почти напълно разруши връзките между европейските индустриялни области и тия на тропическата зона,
той наложи да се замЪнятъ, по изкуственъ начинъ, произве-

-

денията на поспеднята.
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ИДЕЯТа на Континенталната СИСТЕМа Ще се ПОЯБЯВВ на НОВО
винаги, необходимостьта отъ нейното реализирване ще се

НаЛОЖИ ТОЛКОЗЪ по-вече На

континенталните

нации, КОЛКОТО

по-вече АНГЛИЯ ще нараства Въ СВОИТЕ ИНДУСТРИЯ, богатство И
МОГЖЩЕСТВО. Това Днесъ вече е очевидно И става още ПО-ЯСНО
всеки следващъ день. Но сжщо гьй сигурно е, че единъ
такъвъ съюзъ ще даде само тогава резултати, когато Франция
съумее да избегне грЪшкитъ на Наполеона.
Ето защо неразумно е отъ страна на Франция да повдига
спремо Германия погранични въпроси, противни на правото
и на природата на нещата, и да принуждава по този начинъ
ННЦИИ ОТЪ КОНТИНЕНТВ Да се привързвать КЪМЪ АНГЛИЯ.
Неразумно е отъ нейна страна да говори за Средиземното
море като французско езеро и да претендира на изключително влияние въ Левантъ и Южна Нмерика.
Една ефикасна континентална система може да изл-Ъзе
само отъ свободното съюзяване на континенталните сили,
и може да успее само при условие на равно за всички
участие въ облагитъ. Само тьй, и не другояче, морските
сили отъ втора стъпень ще принудягь Ннглия да ги респектира достатъчно, безъ да става нужда да се приб-Ъгва до
ОРЖЖИЕ, за да се ПРИНУДИ последната Да ПРИЗНЕЕ ЗаКОННИТЪ
имъ претенции. Само посредствомъ такъвъ съюзъ инДУ*

СТРИЯЛНИТЪ нации ОТЪ КОНТИНеНТа Ще МОГЕТЪ да запазятъ
своите връзки съ странигь отъ тропическата зона и да защитятъ своите интереси, както на Изтокъ, така и на Западъ.
Безспорно мжчно е за покваренитв отъ хегемонията англичани да гледатъ, какъ народитъ отъ Континента развиватъ

чрезъ взаимни търговски улеснения своята фабрична проМИЩПеНОСТь, какъ Тъ засилватъ СЕОЯТЕ ТЪРГОВСКЕ И военна

фЛОТа, КЕКЪ ТТ; ТЪРСЯТЪ навредъ ВЪ ЦИВИЛИЗУВЕНЕТО И КОЛОНИЗИ“
рането на варварски области и въ търговията съ тропичната
зона справедливата часть отъ облагитъ, които природата
имъ е предопределила. Но единъ погледъ напредъ ще ги
ут-ьши за въобразимитъ загуби.
И действително сжщитъ причини, на които Ннглия дължи
своето сегашно издигане, ще докарагь въроятно презъ идуЩето стол-ьтие индустрията, богатството и могжществото на
Нмерика до таково положение, че тя ще надмине Пнглия,
тъй както днесъ Англия е задминала Холандия. По силата
на нЪщата. Съединените Щати тогазъ ще се обитаватъ отъ
стотици милиони население, тъ ше пръснатъ изъ ц-Ъла централна и Южна Нмерика своето население, своята конституция, своята култура и духъ, както неотдавна сториха по
н
от
„ на погГ
тивната връзка ще
по между имъ тия просторни
територии. Тъй едно население отъ стотици милиони души
ше експлоатира целъ континентъ, пространството и природ-

съединим
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ните богатства на който превишаватъ значително пространА
ството и природните богатства на Европа. И тогава морската
мощь на Западния Сватъ ще задмине тая на Велико-Британия
въ размЪра, въ който неговитъ брЪгове и реки задминаватъ,
по развитие и величие, Британските рЪки и морски бр-Егове.
Тъй, въ близко бждаще, необходимостьта, която повелява
днесъ французи и германци да образуватъ континенталенъ
съюзъ противъ британското надмощие, ще принуди англичаните да организиратъ една европейска коалиция противъ
хегемонията на Америка. Тогава Велико-Британия ще подири
и ще намери въ хегемонията на Съюзенитъ Европейски Сили
своята сигурность и своята сила противъ надмощието на
Америка и обезщетение за изгубеното свое превъзходство.
Пнглия ще постжпи мждро, ако о време се примири съ
чрезъ ПОДХОДЯЩИ КОНЦЕСИИ СИ Спечели ПРИЯТЕЛството на европейскит-Ъ сили и още отъ сега привикне съ
мисъльта да бжде първа между равнитъ.

ПОЛОЖЕНИЕТО И

Глава четвърта
Митническата

Политика

на Германската нация

Нко има страна предопределена да бжде индустриялна,
то сигурно, това е Германия. Почетното мЪсто, което тя заема
въ наукитъ, изкуствата и литературата, а така сжщо въ
просветата, държавното и устройство и учрежденията от-ь
обществена полза, силно развитото и морално и религиозно
чувство, любовьта КЪМЪ ТРУДЪ И спестовность; УПОРИТОТО Й
постоянство и изобретателния й гений, нейното многобройно
и здраво население, величината и естеството на територията и
землед-Ълието, природните и богатства, социялнитъ и интелектуалните и ресурси, всичко това я зове на това поприще.
Ако има страна, която да бжде въ правото си да очаква,
отъ една нагодена за нейното положение протекционна
система облаги за развитието на своите фабрики, за увеличението на своята външна търговия и мореплаване, за подобрението на съобщителните си средства, за процъвтяването на
своето земеделие и за затвърдяването на своята независимость и усилването на своето влияние въ св-Ъта
това е
пакъ Германия.
Ние не се смущаваме да твърдимъ, че отъ осъвършенствуването на протекционната система зависи сжществуването,
независимостьта и бждащето на Германската нация. Националния духъ може да хване коренъ, да даде хубави цветя
и изобилни плодове само върху почвата на всеобщото благоденствие. Отъ съюзяването на материялнитъ интереси само
може да произлезе моралното единение, а ОТЪ СЪЕДИНЕНИСТО
на едното и другото
могжществото и силата на нацията.
Колко струват-ъ усилията на всички ни вкупомъ, управляващи
и управлявани, благородници и буржуа, учени или невежи,
войници или граждани, индустриялци, землед-ьлци или търа
говци, ако нймаме народность, ако ни липсува гаранцията
за трайностьта на нашата националность?
П германската ПРОТЕКЦИОННЗ система ще Продължава да
изпълнява твърде незадоволително СВОЯТа МИСИЯ ДО тогава,
до когато Германия не започне сама да произвежда фабрично
лененит-ь и памучни прежци, които употръбява, до когато тя
не ще може да носи направо отъ тропическитъ зони, плаЩайки ги съ произведението на свои-ге фабрики, тропи-

-

--

-

ЧеСКИТТЗ храни, КОИТО Консумира, ДОГДЕТО не ПОЧНе да извършва
своитъ операции съ свои собствени кораби, докато не усп1зе
да респектира своето знаме, до когато не се снабди съ пълна
мрежа отъ рЪчни съобщения, канали и желЪзнопжтни линии.
а митническия и Съюзъ не обхване Цалото и крайбражие,
Холандия и Белгия. Ние се занимахме съ тези въпроси
подробно въ отдалнит-ь части на настоящия трудъ и затова
ги минаваме тукъ въ съкратена форма.
Когато ние внасяме памукъ и вълна отъ Египетъ, Брач
зилия и Съединенитъ Щати, ние ги плащаме съ произведението на нашите фабрики; когато внасяме памучна прежда
отъ Ннглия, даваме и въ вам-ана сурови материяли или зърнени храни, КОИТО бихме МОГЛИ СЪ ПотГОЛЪМЕ ПОПЗа да преработимъ, или сами да ги консумираме, или пъкъ въ замена
даваме налични пари, които получаваме отъ дРУГадЪ и които
биха МОГПИ да НИ ПОСЛУЖаТЪ ДЕ ЗаКУПИМЪ ОТЪ СТРЕНСТВО
сурови материяли за нашата индустрия, или колониялни храни
за собствена консумация.
Ние съвсемъ не сподЪляме мнението, че разположените
въ тропическата зона американски области представляватъ
по>малко удобства и облаги за германската колонизация,
отколкото умерениятъ климатъ на Северна Нмерика. Макаръ
че, ПРИЗНЗВЗМЪ ГО, сме предразположени ВЪ полза на последната страна, ПРИ ВСИЧКО че не можемъ, НИТО искаме да ОСПОРваме, че западната часть на Съединените Щати представлява за всЪки отд-ьленъ германски емигрантъ съ известенъ
капиталъ найчдобритъ шансове за създаване добро бждаще,
ние сме длъжни да заявимъ тукъ, че, отъ национално
гледище, заселяването въ Централна и Южна Нмерика,
ржководено добре и въ широкъ мащабъ, обещава на Германия много по-голт-зми облаги. Каква полза има германскиятъ
народъ отъ богатствата на своите емигранти въ Съединените
Щати, ако самите те бждатъ за винаги изгубени за него и
той не може да очаква отъ т-Ъхниятъ трудъ освенъ незначителни резултати? Илюзия е да се варва, че Германскиятъ
езикъ ще се запази у германцитъ заселени въ Съединените
Щати, или че съ време тамъ ще се образуватъ чисто германски
Щати. Едно време ние сподЪпяхме това заблуждение, но
следъ десетгодишни наблюдения на самото м-Ъсто, убедихме се
81:

ПРОТИВНОТО.

НСИМИЛЗЦИЯТВ, както ПО отношение на езика И литературата, така И ПО отношение На администрацията И ЗЗКОНИТТЗ.
е присжща на гения на всички нации, и така трабва да
бжде. Тя характеризира особено Северна Нмерика. Какъвто
и да е броя на Германцитъ, които по настоящемъ населяватъ
Съединените Щати, нЪма нито единъ чийто правнуци да не
предпочетатъ аНГЛИЙСКИ ПРЕДЪ немски ЕЗИКЪ, И ТО ПО МНОГО
простата причина, че английский езикъ въ Съединените Щати
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образованитъ хора, литературния, законодателния,
административния, сждебния, търговския и общественъ езикъ.
Съ германците въ Съединените Щати ще стане каквото
стана съ Хугенотитъ въ Германия и французитъ въ Луизиана;

е езика на

те

ще се

Щото

погълнагъ. по силата

население

*

на
едни по-скоро

това дали ЖИВЪЯТЪ

МНОГО ИЛИ

нашата, отъ

господствува-

други по-бавно, споредъ
МаЛКО ВЪ по-тЪсно общение
*

СЪ ПОСПедНОТО.

