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PRIMA VERBA. 

Ca, toate ramurile activităţei omeneşti, şi me- 
dicina cu specialităţile-ei a făcut însemnate pro- 
grese în ultimele decenii. Aproape toate specia- 
lităţile medicale și-au luat mijloacele de tratare 
dintr'o epocă îndepărtată, folosindu-se chiar de 
experienţa popoarelor primitive. 

Cea mai nobilă ramură a medicinei, aceea care 
priveşte organul inteligenţei omeneşti, specialitatea 
boalelor mintale şi nervoase, a găsit mijloace efi- 
cace și raționale de tratare numai în zilele noastre. |, 

Boalele sufletului numai în timpul din urmă, 
prin cercetările moderne de psihologie experimen- 
tală, de psihologie obiectivă, au putut căpătă lu- 
mina cea favorabilă pentru studierea 'şi trata- 
mentul lor. . 

Medicina se strădueşte să vindece, încearcă să 
aline și dorește întotdeauna să consoleze. Acest 
postulat nu ar fi nici pe departe atins, dacă nu e 
Sar ţine seamă de elementul imponderabil, care 
este sufletul. 

Se poate zice, cu drept cuvânt, că nu există 
suferinţă fizică; suferinţa este întotdeauna psihică, 
chiar când este vorba de o leziune anatomică, de 
un traumatism. 
-'Toată durerea, în ultima analiză, nu este decât 

o reacțiune a eului nostru, care depinde de între- 
tăierea a diferitelor stări de conştiinţă, de repre- 
zentările din sufletul nostru. 
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Rolul pe care îl are. observarea și îngrijirea 
sufletului apare în toată măreţia sa în psihoterapie. 

Psihoterapia este o disciplină prin care ajungem 
la îndreptarea şi corijarea mentalităților nesigure, 
descurajate, chinuite de diferite sentimente de 

„teamă, ori neliniștite, din lipsa de încredere în 
sine însuși, 

Prin această disciplină vom interveni în marele 
grup al obsesiunilor, al fobiilor, al autosugestiu- 
nilor, al stărilor neurastenice, în hipochondrii, în 
histerie şi în psihastenii.. . > 

Se ştie care era, până acum, tratamentul ne- 
norocitului bolnav din unul din aceste cadruri 
morbide. După ce i se încercă ceva, tonice, ceva 
calmante — şi sumele acestora este nesfârşit cu 
starea de perfecţiune. la, care a ajuns himia far- 
maceutică — i se administra agenţi fizici — hi- 
-droterapie, electricitate, mecanoterapie — ca apoi, 
când vedeă că toate aceste -mijloace sunat fără 
folos — fiindcă, suferinţa sa morală, psihică, per- 
sistă, ba era chiar creșcută prin falimentul acestui 
tratament — era, nevoit; să alerge, plin de descura- 
Jare, de la medic la, medic, din specialist în specialist. 

Ignorarea, de către medici, chiar de către unii specialişti, a. elementelor necesare de psihoterapie 
ne dă prilejul dureros să vedem de multe ori pe aceşti nengrociţi. bolnavi că îşi curmă zilele şi apoi gazetele anunţă: «sinucis din cauza, unei boale incurabile (!?)... neurastenia». 

Indreptarea acestei stări deplorabile a, adus-o bătrânul înţelept, Profesorul Dubois dela, Berna, care a arătat că există xIstă un mijloc de reeducare morală, de ortopedie intelectuală, numită, Psihote- rapie rațională, 
Acest învăţat şi mare om de 

bazăt pe o lungă ex 
cunoaștere a sufleţul 
tăm bolnavului că 4 
dela idsi, dela, jude 

bine a dovedit, 
perienţă şi pe o admirabilă 
ul omenesc, că trebue să ară- 
cama pe care o are, porneşte 
căți greşiţe, care se găsesc în
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stare latentă în inconştientul său. 'Trebue să des- 
cifrăm în sufletul bolnavului care sunt ideile gre- 
şite, absurde, care produce neliniște, teamă. Odată 
„explicarea făcută, neliniştea, teama, deseurajarea, 
dispar ca prin farmec. 