Още по-малко тръбва да се разчита на активнитъ сношения между Германия и ония нейни чада, които бждатъ
настанени въ Западнитъ Съединени Щати. Първиятъ преселникъ е винаги принуденъ да фабрикува самъ по-голвмата

часть ОТЪ СВОеТО облекло И ПОКЖЩНИНЕ, И ПРИВИЧКИТЪ, КОИТО
нуждата поражда, се предаватъ Изобщо на ВТОРОТО И трето
поколения. Прибавете къмъ това, че Северна Америка енергически се е отдала на фабричната промишленость и се
стреми все по-вече и по-вече сама да задоволява своитъ нужди.
Това не ще рече, ЕПРОЧЕМЪ, че американскиятъ пазарь
не ПРЕДСТЕВЛЯВЕ никакво Значение за германската ИНДУСТРИЯ.
Тъкмо обратното; споредъ нашето мнение той е единъ
оть най-важните пазари, които сжществуватъ за разни
луксозни предмети и за артикули, които лесно издържатъ
транспортъ и при които.главниятъ елементъ на цената е
работната ржка; досежно такива стоки, неговото значение
за Германия ще расте отъ година на година. Което, обаче,
претендирамъ е, че германците, КОИТО Се настаняватъ ВЪ
Западнитъ Щати на Северна Нмерика, нема да способствуватъ
за силното търсене на германски фабрични изделия и че въ
това отношение емиграцията въ Централна и Южна Нмерика
заслужава много по-гол-Ъмо насърдчение и има нужда отъ
по-голЪма подкрепа.
Централна и Южна Нмерика сж главно предопределени
да произвеждатъ тропически храни;
отидатъ далече въ мануфактурната

тъ

никога

нама

да

индустрия. Тамъ има

новъ и обширенъ пазарь за завладяване; които завържатъ
тамъ здрави сношения, ще ги запазятъ за винаги. Лишени
ОТЪ Необходимата МОРЕЛНЕ енергия за постигане на ПО-ЕИСОКВ
култура, на редовни и трайни управления, тия страни всЪки
новъ день ще разбератъ по-добре нуждата огь външна
помощь и отъ имиграция. Поради своята надменость, англиА
чанитъ и французитъ тукъ сж ненавиждани отъ ревнивитъ
за своята независимость тузеМЦИ. Германците, напротивъ,
сж обичани, поради обратната причина. Държавитъ на Цолферайна би тръбвапо, следователно, да насочатъ нататъкъ
ц-Ълото свое внимание.
Ще трабва да се организира тамъ една добра система отъ
германски консулски и дипломатически агенти въ писменна
връзка по между имъ. Ще тръбва да се поканятъ млади
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страни и безпристрастно на ги
опишатъ; ше трабва да се изпратятъ млади търговци. за да
ги изучатъ, млади доктори да упражнятъ тамъ своето изкуство. Ще трабва да се създадатъ и протежиратъ сериозни
предприятия и дружества въ приморскитда германски градове.
КОИТО да закупятъ ВЪ ТИЯ страни обширни мЪста И Да ГИ КОПОг
низиратъ съ германци; ще трабва да се създадатъ търговски
и мореплавателни дружества, съ задача да откриятъ тамъ
нови пазари за германскитЪ фабрични изделия и да организиратъ мореплавателнитъ сношения. Ще тръбва да се
създадатъ минни дРУжества, които да използуватъ знанията
на германцита въ експлотацията на огромнитъ минни залежи.
Държавитъ отъ Цолферайна ще тръбна да се постараятъ
СЪ ВСИЧКИ СРЪДСТВВ да спечелятъ благоволението на населеНИеТО И това на МЪСТНИТЪ правителства И да ГО ИЗПОЛЗУВЕТЪ
за обща сигурностъ, за пжтища и съобщения, за обществения
редъ; не трабва да има колебание, ако това е едно отъ
ср-Ъдствата да се привържатъ правителствата на тия страни.
нека ИМЪ се Иде на ПОМОЩЪ, като Се ИЗПРаТЯТЪ дОРИ внушителни въоржженн сили.
Сжщата политика трабва да се следва по отношение на
Ориента, на Европейска Турция, и на странитъ по долния
Дунавъ. Германия има гол-амъ интересъ, щото въ тия области
да зацарува сигурностъ и редъ; и емиграцията. която би се
отправила въ тия страни. е най-леката за индивидитв, както
и най-изгодната за нацията. Съ петь пжти по-малко пари и
време потръбно да се отиде на брЪгоает-ь на езерото Ерие,
обитателя отъ горния Дунавъ може ла се пресели въ Влашко
и Молдава, или въ Сърбия, или даже по югозападното
крайбрежие на Черно море. Което привлича предимно
емигранта въ Съединенигь Щати е свободата, сигурностъта
и редътъ, които царуватъ тамъ. Обаче, при положението.
въ което се намира Турция, не би било невъзможно на Германскитъ държави, въ разбирателство съ Нвстрия, да извършатъ въ общественото положение на тия области подобрения,
които биха премахнали отвръщението на германскита преселНИЦИ, особено ако правителствата ОСНОЕЗТЪ тамъ КОЛОНИИ,
сами участвуватъ въ тахъ и ги подкрапятъ сериозно.
Тъй сжщо развитието на машинното ленено и памучно
предачество ни дава възможность не само да увеличимъ
нашата консумация на хасета и да осъвършенствуваме нашето
землед-Елие, но така сжщо да разширимъ таърдъ много
нашитъ връзки съ странитъ отъ тропичната зона.
За преденето на памука и лена, както и за фабрикацията
СЪ НЕШИТЪ НЕИЗПОЛЗУВаНИ водопади, СЪ ЕВТИНИТЪ
На вълната,
ний сме,
цЪни на нашитъ зърнени храни и на работната ржка,
еднакво добр-ь поставени както всЪка друга страна. Липсватъ
ни само гаранции за нашита капиталисти противъ загуба на
естественици да изходятъ тия

-

-
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тЪхнит-ь капитали, за нашит-ь индустриалци противъ чуждата,
конкуренция. Едно умерено мито, което въ течение на следващитъ петь години да се покачи приблизително на 25,% и да
се запази въ продължение на наколко години на тази висота,
за да спадне впоследствие до 15 или 209/0, адвалорно, би било
достатъчно за да даде тия гаранции. Всички упреци на привърженицитъ на теорията на ЦЪнноститъ противъ тази марка
бидоха ОПРОВЕРГЕНИ ОТЪ НВСЪ. Въ ПОЛЗа на предлаганата ОТЪ
насъ марка може още да се добави съображението, че гол-ами
ИНДУСТРИИ, като ТИЯ, създаватъ ВЪЗМОЖНОСТЪ да се ОСНОВЕ ВЪ
мащабъ производството на машини и да се образува
една класа отъ хора учени и упражнени въ индустриялното

голамъ

ИСКУСТВО.

Що се отнася до тропическитъ продукти, Германия, както
Франция и Англия, трабва да възприеме за принципъ да дава
предимство на ония страни оть тропическитъ зони, които взиматъ нашита мануфактурни произведения; съ една дума ний
трабва да купуваме отъ тия, които купуватъ отъ
насъ. Такъвъ е случая въ нашита отношения съ Западните
Индии и двете Америки.
Другояче стои работата съ Холандия, която ни снабдява
съ огромни количества отъ своитъ колониялни продукти, а
ЕЪ замена купува МНОГО малко КОЛИЧЕСТВа ОТЪ нашит-Б мануфактурни произведения.
Н между това, Холандия намира въ Германия пазарь за поголЪмата часть отъ своитъ колониялни произведения, тъй като
Ннглия и Франция, се снабдяватъ отъ своитъ колонии и протекТОРЕТИ И предлагатъ МНОГО СЛабЪ ПОСТЖПЪ на ТИЯ НидерлаНч
дски стоки.

Холандия не притежава

голема фабрична

индустрия, обаче

има едно КОЛОНИЯЛНО ПРОИЗВОДСТВО, КОЕТО презъ ПОСЛЕДНИТ-ь ГОДИНИ се е увеличило неимовЪрно И КОЕТО ще расте

ТЯ

все повече.

ТЯ

Холандия обаче се държи зле спрамо Германия,
пренебрЪгва СВОЯ ИСТИНСКИ ИНТЕРЕСЪ когато, НЕМИРЕИКИ ВЪ

Германия пазаръ за по-голЪмата часть отъ своитъ колониялни
произведения, се продоволствува съ фабрични продукти отъ
гдето намЪри за добре. Отъ нейна страна това е една кжсогледа политика, чиито преимущества сж само привидни.
Защото ако Холандия предпочиташе Германскитъ фабрични
ПРОИЗВЕДЕНИЯ У дОМа СИ И 51: КОЛОНИИТЪ СИ, германското търсение на холандски колониялни храни би нарастнало въ сжщата
пропорция, въ която би се увеличила продажбата на Германски
фабрични продукти въ Холандия и нейните колонии. Тази
отношения на обмена се нарушаватъ, когато Холандия продава
своитъ колониялни произведения на Германия, а купува фабрични продукти отъ Ннгпия, докато пъкъ Ннглия, въпреки пазаря
който намира въ Холандия за своитъ мануфактурни и3д15лия.

"
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тегли

винаги отъ свотъ колонии и протекторати поАголъмвта
часть отъ потрЪбнитЪ и тропически произведения.
Интереса на Германия следователно изисква тя да добие
за своите фабрични над-Талия едно диференциялно мито, което
да и осигурява изключителното продоволствие на Холандия и

КОЛОНИИ, ИЛИ ПЪКЪ, ЕЪ случай на ОТКаЗЪ,
да въведе диференциялни вносни мита върху

НеИНИТЪ

Германия

стокитъ

идящи

отъ Централна и Южна Нмерика и отъ свободните пазари
на ЗападнитЪ Индии.
Тази марка е най ефикасното средство за присъединяваа
на ХОПЗНДИЯ КЪМЪ Германския СЪ|ОЗЪ.
При сегашното положение на нашата, Германия нама
никакво основание да жертвува своитъ фабрики за производ-

НИЕТО

ството на захарь отъ цвекло, за търговията на Холандия.
Защото когато Германия бжде въ състояние да плаща съ
произведенията на своите фабрики потребнитъ и колониялни
СТОКИ, СаМО ТОГаСЪ ще Й бжде ПО-ИЗНОСНО да ГИ доставя чрезъ

ОТЪ СТраНИТЪ ОТЪ ТРОПИЧеСКаТа ЗОНИ, ОТКОЛКОТО да ГИ
произвежда сама.
Днесъ Германия трабва, преди всичко, да се постарае да
разшири своята търговия съ двет-ь Нмерики и отворенитъ

обмЪна

пазари на Западните Индии. За тая цель, освенъ указанитъ
вече средства, ней се препоржчватъ следнитъ марки: установяване на редовно параходство между морските Германски
градове и главните пристанища на тия страни, насърдчение
на емиграцията къмъ последните, затвърдяване на приятелскитъ отношения между тахъ и Цолферайна и развитие на

тахната

цивилизация.

Опитът-ь на последните години обилно ни научи, какъвъ
голамъ напредъкъ предизвиква въ голамата търговия редовното парно мореплавание. Франция и Белгия, въ това отношение, вървятъ вече по стжпкитъ на Ннглия, знаяйки добре че
ВСЪКВ страна, КОЯТО ОСТаНе на ЗаДЪ Въ УСЪВЪРШеНСТВУЕаНеТО
на СБОИТЪ СЪОБЩЕНИЯ, неминуемо ще ОСТаНе назадъ И ВЪ СВОЯТЗ
външна търговия. Това вече разбират-ь и Германските морски
градове; едно акционерно дружество, основано въ Бременъ,
е въ надвечерието да построи 243 параходи, предназначени
за търговията съ Северна Нмерика. Но това не е достатъчно.
Германскитъ търговски интереси изискватъ редовни съобщения чрезъ параходи не само съ Северна Америка, специално
съ Ню-Иоркъ, Бостонъ, Чарлстонъ и Новий Орлеанъ, но така
сжщо и съ Куба, Санъ-Доминго, Централна и Южна Нмерика.
Въ този видъ съобщения Германия не бива да отстъпва на
никоя дРУГа Страна. Не може, наистина, да се отрече, че
необходимите за това срЪдства превишаватъ ресурсите на
Германскитъ морски градове, и ние сме наклонени да варваме,
че изпълнението на подобни планове е възможно само съ
помощьта на широки субвенции отъ страна на държавите
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отъ Митническия Съюзъ. Перспективата за подобни помощи,
както и диференциалнитъ мита въ полза на Германското
мореплавание, тръбва да бжде за тия градове силно основание за присъединяване къмъ Цопферайна. Нко вземемъ
ПРЕДВИДЪ развитието, КОЕТО ПО ТОЗИ НаЧИНЪ ще ПОЛУЧИ ИЗНОСа
на мануфактурнитв продукти и вносътъ на тропически храни, а
следователно и митническит-ь приходи на здруженитъ държави, неможе да не се признае, че направенитъ за тази цепь
раЗХОДИ ЩЕ СЪСТаВПЯВаТЪ износенъ пласментъ, ОТЪ КОЙТО има
основание да се очакватъ гол-Еми лихви.

ЛЕСНИТЪ СЪОБЩЕНИЯ

СЪ ТИЯ

СТРаНИ

ще

насърдчатъ

Значи-

телно изселването на Германци, - превъзходна база за по
нататъшно разширение на връзките съ тахъ. За тая цепь
здруженита държави би тръбвало да поставятъ навредъ консули
и агенти, които да улесняватъ настаняването на германци, да
покровителствуватъ тЪхнитъ предприятия, и изобщо да помагатъ съ всички срЪдства на тия страни за консолидиране на
политическото имъ устройство, за подобрение на Социалното
ИМЪ ПОЛОЖЕНИЕ.

Разбира се, такива колонизации биха били полезни за
индустрията на държавите. отъ Цолферайна до колкото размъната на германските фабрични издЪлия срещу земледвпскитъ
произведения на преселницитъ не биха срещнали никакво
препятствие и до колкото целесъобразно бждатъ улеснени съ
евтини и бързи съобщителни ср15дства. Бъ интереса на Цолферайна е, щото Австрия да улесни колкото се може по-вече
транзита по Дунава, параходното д-Ъло по тая река да прояви
потоп-Ема дейность, за която цепь да бжде то, въ началото,

правителствата.
Нищо не е тъй желателно, както да видимъ Цолферайна
и Нвстрия по-късно, когато индустрията на държавитъ отъ
Цолферайна напредне и се приближи до австрийската, да
направятъ взаимни концесии на своите фабрични изд-Блия.
Следъ сключването на единъ договоръ върху такава база,
Нвстрия би имала заедно съ държавитъ оть Цолферайна
общия интересъ да експлоатира турскитъ провинции въ инду>
МОЩНО ПОДКРЕПЕНО ОТЪ

И ТЪРГОВСКО ОТНОШЕНИе.
Въ очакване присъединението на Ханзейскитъ градове и

СТРИЯЛНО

на Холандия къмъ Цолферайна, желателно е още отъ сега

Прусия да вземе инициативата да създаде едно общо търговско
германско знаме, да постави основите на една германска
фЛОТа, да се занимае СЪ основаването на Германски КОЛОНИИ
въ Нвстралия и Нова Зеландия, или въ други н-Ъкои острови

-отъ петата часть на Свъта.

СрЪдствата и паричнитъ помощи за тия опити и за предприятията. които препоржчваме, ще трабва да се почерпят-ь
отъ сжщитъ извори, отъ които Англия и ФраНЦИя черпятъ,
за да помагатъ на своята външна търговия и колонизация и

.И!
подържатъ могжщи флоти, т. е. отъ приходитъ на шкн
мита върху тропическитъ стоки. За да има единсшо,
редъ и енергия въ тия колективни Мероприятия, държащи-|.
отъ Цолферайна ще тръбна да възложагь на Прусия рмководството на Севернитъ и Транзатлантически сношения, а на
Бавария,-ония по Дунава и съ Ориента. Едно добавъчно
вносно мито отъ 100/о върху фабричните изделия и копонияпнитъ стоки ще обезпечаватъ ежегодно по наколко
милиона. Постоянно нарастващия износъ на наши фабрични
издЪлия ще предизвика удвоението, а следъ време даже
утрояването, консомацията на тропически стоки въ Държавите.
отъ Цолферайна, и естествено митническитъ приходи ще
нарастнатъ въ сжщата пропорция. Държавитъ отъ Цопферайна ще могатъ, значи, достатъчно да посрещнатъ колективнигв разходи, ако решатъ, щото, независимо отъ добавъчното мито отъ 100/п, една часть отъ бждащето нарастване
на приходитв отъ вноснитЪ мита да се тури въ разположение
на Пруското правителство, за да ги използува то по гореукада

нитъ

зания начинъ.

Относно

.

на една национална система на
съобщения и особено на жепЪзни пжтища. ние отправяме
читателитъ къмъ нашия трудъ, въ който разглеждаме специялно този предметъ. Това голЪмо подобрение само покрива
разноскитъ си и единственното което се иска отъ правителствата, може да се изрази само съ една дума - енергия.
създаването

Отъ преводача
Точното заглавие на това всеизвесгно съчинение, съ което
нашата стопанска литература се сдобива толкозъ късно, е
национална система на политическа икономия. Преводачьтъ предпочете поставеното на корицитъ на тази книга
заглавие, като по-подходяще да ПРИВЛЕЧЕ вниманието на
пб>гол15мъ кржгъ работници въ стопанското поприще на
страната въ едно време, когато предстои ревизия на митническа тарифа, сключване на търговски договори и корекция
на досегашното ни законодателство досежно насърдчение на

местната индустрия.
Епохата, която даде на науката и на практиката известната
вече на читателитъ система, е една отъ най-бурнитъ и
най-сждбоноснитъ въ изграждането и обособяването на Мала
една нация; а ВЪ науката за СТОПаНСКИТЪ ЯВПеНИЯ ПРЕЗ-ь тази
епоха учението за свободната търговия бе провъзгасено за
догма. Живота и дЪйностьта на Фр. Лист-ь сж историята на
тая
ИКОНОМИЧЕСКОТО обеднение на съвремена Германия
необходима предпоставка За другия неговъ идеялъ, политическото и обособяване въ мощна федеративна държава.
Потребни сж томове, за да се обрисува както самата епоха,
така и значението на Фр. Листа въ политиката и икономиката
на въпросната епоха.
Но стигналъ вече до края на книгата, естествено, читателя
очаква отъ преводача да му даде поне кратки бележки за
автора и неговата общественна деятелность. Следващитъ
редове иматъ за ц-Ъль да задоволятъ именно това легитимно

-

любознание.