Inchipuiţi-vă o persoană care capătă bătaie de 
inimă la vederea unui animal, a unui obiect ne- 
plăcut. liste absolut fără folos să îi dăm un cal- 
manti, sau un regulator. al bătăilor inimei, ca să 
îi înceteze palpitaţia. Stând de vorbă -cu acest 
bolnav, căutând cauza fricei în reprezentările care 

„au provoeat-o la, obârşie şi explicându-i fenome- 
nul, bolnavul se va “calmă: va căpătă stăpânirea 
de sine. 

Prin zaijloacele acestei psihoterapii raţioriale se . 
vindecă, şi acei bolnavi cari suferă de paralizii 
histerice, de dureri nevralgfce, de obsesiuni, de 
fobii, ete. 

Tratamentul acesta pur psihologic, prin infil- 
trarea, unei convingeri sănătoase, raţionale, este 
primit de bolnav ca un sistem de logică. 

El nu poate fi comparat cu. tratamentul prin 
hipnotism sau prin sugestie, care face pe bolnav 
să, fie şi mai pasiv, prin primirea unei idei im- 
puse tără, controlul. raţionamentului. 

Dând bolnavului posibilitatea de a se observă 
şi de a trece prin controlul rațiunei toate feno- 
menele sale sufleteşti, îi dăm puterea de a înde- 
părta impulsiunea sentimentală, î îi dăm puterea de 
a deveni, stăpân pe sine însuși. , 

Căpătând această stăpânire de noi înşi- ne, pe 
calea, judecăţei, na vom mai fi jucăria sugestiu- 
nilor din inconştientul nostru şi din afară de noi, 
vom fi prin acest mijloc adevărat liberi. Şi, nu- 
mai când vom putea, avea, această libertate sufle- 
tească, vom putea să ne îndeplinim rolul adevărat 
de fiinţe raţionale, de homo sapiens cu porniri bune 
îaţă de semenii noştri, faţă, de societate.
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Reiese Waci importanţa morală şi filozofică pe 

care ne-o aduce învăţătură bătrânului apostol din 

Berna. 
Această concepiiune, alături de nepieritoarele 

lucrări filozofice ale lui Seneca pe care Profesorul 

Dubois le pune la dispoziţia bolnavilor, dau acel 

nutrimentum animi aducătoare de linişte, de fericire. 

Dar această învăţătură este şi o metodă care 

trebue aplicată. Pentru aplicarea ei se cere de la 

medic căldură sufletească, desinteresare şi dragoste 

sinceră pentru cei suferinzi. 

Dr. P. BURNEA 

Sef a8 lucrări la Clinica Boalelor Mintale 

de la Facultatea de Medicină. 

pe



- INTRODUCERE 

Omul este singura fiinţă care nu ştie să tră- 

iască, — îmi. zisei înti”o zi, —dupăce ascul- 
tasem plângerile bolnavilor mei. Nu eră sufe- 
rința lor, care'mi sugerase această definiţiune 

ireverenţioasă, — ironia ar fi fost odioasă, — 
eră constatarea mea din practică, că ei înşişi 

sânt autorii nenorocirii lor proprii, şi nu tot- 

deauna ei singuri, ci atât ei, cât şi cei din jurul 
lor şi semenii lor. 

Departe de mine gândul de-a face vre-o mus- 
trare acelor cari sufăr; cu ce drept ne-am face 
noi judecătorii altora? Dar examinând împre- 
Jurările în care se găsesc aceşti sărmani oa- 
meni, adesea ar fi trebuit să'mi zic: toate aces- 
tea ar fi putut să nu fie, şi n'ar fi trebuit să 
mai fie. - 

Un confrate, căruia i-am supus aceste reflec- 
țiuni banale, prin faptul că sunt adevărate şi 
prea cunoscute, fu de aceeaşi părere cu mine, 
insinuă însă, că observaţia mea nu se adresă 
decât nervoşilor de toate categoriile, cari, de 
când cu descoperirea „neurasteniei“, năvălesc 
în cabinetul doctorului. Eră o nuanţă de dis- 

-preţ în zâmbetul interlocutorului meu, bizuit 
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pe o perfectă stare de sănătate fizică şi prea 

încrezător, poate, în integritatea mentalități 

sale. os | 
Ei bine nu, definiţia: mea nu se adresează 

numai bolnavilor, ea se aplică la toată lumea: 

Nouă doctorilor, ea şi clienţilor noştri, educato- 

vilor de toate categoriile, precum şi elevilor lor. 