* *

*

Даниелъ Фридрихъ Листъ е роденъ въ 1789 год. отъ
заможни родители въ градеца Рйотлингенъ. Баща му е билъ
кожарь и членъ въ градския Магистратъ. Следъ завръщването на латинското училище аъ родния градъ, младия
Листъ е тр-Ъбвало да се отдаде на бащиния си занаятъ подъ
ржководството на своя по-старъ братъ. Къмъ кожарството,
обаче, той проявилъ още по-малка наклоность, отколкото
КЪМЪ латински езикъ, И ПОСТЖПИЛЪ На служба ПО администрацията. Въ 1816 год. го повикватъ въ централното управление
на Вюртембергъ и тукъ става единъ отъ ценнитЪ въ либе-
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шевъ на вюртемберралнитъ реформи на Вангенхайма
ското правителство
съТРУднИКъ. Негова рапортъ за нуждата отъ единъ факултетъ на политически науки дава поводъ
за откриването на такъвъ факултетъ въ Тюбингенъ и той
получава катедрата по цържавнитЪ науки.Отъ униперситетската
катедра Листъ се опълчва противъ царуващитт-з по онова
време рутина и административни произволи и се обявява
привърженикъ на либералнитъ принципи на Конституционното управление, които той популизира и чрезъ своя вестникъ
„Приятель на Свабския народъ
Наскоро, обаче. Листъ се лишава отъ подкрепата на
Вангенхайма, който отстжпва властьта на реакцията. Цензурата спира Приятели на Свабския Народъ и поканва
проф. Листъ да прекрати чрезиерно либералния курсъ на
своите лекции. Отъ университетската аудитория той прехвърля
СБОЯТа деятелность на обществената арена.
По онова време, както той самъ расправя въ предговора
*

на Системата и пр., всички въ Германия - управници
и управлявани, аристократи и бюргери, админастратори и
се надпреварваха въ кроене на планове за политиучени
ческото възраждане на страната. Германия приличаше на
единъ опустошенъ чифликъ, въ който бившитъ ступани едва
туку-що завърнали се отъ война, търсят-ь да се обзаведатъ.
Едни искаха въстановяването на стария режимъ съ всичките
му недостатъци, други искали рационални институти и съвършенно нови инструменти за работа. Които се вслушваха въ
разума и опита, търсеха нащо средно между старото и нуждигь на новото време. Противоречие въ схващанията, борба
между разнитъ мнЪния, образуватъ се разни сдружения съ
патриотически дали и задачи. Изработена на бързо, Конституцията представлява зачатъкъ, който може да се развие въ
здравъ и силенъ организмъ. Въ новата форма на управление
Листъ съзира възможности за изграждането на едно ново
държавно стопанско устройство. Чрезъ кореспонденция и въ
лични срещи съ влиятелни представители на разнитъ стопански ср-Ъди въ Германия. той вербува последователи на
своята идея и презъ лЪтото на 1819 год., на панаира въ

-

Франкфуртъ, полага основитъ на Сдружението на ГерМЕНСКИТЪ ТЪРГОЕЦИ ИИНДУСТРИЕПЦИ, КОСТОСИПОСТЗВЯ
за задача да работи за премахването на митницитъ между
отдапнитъ германски държавици и създаването на една обща
митническа область съ обща стопанска организация. Основатель, идеологъ и апоСтолъ на Сдружението, Листъ се хвърля
съ юношески ентусиазмъ въ неравната борба: предстои
да се рушат-ь научни кумири, да се коренятъ предрасждъцитъ на властници, публицисти и писатели, откърмени въ
въ догмить на свободната търговия, трабвало е да се отбиватъ

атаките

на

представителите

и

агентитъ на англ.

индуст-

рИаЛЦИ, дОРИ И на СЗМОТО англ. ПРЕДСТаВИТЕПСГВО. Не стига
това; въ самото Сдружение той е тръбвапо да примирява и
ИЗГЛаЖда ПРОТИВОПОПОЖНИТЪ интереси И схващания ВЪ името
на общата цепь. Положение деликатно и трудно. Той си
създава многобройни врагове. Вюртембергското правителство
го обвинява, че безъ негово съгласие е постжпипъ на чужда
служба (агентъ на Сдружението) и той се принуждава да си
подаде отставката отъ професурата. Листъ е вече напълно
свободенъ отъ служебни задължения. Въ знакъ на протестъ,
родния му градъ Рйотпингеръ го испраща за свой депутатъ
въ Щутгардъ, но като ненавършипъ пълни 30 години бива
касиранъ. На следнята година отново Рйотлингенъ го избира
за свой представитепь въ Вюртембергский Парламентъ.
Като депутатъ, още при откриването на редовната сесия
на 9-й декемврий 1820 год. - Листъ обсипва Парламента и
правителството съ своитъ смЪли за времето предложения за
унищожение на вжтрешнит-ь междуградски митници, за установяване на редовен-ь годишенъ бюджетъ за приходите и разходите на държавата, за равном-Ърното и справедливо расхвърляне на данъцитъ, За да избъгне бурниттз дебати, които тази
необикновенно СМЪЛЗ И революционна депутатска ИНИЦИЕТИВЕ
предвещавала, правителството ОТЛаГЕ сесията На Парламента,
открита едвамъ ПРЕДИ две НЕДТ-ЗЛИ И ПО ТОЗИ начинъ временно
духовете се уталожаватъ. Но Листъ остава непримиримъ. Бъ
манифестъ къмъ избирателите той обявява програмата на
опозицията въ Парламента. Единъ отпитографиранъ екземпляръ отъ тази програма попада преждевременно въ ржцетъ
на РЕЕКЦИОННОТО ПРЕЕИТеПСТВ ). ИЗПЪЛНИТЕЛНдТа власть ГО
дааа подъ сждъ. Тъй че, презъ февруарий 1821 год„ когато
ОТНОВО Парламента е СЕИКЕНЪ на сесия, СЪГЛЕСНО ПОСТбНОВленията на Конституцията, ПО искането на правителството, бива
лишенъ отъ депутатски мандатъ и осжденъ на десетъ месеца
тежъкъ тъмниченъ затворъ за обида н клевета на правителство,
сждилиЩа и администрация. Вече политически престжпникъ.
той намира убежищевъ Страсбургъ. Но и тукъ вюртембергскита
ЕЛЕСТИ не ГО ОСТЕЕЯТЪ на мира И СКОРО той се Принуждава да се
установи въ Баденъ, отъ дето слЪдъ кратко пребиване,
ТОЙ странствува ОТЪ КЕНТОНЪ ВЪ кантонъ ИЗЪ Швейцария И
най-после се отзовава въ Парижъ. Тукъ той се запознава съ
ветерана на С. Нмериканската Независимость ,. генералъ
Лафайетъ, на пжть да посети за последенъ пжть новия светъ.
Лафайетъ му предлага да го придружи въ С. Щати. Семейството му, обаче, което все още остава въ Вюртембергъ, и
добри ПРИЯТЕЛИ сполучватъ да ГО ОТКЛОНЯТЪ ОТЪ НЕМЕРЕНИЕТО
да емигрира въ Нмерика. Следъ две години и половина
доброволно изгнаничество, завржща се въ Вюртембергъ при
домашните си, разчитайки на монаршата милость, и снисхождение, въ които, обаче, остава разочорованъ. Затворенъ въ

крепостьта на Нспергъ, тукъ той изпитва всички унижения пп
вулгаренъ престжпникъ, осжденъ на тежка каторжна рабога.
Най-после, благодарение застжпничеството на приятели, презъ
януарий 1825 г. бива освободенъ отъ затвора, подъ условие.
обаче, да напустне отечеството си. По неволя изгнаникъ.
този пжть той се решава да емигрира въ Пмерика, заедно
съ семейството си. Въ едно писмо до свой приятель той ни предава своитъ прежив-Езвания аъ момента когато се разд-ьпя
съ отечеството си, което той тъй страстно обичаше: ,.На 15-й
априлий, призори, ний потеглихме, като емигранти, на пжть
СЪ МУДНИ СГЖПКИ, като да СЕ боехме дд СТИГНЕМЪ преждевременно на границата. Жена ми и азъ бехме обвзети отъ
тжжни мисли. Предстоеше ни да напуснемъ Германия. Кой
знае. минавайки океана, нЪкое отъ децата може да бжде
глътнато отъ страшнитъ му вълни, или пъкъ н-Бкой отъ
насъ да загине и да ги оставимъ сирачета въ чужда страна!

Не смъехме да се погледнемъ единъ-други, отъ страхъ да
не проявимъ слабость или малодушие. Въ Тазъ минута
дЪцата почнаха да пеятъ известната емигрантска песенъ
Хайде, братя. по суша и по море ний пжтуваме за америка! Първа жена ми се окопити
„Ти
не си кривъ, рече, ти се държа достойно като
не багаме по своя воля. Н-Ека се уповаемъ на Бога, комуто
било угодно това, той ще ни закриля. ДЪЦа и ний ще поемъ
заедно съ васъ!". Беше чудно хубаво утро, каквито рЪдко
съмъ преживялъ; слънцето почваше да пръска своитъ първи
лжчи върху обетованата земя на Палатината. Гледката б-ь
истински балсамъ за сърдцата ни и една подиръ друга ний
почнахме да изреждаме песните на Шиплера инай-после
шеговитата песенъ на Упландай „Напустнахъ вече града!“
Които ни срещаха,тръбва да сж ни взели по-скоро за семейство
на нЪкой повишенъ баварски чиновникъ, отколкото за

човекъ:
*

.

германци“ . .
Въ Нмерика Листъ намира своя протекторъ, генералъ
Лафайетъ, когото съпровожда въ триумфалнигь му шествия изъ
Щатитъ. Презъ времето на тия пжтувания изъ Щатитъ, подъ
покровителството на Лафайетъ, той се запозна съ найвиднитъ държавници и общественици на С. Щати. Следъ
завръщането на Лафайета въ Европа, той се установява въ
Пенсилвания; обзавежда си едно малко стопанство. което,
обаче, скоро ликвидира, за да се отдаде на публицистика.
Като публицисъ той добива реноме на авторитетъ по
стопанскитъ въпроси, които третира въ печата и въ речи
СЪ призната вещина. ДЪРЖЕВНИЦИ И общественници ЗНЕЯХЕ
вече, че въ Европа Листъ се бе занимавалъ съ политическа
икономия. Пенсилванското общество за покровителство и
насърдчение на индустрията и занаятите го поканва да
развие своите възгледи по предстоящето измЪнение на
изпъдени
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американската митническа тарифа. По този поводъ
презъ 1827 г. той обнародва въ Държавния вестникъ
на Пенсилвания редица статии. които биватъ въспроизведени
(ТП: ВСИЧКИ ПОЧТИ МЕРОДЗВНИ ВЕСТНИЦИ на Съюза И ПРЪСНЕТИ
въ хиляди екземпляри въ отделни брошури, подъ заглавие:
ОцНЕпез от а пеш зуегет от РоННса! Есопотуочерки за една нова система на пол. икономия. Очеркитъ указватъ своето въздействие върхуКонгреса и каузата на протекциониститъ е спечелена. Следъ тази бл-Ъскава кампания Листъ
бива натоваренъ отъ Пенсилванското общество да напише
гол-Емо съчинение върху политическата икономия. Встжплението било вече отпечатано, когато нуждитъ- на живота го
заставятъ да преустанови научната работа.
Въ С. Щати, продължава той, политиката и писателството сж малко лукративни занятия. Който иска да имъ се
посвети и не е състоятеленъ, търси преди всичко, некое
предприятие, за да обезпечи сжществуването и бждещето си.
Нзъ счетохъ за нуждно да се съобраая съ това правило; и
познанията по жеп-Ъзопжтното д-Ъпо, които по-рано б-Ъхъ
придобилъ въ Ннглия, щастливата находка на каменовжгленни
залежи, не пб-малко щастливата покупка на огромни терени
съ такива залежи, ми дадоха възможность да постигна това.
Тази материялна сдЪлка, безъ никакво съотношение къмъ
моит-ь литературни работи, ми спомогна да постигна голЪмъ
прогресъ въ моитъ изучвания и дъ моитъ стопански разби-

рания и идеи. по-рано ааъ схващахъ значението на съобщисредства отъ гледището на теорията на ценностите;
наблюдавалъ бехъ последствията имъ на дребно по отношение разширението на пазаря и на понижението цената
на продуктитъ. Сега започнахъ да ги разглеждамъ отъ
гледището на теорията на производителните. сили и въ
тЪхното колективно действие, като национална система на
съобщения, после, въ отношение на тЪхното влияние върху
моралното и политическо сжществувание, върху социалнитъ
отношения, върху производителната мощъ и сила на народитъ. Тогазъ азъ разбрахъ връзката която сжществува между
мануфактурната индустрия и една национална система на
съобщения, видъхъ, че тъ не могатъ да постигнатъ гол-ьмо
развитие едната безъ*другата. По този начинъ се нам-врихъ
въ положение да третирамъ по-широко, мога да кажа, отколкото вс-Ъкой други економистъ преди мене, тази материя и
особно да изтъкна нуждата и ползата оть национални
системи на желЪзници, преди който и да било економистъ въ Англия, Франция и С. Щати да помисли да ги
разгледа отъ това възвишено гледище.
Експлоатацията на каменовжгленитъ периметри, открити
и запазени отъ него, се предприема отъ акционерно дружество; а за по-успешния пласментъ на вжглищата, по даденъ

телните
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отъ него ппанъ, мината се свръзва до водния пжть съ

железница.
Индустриялецъ, Листъ е вече състоятеленъ човекъ, а семей-

ството му обеспечено. При все това той непрестава да мисли
за своето отечество, за Германия. Преди да напустне Европа,
той 615 отговорилъ на своя приятель Иосефъ фонъ Бадеръ,
който настойчиво го увещава да не отива въ тази далечна
и непозната страна: „Топкозъ не драговолно напущамъ ааъ
отечеството си и Европа, щото най-искрено ти обещавамъ
да се върна въ Германия или аъ некоя съседна страна,
моето ПОЛИТИЧЕСКО И материялно СЪСТОЯНИЕ УЛЕЩОМЪ
МИ“. СВОИТЕ
ВЪЗМОЖНО ЗЗЕРЪЩЕНЕТО
СНЯТЪ И направятъ
ТЖГВ ПО родината ТОЙ не скрива И ВЪ ПИСМОТО СИ до СЖЩИЯ
отъ 1828 година: „Ходихъ, казва, по работа въ Филаделфия и тукъ прочетохъ Хамбургскитъ вестници. Не мога
да ти опиша чувствата, които изпитахъ. Върнахъ се и прелисгихъ кореспондецията си съ Сдружението. която отъ
ГОДИНИ СТОЕЩЕ ВЪ единъ ЖГЪЛЪ ПОКРИТа СЪ прахъ. Какви
спомени! То баха златните дни на моите надЪжди. БоледуВаХЪ ЦЪЛИ шесть НЕДЪЛИ ОТЪ ТЖГВ По родината И не МОЖаХЪ
да се занимавамъ съ американските работи. За своето отеЧеСТВО азъ СЪМЪ КаТО майката спрямо грознитъ СИ дЪца: тя
ги обича колкото повече природата ги е онеправдала. Въ
дъното на всички мои планове стои Германия“... И отъ
далечнитъ пустоши на Синитъ Гори той мечтае за една гер>
манска национална система на железници. Презъ 1829 г.
той отправя до поменатия по-горъ свой приятепъ,-баварски
[ЗИСШЪ ЧИНОЕНИКЪ, - писма И РаПОРТИ, КОИТО своевременно
биватъ печатани въ Нугбургската Газета. По сжщия
въпросъ той пише лично до кральтъ на Бавария и въ
едно време, когато въ самата Англия не бтвха още разсЪяни
съмненията за ползата отъ жел-Ъзницитъ, въ това писмо до
краля той се провиква: каква величественна победа на
човЪшкия умъ надъ материята! и съ поразителна прозорлиность на ясновидецъ, той предсказва каква голема роля сж
повикани да играятъ въ бждеще жел-Ъзопжтнитъ съобщения.
Между това, строежа на Пенсилванската жел. п. линия,

предприета по внушение и подъ ржководството на фр
Листа, напредва; откриването и ще стане къмъ есеньта на
1831 год„ въ отсжтствието, обаче, на главния неенъ виновникъ.
На СКОРО ПОДИРЪ юлската революция ПРаВИТЕПСТВОТО на С ЦД,
го натоварва съ мисия по уреждане търговските сношения
съ Франция и Листъ се отзовава къмъ края на 1830 год.
въ Парижъ съ титлата консулъ на С. Щати въ Хамбургъ.
Неговите рапорти и доклади отъ Парижъ до Департаа
мента на Външнитъ Работи въ Вашингтонъ1) могатъ и днесъ
,) Шлнтат НОСБ:
Агент. В 52. н. 1,

Ргкедпсь

1.15! тп ПтепКа, въ ШенштгзсНаШтсЪеЗ
23*
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послужатъ за образецъ и примеръ на много наши
КОНСУПИ, КЕТО какво МОЖЕ да направи ЧОВЪКЪ
съ широкъ кржгозоръ и подготовка по народостопанскитъ
въпроси за търговскитъ и политически отношения между
страната, КОЯТО представлява, И ТаЯ ВЪ КОЙТО е аКРЕДИТИРаНЪ.
Въ лични срещи съ държавници и общественници и чрезъ
печата той служи на Америка въ Парижъ, внушавайки редъ
проекти за ПОВДИГЗНЕТО И РаЗВИВдНЕТО ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЪ
сили на обновена Франция. Едвамъ пристигналъ се казва въ
Парижъ, той печати въ Кечце Епсус1орес11чце три студии подъ
общо заглавие 1.е5 Кетогптез е”сопогп1оце5,Нпапс1еге5
ет роННсдцез арр|1саь|е5 а [а Ргапсе(мартъ,априпъ
и ноемврий 1831 год.); втората третира Ви согптегсе ехтегйецг
(1е 1а Ргапсе, съ приложение къмъ нея: Нуапгаоез ацпе
гоцсе а огпйеге оп Начге а бгтазьоцщ рат Рагйз. а третата
съ надсловъ Ве спетйпз с1е Тег. Въ Сопвншйоппеь (октомврий сжщата година), той изтъква нуждата отъ нови законоположения по отчуждаване на недвижими имоти за общественна полза и усп-Ъва, по уверенията на самата редакция,
да истъкне месъстоятелностьта на дотогавашкото француско
законодателство. Презъ това време той се запознава съ
инженеръ Козйет, впоследствие основатель на белгийските
желтюници, и му внушава идеята за свръзването на Ннверсъ
и Рейнъ съ железница, при Кьолнъ.
Следъ приключването на търговскигв преговори съ Франция,
къмъ края на 1831 год. той се връща въ Америка за да
уреди своитъ частни работи. На следната година, притежаоще да

дИПЛОМаТИ И

тель вече на завидно състояние, което обеспечвало незавш
симостьта му, назначенъ консулъ въ Лайпцигъ, пость който
го гарантиралъ отъ преследвания въ Германия, той потегпюва
съ семейството си за Европа, този пжть съ намерение да
остане ТУКЪ за винаги.
СЪ ПРИСТИГЕНЕТО СИ въ Германия ТОЙ ОТПОЧВЕ усилена
пропаганда въ полза на една национална железопжтна система. Въ 1833 година издава брошурата „Саксонската система на желъзници, като база
на една Германска жел. мрежа и специално за
постройката на линията ЛаЙПЦигъ - Дрезденъ“, въ която
всички ВПОСПЕДСТВИЯ ПОСТРОЕНИ ЕЪ Германия ЛИНИИ
съ вещината на специалисть. Брошурата
силенъ интересъ и произвежда ентусиазмъ въ

лтззани

СЖ набевъзбужда

стопанскитъ

кржгове. Правителството, парламента на Саксония и град.
власти въ Лайпцигъ му изказватъ своята благодарность.
Видни търговски фирми отъ Лайпцигската пияца го подкрепватъ. По негова инициатива се организирва дружество за
постройване на линията Лайпцигъ-дрезденъ, въ което той
влиза като ЧПЕНЪ на Управ, Съветъ. Въ това СИ КаЧеСТЕО
той дава импулсъ на предприятието. безъ да прави въпросъ
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за лични облаги. „Гражданите на Лайпцигъ го увЪряваше
единъ отъ най-влиятелните членове на Управ. Съветъ на
Дружеството, не са: Янки“. При Янкитв той достигна завидно
гражданитъ на Лайпцигъ му предложиха
състояние,
2,000 талера (около 7,500 лв.), като възмездие за неговите
жертви и усилия. Хаусеръ, който съобщава тази подробность прибавя, че нема нищо удивително въ това, тъй

вървятъ работите въ Германия.
Това и други оскръбления не сломяватъ неуморната
енергия на Листа - той продължава своята пропаганда и
въ 1835 основава ново списание на железниците.
До като правителствата все още се отнасят"): скептично къмъ
плановетв на този ентузиасъ и мечтатель, тази кампания
му печели симпатии между населението въ цена Германия.
Въ една отъ агитационнитъ си обиколки изъ страната, той
се спира въ Бюртембергъ, да споходи родния си градъ. Въ
Вюртембергъ и Баденъ, гдето преди десеть години му бъка
причинили горчивини, този пжть всички говорятъ за консула
Листъ съ обаяние. Следъ ревизия на процеса му, факултета
на правото въ Фрибургъ унищожава присждата, и той
замисля да се прибере при своите сваби, но му отказватъ
правото на гражданинъ, а се съгласяватъ да го трегиратъ
като чужденецъ съ право на пребивание въ Вюртембургското
кралство. Огорченъ, той се връща въ Лайпцигъ; тукъ получава печалното известие. че бушуващата въ Нмерика стопанска криза е помела СЪСТОЯНИеТО Му. За да Се осведоми
върху подробноститъ на този крахъ, той отива въ Парижъ.
Пжтьомъ за тукъ, отбива се въ Брюкселъ, гдето бива приегъ
ОТЪ бел. КРЕЛь ЛЕОПОЛДЪ, КОИТО ПЪКЪ ОТЪ СВОЯ страна МУ
устройва ауденция съ Луи Филипа.
Презъ време на последното свое пребивание въ Парижъ,
въ 1837 год., той взима участие въ конкурса на француската
академия на политическите и морални науки по въпроса:
„Когато една нация възнамерява да въстанови свободата на
ТЪРГОВИЯТЕ, ИЛИ да ИЗМЪНИ СВОЕТО МИТНИЧЕСКО ЗЗКОНОДЗТЕПство, кои сж даннитъ, които тя тръбна да вземе подъ
съображение, за да примири по най-справедпнвъ начинъ
интересите на своите производители и тия на потребителите?“1)
Въ отговоръ на този въпросъ, Листъ излага на француски
езикъ „сжщностьта“ на своята теория, много по обширно
отколкото издадените. презъ 1827 год. на английски езикъ
Очерки върху новата политическа икономия.
Въ Парижъ той работи усилено върху голЪмото свое
СЪЧИНеНИе ПО политическа ИКОНОМИЯ И редко намира време
за срещи съ Хайне и другите видни германски емигранти.
Отъ тукъ той предупреждава ньмскить учени за новата

т.