Când se examinează viaţa mintală, nuw'ţi este 
îngăduit să împarţi omeriirea în două clase: 
aceea a bolnavilor şi aceea a sănătoşilor. Neu- 

rastenia, despre care se vorbeşte atât de mult 

astăzi, nu este o boală, care să ne lovească ca 
reumatismul. sau tuberculoza. E slăbiciunea 

omenească psihică, pe care o datorăm lipsu- 

xilor noastre înăseute, moştenite, educaţiunei 

moastre rău-îndrumate, influențelor noastre 
vățămătoare, şi care înrîureşte asupră-ne în tot 
decursul desvoltărei noastre fizice şi men- 
tale. Ea nu este o slăbiciune de' nervi, după 
cum pe nedrept ne arată cuvântul „neuras- 
tenie“; ci este înainte de toate o debilitate men- 
tală, pe care ar trebui s*o numim „psihastenie“. 

Când influenţele ereditare constitutive par că 
predomină, debilitatea trece drept boală. Ea 
se arată ca fizică în esenţa ei, căci se traduce 
prin rele formaţiuni corporale, prin turburări - 
de funcţionare, prin detecte intelectuale, care 
fac să se întrevadă scăderile morale. 

Dagtorului i: se încredinţează aceşti desmoş- 
teniţi, aceşti degeneraţi de cari m'avem milă 
decât când suferinţa: lor a atins culmea. 

judecători eroabe de noi decăt credeţi voi, € „Si Cart vă îngâmfaţi cu senti-
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mentul echilibrului vostru mental; gândiţi-vă 

că faţă de doetor şi de servitor nu e nici un 

om: mare, ei cari cunose viaţa ta intimă. Avem 

cu toţii câte o lipsă datorită moştenirii. 

Educaţia, de asemenea, joacă un rol imens în 

formarea mentalităților patologice. Ea este 

aceea, care falsifică judecata acelora, cari îşi 

zic normali şi cred că pot să arunce o privire 

de milă dispreţuitoare asupra semenilor lor, 

mai puţin dotați, | . 
In muzeul „Carnavalet“ din Paris- e un 

autograf de Al. Dumas-fiul, care valorează cât 

un tratat de filosofie; el glăsueşte: „Cum se 

face că, copiii fiind atât -de inteligenţi, Game- 
nii să fie atât de proşti?“ Şi spiritualul semitor 

adaugă, „aceasta trebue să fie vina educaţiei”. 

Intr'adevăr, ea este marea vinovată, şi nue 

posibilă o altă hipoteză. Această deformaţiune 
gradată, pe care o suferim atât de des, trebue 

so atribuim, în sensul cel mai larg al cuvân- 
tului, influențelor educative diverse, aciunei 

mediului care ne înconjoară. 

Deformarea sufletească nu se datoreşte unei . 

simple porniri naturâle de bestialitate, ca aceea - 

care face mai puţin blânde şi mai rebele edu- 
caţiei, animalele adulte, — deşi nu ne putem 
sustrage acestor surde impulsiuni trupeşti, — 

ci este o :abrutizare întâmplătoare, schimbă- 
toare, datorită contagiunei morale şi intelec- 

tuaJe, care influenţează asupra fiinţei cu pre- 
dispoziţii diverse, prin ereditate şi educaţia 
anterioară. 

Cusurul stă în faptul că nu ne deprindem 

<
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a cugetă. Şcoala ne îmbuibă cu un zel din ce 

în ce crescând, de cunoştinţe, din care nu putem 

trage decât foloase minime; ea ne îngreunează 

memoria şi nu ne cizelează inteligenţa decât 
în sensul unei logice strâmte, de care, cre- 

dem că ne putem servi ca armă în lupta pentru 
viaţă. _ 
„ Această cultură înăbuşită nu formează ju- 

decata noastră, din contra, o turbură, dându-ne 
să rumegăm păreri de-a gata, fără să ne înveţe 
să apreciem noi înşine valoarea lor. 

di Dacă am privi munca, reflecţiunei logice, în 
„aparenta ei spontaneitate, ea sar puteă com- 
“pară unui joc care ar constă în formarea unui 
cere complect, regulat, aşezând cap la cap piese 
de domino, având aceeaşi cifră. Acest lucru nu 
este posibil decât dacă masa e liberă, sau dacă 
piesele de domino, dejă aşezate de alte mâini, 
sunt bine aranjate. | | 

Ori, din primii ani ai existenţei noastre se 
aşează în jocul nostru domine fixe într'o or- 
dine aparentă, care adăsea nu este decât desor- 
dine. De ce să ne mirăm dar, dacă nu reuşim 
a formă cercul, a judecă logie. 