о:гпгпег МтеПцпв цьег ет ьтзлегцпьеКаптез Шегк
)в .-г[) д. 50
1.15(5, въ 5с1чгпо1ег51агьцсл. кн
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„икономическа ересъ“ и съ тази цель печата презъ 1839 г.
РБегсеЦагзслгтеп двъ студии: Националната
политическа икономия отъ историческо гледище и значението на националната индустрия. - „Щомъ свърша първия
томъ, расправялъ на приближени, ще се прибера въ Германия,
ще почна да ПРОПОВЪДВЕМЪ една практическа национална
икономия и ще се скарамъ съ всичките. учени“.
Но смъртьта на единствения неговъ синъ - офицеръ въ
Легиона на чужденците. - ускорява завръщането му въ
Германия. Презъ л-Ътото на 1840 г. той пристига въ Лайпцигъ.
Тукъ узнава за тревожното настроение на духовете въ ТюринГеНСКОТО Херцогство, ПРЕДИЗВИКЕНО ОТЪ ПРОЕКТЕ за изменение
направлението на ж. п. линия ХаллейКасель: за съкращение
на линията, възнамерявали да изоставятъ стария търговски
пжть ВаймаръеЕрфургь-Гота-Нйзенахъ. Съ всички сили
Листъ се противопоставя на този гибеленъ за интересите на
страната ппанъ И спасява ПОЛОЖЕНИЕТО. „На единъ само
човЪкъ длъжимъ този резултатъ, казвалъ Саксъ-Кобурготсткия
Херцогъ И ТОЗИ ЧОВЪКЪ е КОНСУЛЕ ЛИСГЪ, непризнатепностьта
НИ ПРОТИВЪ КОГОТО не СПОМИ неговия ПаТРИОТИЗМЪ И КОЙТО
не ПОЩЕДИ НИ времето, НИТО СИПИТЪ СИЛИ, за да НИ просвети
въ нашита собственни интереси“. За заслугитъ му въ желе:
знопжтното д1зло и въ“ Сдружението на Германските гърговци и индустриялци Иенския университетъ го удостоява съ
титлата докторъ на правото.
Облеченъ въ мантията на ученъ, Листъ се установява въ
Нугсбургъ като постояненъ сътрудникъ на найдмеродавната
тогава Нугсбургска Газета. На следнята година той
печата Ваз НаПопа|е Зузьет бег РОННСНеп СЕКопотЕе, а отъ 1843 год. до края на своя животъ издава сп.
въ Вецтзсле

2о||уеге1п5ь1ац

Фридрихъ Листъ е въ апогеята на своята мощь и влияние
въ социалния животъ на тогавашна Германия. Неговите
речи, статиитъ му въ Нугсбургската газета и въ органа на

Митническия Съюзъ се следятъ и коментиратъ въ странство.
Депешитъ на англ. представитель го сочатъ като най>опасния
човек-ь за интересите на Англия. Въ Германия той е центра,
въ който се съсредоточаватъ най-важннтъ интереси на страната; безъ каквото и да било официално положение, той е
вече Вет НПоетеЕпе ВецЪзспе Соп5и1епт - общо
германски наставникъ и бранитель на отечественигв интереси. Бюртембергското министерство на правосждието го
реабилитирва въ правата му на вюртембергски гражданинъ.
Въ странство, особно въ Ннглия, Франция и въ С. Щати,
общественното мнение и меродавнитъ кржгове сматрятъ
”Листа като политически факторъ, за който се държи смЪтка.
Ва: Настопа|е Зузтет се превежда веднага на английски и

французски.
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Между това Листъ преживява твърд-15 оскждно; разоренъ
материялно, той живее исключително оть своето перо, което на
времето не е могло да носи голЪми приходи. Бурния живот!»
и постояннитъ напрежения на духътъ, досадата, най вече,
че тръбва всЪки день да пълни вестника, който се чете, но
който може вс-Ъка минута да бжде спрянъ отъ цензурата,
покрусватъ здравето му. Бжджщето на ближнитъ му го
безпокои и терзае. Опита да получи въ Вюртембергъ или
въ Бавария каква да е служба, която да му позволи да се
отдаде на по-спокойна „философска“ работа, да довърши
„голЪмото“ съчинение оставатъ напусто. Въ писмото, въ
което благодари на индустриялци и търговци за "(техния
скроменъ даръ, вЪе видима тжга: „Когато въ 1818 год. застанахь на чело на това Сдружение, което роди 2о||уеге1п”а,
пише той, азъ имахъ завидно богатство и свръхъ това една
служба, която ми носеше скромни приходи и ми обещаваща
безпечно бжджще. Моитъ старания и грижи за интереситъ
на Отечествената индустрия ми костватъ не само голЪма
часть отъ богатството ми, но още и службата която заемахъ,
кариерата и родината, която изгубихъ. Когато въ 1831 год.
се завърнахъ отъ Нмерика, б-Ъхъ отново богатъ чов15къ. Работяйки за желЪзопжтното д1зло и за една германска економическа ПОПИТИКа, очаквахъ да ОЦЕНЯТЪ ЗаСПУГИТЪ МИ И да
запазя ПОНЕ СЪСТОЯНИЕТО СИ. Като награда За МОСТО усърдие,
получихъ преследвания и загубихъ гол-Ема часть отъ туй що
ИМВХЪ.

Сега,

ПОЧТИ

шейсетгодишенъ И физически

(поменъ,

азъ гледамъ на бжджщето съ безпокойство; липсватъ ми даже
сили и куражъ да заб-Ъгна втори пжть въ С. Щати, гдЪто
приятели ме зоватъ и гд-Вто вжтръ въ кратко време бихъ
могълъ да поправя положението си“.. . Н въ предсмъртното
си писмо до притЪжателя на Нугсбурската Газета, този
неженъ баща просто ридае:
„Драгий ми Колбъ, вече десетий пжть се опитвамъ да
пиша на своитъ, на моята отлична съпруга, на моите мили
деца; но главата, ржцЪт-в, писалката ми отказватъ тази
услуга. Н-Ъка провидението ги подкрепя! Над-Ъвахъ се, че

късото пребиване въ по-топло тесто ще
въстановятъ работоспособностьта ми; всЪки новъ Божий
день, обаче, усилва болкить на главата и ме гнети. И това
ужасно време! Въ Швасъ бЪхъ принуденъ да се върна, но
движението и

не можахъ де продължа

по-далечъ отъ Куфщайнъ, гд1зто

-

съмъ въ ужасно състояние,
кръвьта нахлува въ мозъка
ми, особно сутрина. Н бжджщето! Безъ доходи отъ перото,
ЩЪХъ да бжда принуденъ, за да жив-ья, да изямъ парите на
жена си, които не сж достатъчни за нейнитъ нужди и за
дъната. Отчаяхъ се. Господъ да се смили надъ семейството
ми. ВсЪки день отъ четири дни насамъ и днесъ за пети
пжть се каня да тръгна за Нугсбургъ и вс-Ъка сутрина отла-
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гамъ. Господъ да ви възблагодари за туй
приятели, направети за моит15! Сбогомъ!

Що

вий. или

дРУГи

Ф р. Л и с т ъ“.
НЕПИСЕЛЪ

ТИЯ

редове

хотела и не се завръща

СЪ СеТНИ

УСИЛИЯ, той ИЗЛИЗЕ

по-вече. Отъ

ОТЪ

това писмо Куфщайнъ

разбира КаКЪВЪ ГОЛЪМЪ странникъ е ГОСТуЕаЛЪ Въ СЕЛОТО
имъ. Потърсватъ и намиратъ недалеко отъ селото трупътъ
му заровенъ отъ пртзсно падналия снЪгъ. .
Даниелъ Фридрихъ Листъ умръ две години преди рева
люцията, която той предвиждаше, сл-Ъдъ която неговото дело
и заслуги бидоха разбрани и оцънеки. Отъ тогазъ единъ
ЛОКОМОТИВЪ ПО ГеРМаНСКИТЪ ЖЕПЪЗНИЦИ СИМВОПИЗИРЕ величието И ГЕНИЯ на ЧОВЪКЕ, КОЙТО ВЪ СТРЕНСТЕО заслужено
нарекоха стопански баща и учитель на народите.

.

.* *
Ва:

Наъйопа|е

!

Зузтет аег Ропбспеп ОЕКопотйе съста-

1841 год., когато се
появи На бЪЛъ свЪтъ за пръвъ пжть тая книга, тя за
истински манифестъ противъ дотогавашните разбирания на
политическата икономия и война противъ абсолютната свобода на търговията и нейнитъ проповедници Това даде
поводъ на едни да го нарекатъ невежа и опасенъ еретикъ,
а други да го назоватъ реформаторъ въ политическата економия и да сравнятъ депото му съ онова на Лютера. Въ
СВОИТЕ! Националната ИКОНОМИЯ на НаСТОЯЩеТО
и бждещето, която е отъ 1848 год., Хилдебрандтъ дава
следнята преценка за Фр. Листа:
„Сравниха го съ Бюрке, нарекоха го даже економически
Лютеръ. Тия преценки сж, може би, преувеличени. Но сжщеА
ствуването на екзалтирани противници и защитници е вече
доказателство за неговата радиа заслуга. Той е първия
германски икономистъ, който заинтересува страната съ науката, КОЙТО на економическа почва стана органъ на СПРЕведливита въжделения на епохата за национална независимость, индустрияленъ агитаторъ, въпреки своитъ недостатъци, той заслужи на Германия много съ поставянето на
разисквание националнитъ въпроси. Той насочи германските.
икономисти къмъ историческитъ изследвания. Отъ исторИята
той заимствува половината ОТЪ доказателствата на своята
система; той установи, че въ Италия, Франция, Ннглия и
въ всички страни на Европа, стоящи на чело на модерната
цивилизация, ИНДУСТРИЯТа И ТЪРГОВИЯТа СЖ ПОРаСТНаПИ, чрезъ
средствата, които препоржчва, подъ покровителството на
държавата; че италиянскитъ републики, Нмалфи, Пиза, Генуа,
Венеция сж загинали вследствие липсата на национално
единство и морското надмощие на Ханзата загина поради
влява епоха въ стопанската наука. Въ
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липса на опора върху едно широко развитие на производитетг
нитъ сили въ останалата часть на Германия. Така той п рнНудИ ПРОТИВНИЦИТЪ СИ да напустнатъ СВОИТЕ
абстракции и да стжпятъ на почвата на ист
рията и тукъ да следватъ развитието на вс-Бка нация, Най>
послъ, Листъ има заслугата, че направи следъ себе
си невъзможна аргументацията на Нд Сми та
по въпроса за митническата протекция“. Другъ
съвременникъ на Листа, който минава за основатель на
историческата школа въ Германия, познатия професоръ
Книсъ, въ 1853г., въ своята студия - Политическата икономия отъ гледище на историческата метода казва: „Би било несправедливость спрямо Листа да се
оспорва рЪдката му заслуга, че той по-добръ отъ всички
свои ПРеДШеСТВеННИЦИ накара да се разбере ЗНВЧЕНИЕТО на
историята за точното решение на икономическитъ проблеми.
Така сжщо, поне въ Германия, Листъ пръвъ изтъкна ярко
връзката между политическата икономия и политиката въ
стопанското развитие на народите“.
Днесъ споръгь за достойнството и заслугитъ на автора
като ученъ и икономистъ е приключенъ: отдавна бунтовника
и революционера Листъ е въ редовете на учените - неговото учене е станало наука.
Никой отъ германскитъ икономисти не е бивалъ тъй
често цитиранъ отъ своитъ съотечественници и въ странство
въ подкрепа на протекционизма, както Фр. Листъ: едва ли
друго име е бивало тъй често споменувано въ дебатите на
парламентитъ отъ двата света, както това на Писта. ЛибеРЕЛЪ въ политиката, ЛИСТЪ ВЪСТЕЕВ ПРОТИВЪ либералната
теория на свободната търговия. Неговитъ противници често
сж изтъквали това противоречие и сж го обвинявали въ

непоследователность. Въ сжщностъ, въ борбата противъ
свободната търговия, Листъ е напълно последователенъ съ
себе си - той ясно съзнава и не пропуща при всеки случай
да подчертае, че както не може да има „стопанско благосъстояние безъ граждански свободи, така сжщо не може да
има политически свободи безъ стопанско благосъстояние и
че единъ народъ, който иска да опази своитъ политически
и граждански свободи, тръбва преди всичко да пази стопанЙ
ското си благосъстояние; защото изгуби ли това последното.
той непременно ще изпадне въ политическо робство. За
пръвъ пжть ученъ прибЪгва до журнализма, до личната проПаГВНда И аГИТаЦИЯ на СВОЕТО учение - ПОХВВТИ НеПОЗНВТИ
преди НЕГО И съвършено НОВИ за ТОГЕВЗШНИТЪ НРдВИ И
политически строй, извънредно смели по своята демокр
тичность, бихме казали днесъ. и опасни за неговата пичность.
Прокуденъ отъ домашно огнище, като опасенъ революциоз
неръ, Листъ остана непреклоненъ въ своята апостолска.
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рекли бихме, и мжченическа мисия. Защото той другояче разбира ролята на учения и патриота. За него учения не е само
пазитель и тълкувателъ на научните скрижапи, а ратникъ на
Идеи, на ИСТОРИЧеСКИ ИСТИНИ, ЧИЕТО ШИРОКО оповестяване е
нуждно за благоденствието на народитъ. И най-забел-Ъжителното въ случая е, че той постигна задачите си, които
СЪСТВЕЛЯВаТЪ ЦЪЛЪ на живота, не ТОЛКОЗЪ поради желЪзната
логика и необоримитъ аргументи на своята теория и историческата

вьрность

на

принципитъ

на своята наука, колкото

благодарение на избраното отъ нето мощно средство за
распространение на своитъ идеи.
И днесъ, следъ бПИЗО СТО ГОДИНИ, КОИТО НИ ЦЪЛЯТЪ ОТЪ
епохата, КОЯТО направи ОТЪ ЛИСТа МЖЧеНИКЪ, НИИ МЖЧНО
можемъ да разберемъ, че такъвъ умеренъ либералъ и
добъръ германски бюргеръ като него е могълъ да бжде
таксуванъ за революционеръ. Самъ той прецизира смисъла

и размера на свободата и националното обединен ие, които мечтае и за които ратува: „Никой здравомиспящъ умъ не може да иска за Германия друга свобода, или
друга форма на управление отъ тази която гарантира на
дИнастиитъ и на аристокрацията не само най-високо благоденствие, но, което е много по-важно, и трайность. ВсЪка
друга форма на управление, освенъ конституционната монархия, би била не по-малко гибелна за Германия, отколкото
монархическото за С. Щати или конституционното управление
за Русия. Тази форма е най-подходящата за гения и за
състоянието на Германия и най-вече пригодна за културното и
равнище. Лко ний сматаме за гибеленъ и безуменъ встзки опитъ
за подкопаване На Царската власть И на аристократията въ
Германия, отъ друга страна ненавистьта, подозрението и злобата, КОИТО искатъ да СПЪНаТЪ РЕЗЕИТИЕТО на една Свободна
буржуазия, работяща и богата, които въставатъ противъ
царството на закона, въ нашита очи сж много по престжпни,
защото въ царството на закона е главната гаранция за
Щастието и дългоденствието на династиите и на аристократията. Да не желаешъ въ страни съ напреднала цивилизация
законното издигане на буржуазията, това значи да постана чуждо ИГО ИЛИ на вжЕИЩЪ страната 51: алтернативата
трешни сътресения. Сжщо тъй не по-малко болезнено е да
слуша човекъ оплакванията и упрецитъ противъ злинитъ,
които по настоящемъ съпровождатъ индустрията, като мотиви
противъ самата индустрия. Има много по-страшни злини отъ
едно работничество: праздно съкровище, безсилие, робство,
национална гибель.
Държавната форма, подъ която Листъ мечтае националното обединение на Германия въ 1841 год. е форма, „която
гарантира на всЪка отдЪлна германска държава независимость и свобода на дъйствие въ своята територия, подчиня-
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ваша

я на колективната воля само по отношение на нацио-

налнитъ

подтиска

интереси; която форма

династиитъ,

ще

вместо

да

унищожава или

обезпечва на всички и на вська

отъ тЪхъ сжществуването имъ; обединение, почиващо върху
примитивния духъ на Тевтитъ, винаги единъ и сжщъ подъ
републиката, както въ Швейцария и С. Нмерика, или подъ
монархията. Знайно е къмъ що води раздробената националность. която по отношение на истинската народность състаВПЯВа онова, КОЕТО парчетата ОТЪ разбита ваза ПРЕДСТВВПЙ“
ватъ спрямо цЪлото. Това е още паметно за всички. Не се
е изминалъ още единъ човешки животъ, откакъ морскитъ
брегове на Германия носяха името на французски департаМЕНТЪ, откакъ СВеЩЕНаТа германска река даваше ИМЕТО СИ
на конфедерацията отъ васали на чужденеца-завоеватель,
откакъ синоветъ на Германия проливаха своята кръвъ въ
горещитъ пЪсъци на Югъ, както и въ замръзналитъ полета
на Северъ за слава и амбиция на чужденеца. Ний говоримъ
за едно обединение на герм. народъ, което да запази насъ,
нашата индустрия, нашитъ династии и нашата аристокрация,
отъ пзвръщането на тия времена. Не искаме по-вече. Но
вий, решителнитъ противници на възвръщането на галското
владичество, намирате ли, прочее, търпимо и доблестио,

рекитъ Би, пристанищата Ви

и

вашитъ

морета

да

продъл-

жаватъ да бждатъ подчинени на британското влияние?"
Мечти и бланове на истински германски патриотъ, дъйностьта на когото днесъ се струва пророчество, а творението откровение за народитъ. Той се бори за стопанското обедение и завеща на преемницитъ- си политическото обедение.
Съ свойственния нему исторически усетъ той предвидъ маджарската революция и намесата на Русия въ потушванието
ц, предрече двадесеть години по-рано освобождението на
селяните въ Русия.
Сждбата е пожелала да преплете въ живота на Листа
науката И практиката И това обстоятелство НИ обяснява ПРИ"
чината за оная жизнена правда и реалность, съ които е пропи га неговата система на народно стопанство и митническа политика. Пребиването му въ създаващия се съ свЪткавична
бързина новъ свЪтъ - Америка, - указва решително влияние
за формирането на негова стопански мирогледъ. Като професоръ по пол. економия, въ Европа, отъ книгитъ на своитъ
ПРЕДЩЕСТВЕНИЦИ, КОИТО внимателно И КРИТИЧеСКИ бе ЧеЛЪ, ОТЪ
историята на народите той бъ се вече усъмнилъ въ непотрешимостьта и ефикасностьта на теорията за свободната тър-

като средство, КОЕТО тогавашната стопанска наука
предписваше за благосъстоянието, културата и могжществото
на отдЪлнитъ народи. Неговита наблюдения върху опустошенията, които отм-Ъната на Континенталния Блокусъ извърши въ зародилата се въ Германия индустрия презъ