Aceste piese fixe, care îngreunează atât de. mult gândirea, sunt ideile preconcepute, dog- matismele de toate speciile, ideile înapoiate, în- rădăcinate, într'un cuvânţ, acelea pe care ni le impun acei în mijloeul cărora trăim: Părinţii nostri, emimaţi de intenţiuni bune, însă în cele 
e cazuri i; icii, î 'nă 

alegere ne-am înșelat oligaăcib Peiluiiei e£ a ; socială în care trăim; toată această mulţime, a cărei conta-
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giune influenţează asupra noastră în mod in- 

conștient. Simple maimuțe, noi facem ceeace 

se petrece în jurul nostru, fie bine, fie chiar 

rău. Respectăm tradiţiile în toate domeniile, 

fără să le supunem o clipă eriticei raţiunei. Se . 

vede că trebue să fie foarte obositor să gândeşti ! 
Acela, care-este chemat-să se întreţină zilnic 

cu bolnavii de spirit, cu părinţii sau rudele lor, 

— așă zişi sănătoşi, — încearcă dureroase de- 

cepțiuni, văzând cât de mult e falsificată- 

mentalitatea acestor fiinţe prea îngâmfate de 

inteligenţa lor, în toate clasele sociale şi, poate 

mai mult încă, într'acele care se pretind di- 

xiguitoare. 

Nu înţeleg deloc să vorbesc ati de dificuităţile 

momentului de faţă, despre aceste crize poh- 

tice, religioase şi sociale, a căror importanţă 

fiecare generaţie o exagerează, ca şi când de 
astăzi omenirea, păşeşte pe căi greşite. Nu, slă- 

biciunea judecății a existat întâtdeauna, de 

când e lumea şi această constatare justifică cu- 

vântul lui Georges Eliot: „Ne-am născut într'o 
stare de-stupiditâte morală“. 

Ori, tocmai de judecată avem nevoie în viaţă, 

de o viziune limpede a lucrurilor, care să ne facă 
să prevedem consecinţele viitoare şi îndepăr- 
tate ale actelor noastre. Adesea avem această 

prevedere când este vorbă de interesele noas- 

tre materiale, — ce dibăcie nu desfăşurăm 
în câştigărea acestor bunuri, întru parvenirea 
noastră! Dar pierdem această promptitudine 
şi siguranţă de judecată, îndată' ce este vorba 

de viaţa noastră morală, de conducerea noastră.



Nişte studenţi, băeţi veseli, pe cari îmi plă- 
ceă să-i primese, se întorceau. într'o zi dela ţară 

si'mi povestiră cu o. înflăcărare tinerească, 

plăcerea, ce avuseseră. Unul din ei surâse, ca şi 
cum ar fi avut'cevă de povestit, și nară ur- 

mătoarea întâmplare din acea zi: „...în pădure 
dădurăm de un eleşteu, în mijlocul căruia 
se află o mică insulă.—Pariez că tu n'ai să poţi 

- să treci acest şanţ, îmi zise unul din răutăcioşii 

mei camarazi; şi ceilalţi mă îndemnară la 

această încercare, cu o grabă care ar fi trebuit 

să'mi dea de bănnit. Sigur de acţiunea mea, 
primii provocarea. Mă reped cu curagiu, ajung 
în mijlocul insulei şi mă uitai la amicii mei, 
aruncându-le o privire triumfătoare. Spre 
marea mea mirare îi yăd leşinând de râs, şi, 
când îi întreb de cauza câre le-a provocat 
această veselie: — Revino! îmi strigară cu 
toţii în cor. — Nu observasem că insula eră 
prea mică pentru ami îngădui să pot luă * 
avânt şi fui nevoit să băltăcese spre a mă 
reîntoarce“. | : 

Nu găsiţi aci perfecta: imagine a vieţii, a 
purtării nesocotite pe care o avem atât de des? 
Ne lansăm în aventuri, îndemnați de plăceri, 
de amorul-propriu întrun cuvânt, de pasiunile. 
noastre şi nu vedem că, dacă putem să ne în-. 
toârcem, nu o putem face decâţ ducând cu noi 
urmele băltoacei. | , | 
i pe cană studental nostau, camarazii săi 
SI Oul, acel îl auzit această povestire, vor xefleetă de două ori înainte de a se decide să sară șanțul, — noi dinpotrivă, deseori nu



profităm în viaţa. morală nici de experienţa 

noastră, nici de acea a altora; ca şi cum ne-ar 

face o plăcere să ne înămolim. 