ГОВИЯ,

358
войните на Напалеона съ Ннглия, го навеждаха до противни
на теорията заключения. Въ борбитъ които ежедневно тръб-

ваше да изнася съ противниците на Сдружението на Търговцитъ и индустриялцитъ той почва да съзира разликата между
теорията на стойностите. и на производителите
сили, погрешното разбиране и употребление отъ школата

на думата капиталъ, нестъстоятелностьта на аргументитъ,
които тя привежда въ полза на свободния вносъ на индустрмялни произведения и които иматъ значение само по отношение на суровите земледЪлски продукти. Неговитъ разбирания, обаче, се изясняватъ и оформяватъ отъ саМИя животъ въ Нмерика. Тукъ той оставя на страна книгитъ и въ
живота и развитието на тази нова страна, което се извършва
предъ неговитъ очи и съ неговото и това на дошлитъ като
него отъ Европа емигранти участие, той черпи уроци, които
координира съ по раншнитъ си изучвания, практика и размишления. Америка е неговата най-добра школа по политическа
икономия. ,.Тукъ азъ си съставихъ една ясна идея за постъпенното стопанско развитие на народнтъ. Известенъ напредъкъ, който въ Европа е изисквапъ редица столЪтия, се извършваше тамъ предъ моитъ очи“. Тукъ той схваща значението
на техниката и на съобщителните средства, на придобитата
СРЪЧНОСТЪИ ОПИТЪ,СИПаТа И значението На ИЗОбРеТаТЕПНИЯ гений,
на моралния и материяленъ инвентарь, съ който пришепцитв
отъ стария сватъ градятъ стопанската мощь на една неоформена още нация. Такъвъ е генезиса На НеГОВаТа ТЕОРИЯ 35
производителните сили, на учението му за хармоничното
основитъ
развитие на земледЪлие, индустрия и търговия,
и купола на неговата система.

-

Но въ Нмерика той завари и теоретически съмишленицих),
които, сжшо като него и почти едновременно, на американска почва, беха се расколебали въ непогрешимостьта на
господствуаащата наука. Въ 1820 год. въ Бостонъ. Даниелъ
Реймонъ се решава да напечата своит-ь Миши върху [юлиТИЧЕС/ЮТЦ икономия (гьоидье оп те роттса! Есопоту).
Нвтора, по професия адвокатъ, се въодушевлява отъ амбицията да „събори господството на текущите теории и системи
по политическата икономия и да развие вместо тЪхъ една
нова доктрина пригодена за американскитъ
условия". Книгата възбужда интересъ отатъкъ Океана и
претърпява нЪколко издания въ сравнително кратко време въ 1823, 1836 и 1845 год. Въ своитъ разсжждения Реймондъ
идва ДО Заключение, че покрай частната ИКОНОМИЯ СЖЩеСТвува
една национална икономия, произходяща огь това, че нацията
съставлява едно органическо независимо цепо, съ свои соб*)в.Р.!.ере|1еПег:Пп ргесцгзецгое
стр. 841-35

петте Ро|.т.чце.т900г

ш:

въ ЕеУЦе оЕсо-
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интереси,

ЧаСТНИТЪ
народи. Тия основни жизнени
интереси, различни за отделните народи, икономиста требва

СТВЕННИ

МНОГО

ПО

останалите.

индивиди и на

ВЪЗВИШЕНИ ОТЪ ТИЯ На

да има предъ видъ, изследвайки не толкозъ какъ индивидит-ь
могатъ да се обогатятъ, но съ какви средства законодателя
може най добръ да осигури и развие благосъстоянието и
националните сили на настоящето и бжджщето. Споредъ него,

преди всичко, политическата икономия е „наука за общести национални богатства, която тръбна да учи начините за обеспечение благосъстоянието и Щастието на
ВСЪКЗ нация И КОЯТО обгръща ВСИЧКО КОЕТО Се СТРЕМИ КЪМЪ
постигането на тази цепь“. Основната грешка на Н. Смитъ
и неговитъ последователи, споредъ този писатель, се състои
въ това, че тъ смесватъ нацията съ сборътъ на отделните
индивиди, които я съставляватъ, народното богатство - съ
сумата на частните богатства на индивидитъ. „Вместо да се
занимаватъ СЪ СТОПаНСТВОТО на нацията, ТЪ се ЗВНИМЕБНТЪ
СЪ ЧаСТНОТО СТОПЕНСТЕО; ЕМЪСТО да ГОВОРЯТЪ за нации, ТЪ се
занимавагь съ частните индивиди“. Както Листъ, Рейнолдъ
мисли,че „от-ь национално гледище земледЪлието, търговията

веннитъ

И Индустрията СЖ ЧаСТЪ ОТЪ

една И сжща система,

ОТЪ КОИТО

всЪка една е потребна на другите. Съотношението между
т-Ъхъ зависи отъ условията и варира споредъ нациите“.
РеймоНДъ е даже много по-краенъ протекционистъ отъ
Листа. Съмнението на Реймондъ е имало големъ успехъ въ
Нмерика, както това дава да се предполага отъ четирите
издания, КОИТО ТО е претърпяло преди появяванието На
Листовата национална система
то е било допустнато
между справочнит-ь книги въ библиотеката на Конгреса,
обстоятелство, което съставлява особена честь за единъ американски авторъ.
Липсватъ положителни сведения, дали Фр. Листъ е познавалъ автора и неговото произведение. Знае се, обаче, че
той е билъ въ близки отношения съ Матйо Карей, бащата
на икономиста Карей; знае се така сжщо, че памфлетиста
Карей, бащата, е допринесълъ за популяризирането идеите
на Реймонда, подъ негово покровителство даже е било изда-

-

дено съчинението на последния. Очевидно това е едно съвпаПО-СКОРО за паралелизмъ, ОТКОП“
кото заимствуване; то показва, че идеите, които ПИСТЪ ще
въ по-гол-Ъма ширина отколкото Реймондъ
развие

дение, КОеТО свидетелствува

по-късно

и съ издържана метода, която липсва у последния, сж били
вече въ атмосферата. тъй да се каже, която окончателно
закрепва концепцията на Фр. Листъ. Подобенъ паралелизмъ
въ консепцията ще бжде констатиранъ по-късно между
Листъ и Карей
синъ. Въ 1837 год. Карей печати своитъ
въ сжщата година, както
Ргтпсйр1е5 оп ро1Шса| есопоту
знаемъ, Листъ развива предъ французската академия своята

-

-
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теория за национална политическа икономия, неговия мемоаръ, въ известно отношение, даже е по-обширенъ, отколкото
печатаната въ 1841 година Система.
Лист-ь въ Европа и Карей въ Нмерика сж

раздрусаха

първите. които

учение за НЕВМЕШаТеЛСТВОТО на
държавата въ икономическитъ отношения на индивидите и
КЛаСИЧеСКОТО

народитъ.

Листъ не ни остави една стройна национална икономия.
Системата третира единъ само отд-Ълъ оть политическата икономия. Но разбиранията, които той внесе по този
поводъ въ стопанските проблеми, направиха резъкъ превратъ
реална насока на ПОЛИТИЧЕСКЕТа ИКОНОМИЯ
Идадоха нова
Нко не е напълно оправдано да се смата Фр. Листъ за
защото

-

основатель на историческата школа въ политическата
икономия, не може да се откаже, че той пръвъ възбуди у икономиститъ интересъ къмъ историческите изследвания. като
средство за обяснение на стопанските явления. И въ този
ИМеННО СМИСЪЛ!) той Принадлежи КЪМЪ ПЪРВИТЪ ратндци на
тая школа.
Въ европейската наука той пръвъ изтъкна най-релиефно
н аци я та (държавата) като стопански факторъ и организмъ,
съ отдълни и независими отъ индивидите интереси, и даде
националистично направление на поп. икономия. Така сжщо
нему принадлежи теорията на хармоничното развитие
на производителните сили, този великъ законъ на
националната икономия, който изм-Ъсти осъта на стопанската
наука, КОЯТО ОТЪ осемнадесетото СТОЛеТИе насамъ се въртеше
едИНСТБЕННО ОКОЛО натрупването На КаПиТВПИТЪ. Следъ него
никой вече не оспорва солидарностьта между земледЪпието
и индустрията, която той пръвъ и най-добре изтъкна отъ

своите

предшественици.
Покрай другитъ трезви и оригинални за времето си
възгледи на Фр. Листа тукъ требва да се отбележи, че той
пръвъ се осмели да въстане противъ твърденията на класическата школа относно военитв разходи и войната, като
а бсол вотно вредни. Споредъ него военнитъ приготовления,
войните и дълговете, които те предизвикватъ, могатъ въ
известни случаи да допринесатъ извънредно МНОГО За УВЕЛИЧЕНИЕТО на ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЪ сили ВЪ една страна. Материялнитъ капитали могатъ да бждатъ консумирани непродуктивно въ тесния смисъль на думата и при все това тези
консумации да предизвикатъ въ индустрията неимоверни
усилия, нови изобретения, подобрения и изобщо да подготВЯТЪ едно увеличение на Производствена МОЩь. Тази ПРОИЗВОДСТВЕННа мощь е НЪЩО Трайно, тя продължава да расте
до като, напротивъ, разходите по войната се правятъ само
веднъжъ. Може да се случи, при благоприятни условия,
единъ народъ да печели много по-вече отколкото да губи

361
при тЪзи консумации. които теоретиците считатъ непродуктиви. Чрезъ война или чрезъ преговори, народи съ
малка или ограничена въ ресурсите. си територия, които не

сж господари на устията на своитъ реки, тръбна да закржТЕРИТОРИЯТЕ СИ И да ПОСТИГНЗТЪ националното СИ
обединение, безъ което те не могат-ь да расчитатъ на

ГЛЯТЪ

благоденствие и могжщество, нито да запазятъ за дълго
време СВОИТЕ интелектуални, Социални И материялни богатства.
Системата на народно стопанство и митническа политика
еисторията на ИНДУСТРИЯПНОТО въспитание И развитие на независимите културни народи. Въ нея видЪха начертана стопанската програма и политика, която новите народи и държави,
по силата на нещата и тласкани отъ повепенията на живота,
тръбва и продължава да следвагь.
И самото Обществото на Народите не можа до сега да
препоржча по дрУги средства за въстановяването на пострадали тъ отъ войната народи.

Р. К.