„Pisica care sa opărit, se teme şi de apă 

rece“ „ spune o zicătoare. 

Omul nu pare a aveă atâta logică câtă are 

pisica, sau, dacă cel puţin o posedă în teorie, 

nu o aplică în practică. Numai el, ca toată su- 

perioritatea sa intelectuală, se rătăceşte şi re- 

cade în aceleaşi greşeli, după ce a făcut, "de 

repetate ori, aceeaşi experienţă. Şi când suferă 

din greşala sa, acuză evenimentele, steaua că- 

jăuzitoare, sau învinueşte pe alţii de a-i îi dis- 

tus fericirea. Medicul, duhovnicul cel mai în-, 

tim, constată zilnie această orbire de necrezut. 

Oricât de vastă ar fi puterea sa de imaginaţie 

în pătrunderea răului, în cunoaşterea omenirii 

şi scepticismul care rezultă de aci, privitor la 

virtute, el însă, ascultând aceste mărturisiri, 

trece dintr'o surpr indere înt'alta şi se întreabă 

dacă nu cumvă visează. lar dacă ar povesti 

cuivă aceste constatări, n'ar fi crezut, sau i-ar 

zice că exagerează. 

Când nu e vorba de delicte sau de acte cri- 

minale, ci de greșeli curente cu care suntem 

deprinşi cu toţii, rămânem totuși impresionați 

de puţina pătrundere morală pe care o denotă. 

purtarea celor mai mulţi şi trebue să ne zicem: 

Omul nu vede mai departe ca vârful nasului. 

Dar indispoziţia pe care o produe aceste 

triste constatări este imediat temperată de 

medie, când, conştient de rolul său de educa- 

tor, caută să aducă pe calea cea bună pe bol:
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aavii rătăciţi. Cu o bucurie nespusă el constată 
" de astădată că totul nu este pierdut şi că însăr- 

cinarea de a schimbă radical o mentalitate, 

nu-i e imposibilă. Ş 
Oamenii sunt proşti, nu mai încape vorbă; 

fiecare şi-o spune şi-i place so repete, soco- 

tind că el face escepţie. - 
Da, oamenii sunt orbi — şi în acest domeniu, 

a fi chior, nu înseamnă decât o situaţiune de 

plâns. Dar când te adresezi individului aparte, 
" suferind, nenorocit, pe care îl întâmpini cu 

simpatie sinceră şi când pentru al face să'şi 

deă seama de starea-i mizerabilă, îl faci să cu- 
gete, să judece, atunci revii asupra acestei ju- 
decăţi pesimiste în ce priveşte mentalitatea 
omenească. Constaţi la fiinţele cele mai simple, 
„cele mai lipsite de instrucţiune, la desechili- 
braţi chiar, o comoară de logică şi inteligență 
în ce priveşte lucrurile morale. - 

Iţi dai seama atunci, că în aceste judecăţi 
spirituale, dar dispreţuitoare, ale atâtor serii- 
tori, se găseşte o presumpţiune înfumurată; 
Şi când vezi cât de puţin aceşti seniori ai cu- 
getării ştiu să pună în armonie conduita cu 
principiile lor, cu atât mai mult prinzi sim- 
patie pentru acel simplu de spirit, dar care e 
mai aproape de adevăr. | | 

După ce ţi-ai zis că omul est prost, stupid, - 
după ce aproape ai simţit năse 
tletul tău o oarecare aver 
fiinţă rătăeită, începi a o 
în ce mai mult — şi conch 
scormonești supr 

ându-se în su- 
siune pentru această 
iubi, a o iubi din ce 
izi cât de bine e când 

afaţa, când desvălui întregul
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fond al personalităţii 'sale şi o ajuţi să-şi de- 

gajeze logica din piedicile ce-o ţineau legată. 

S'a observat că psihologia maselor nu e o 

simplă totalitate a psihologiilor individuale, 

că mentalitatea unui om nu mai e aceeaşi când 

- e singur sau când este luat în vârtejul ideilor 

celor din jurul său. Intradevăr, în timpul ca- 

tastrofelor, în greve, revoluţii, războaie, această 

stupiditate morală sare în ochi. Bgoismul se 

manifestă sub înfăţişarea cea mai “hidoasă. In 
chip ciudat, egoismul se amestecă pe neaştep- 
tate cu spiritul de sacrificiu şi începi să te în- 

doieşti de posibilitatea progresului social. 

Dar dacă omul este astfel antrenat şi se intlu- 

enţează de contagiunea exemplului, aceasta se 

petrece în virtutea sugestibilităţii şi a ere- 

dulităţii sale; aici se. revelează inaptitudinea 

sa, de a judecă prin el însuși, de a vedeă clar 

pentru a-şi găsi calea şi a o arătă şi altora. Cu 

alte cuvinte, îi lipseşte educaţiunea morală. 

Dacă acţiunea care se exereiță prin cu- 

vinte asupra mentalităţii unei fiinţe, luată în 

parte, 'sar mărgini numai la această fiinţă, 

binele dobândit ar fi destul de mare pentru 
ca. 'să te opreşti la această constatare. Dar este 

îmbucurător când te gândeşti, ba mai mult 

încă, când constaţi că această influenţă nu se 
opreşte aici, că ea se răspândeşte şi că lumi- 

nând indivizii î în parte sau reuniți în grupuri 
nici, se poate speră în n schimbarea mentalități 

mulțizaei. Ea 

“Precum semeni sămânţa, de giâu, tot astfel 

şi ideia morală pe care o: semeni în sufletul
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omului, încolţeşte; ea se. desvoltă şi se propagă 

ea şi spicul care răspândeşte în depărtare se- 

minţele sale, înmulţindu-le la infinit. 

Odată constatată această înmulţire a seminţei 

“bune, semănată cu îngrijire întrun teren bine 

“pregătit, nu te laşi mai descurajat decât agri- 

cultorul pe urma dificultăţilor datoriei sale. E], 

- de asemenea, cunoaşte existenţa neghinei, dar 

o smulge neîntrerupt şi ştie astfel să mărească 
prâducţiunea pământului său; — să facem în- 

toamai ca dânsul. 

Simţim cu toţii, mai mult sau mai puţin, 

nevoia de a ne descotorosi de defectele noas- 

tre şi de a cultivă calităţile noastre. Ne place, 

mai cu seamă, Să impunem altora această 

muncă anevoioasă, căci defectele lor ne bupără. 

Toţi aprobăm cu bucurie progresul moral 

în întreaga omenire, dar ne descurajăm de mai 

înainte, gândindu-ne cât de încet se face această, 
cultură — şi cea mai mare parte a oamenilor 

primeşte cu un surâs sceptice orice propunere 

de ortopedie morală aplicată indivizilor sau 
mulțimei. O . 

Nu într'o astfel de stare sufletească se poate 
lueră la opera comună, ci trebue, din potrivă, să 
credem mai înainte de toate în posibilitatea 
perfecţionărei. spiritului omenesc, să cultivăm 
fiecare plantă cu o neobosită răbdare, prevă- 
zând recolta prețioasă. In asemenea, condiţii 
nu te mai opreşti în Gruma, nu te mai supui ca 
unei corvoade, ci simţi plăcere şi găsești în 
această muncă bucuria prezentului Şi speranţa 
in viitor,



CUCERIREA FERICIREI 

Şi pentru ce acest lăudabil zel, această con- 

tinuă grijă de a modifică propria sa mentali- 

tate, şi de a înrîuri asupra acelei a altora? Nu 

e decât pentru a'ţi procură ceâ mai mare parte 

„de fericire posibilă în această lume. 

Unicul mobil al tutulor acţiunilor omului, este 

dorința fericirei. Se observă ca instinct pri- 
mordial al oricărei creaturi însufleţite, îmstinc- 

tul de conservare. Nu-i însă întotdeauna aşă. 
Incepând dela animal, instinctul sexual, dorinţa 

plăcerei imediate predomină,iea este mai puter- 

nică decât foamea, decât setea şi numai în 
urmărirea sentimentelor sale amoroase, ani- 

inalul arată, faţă de un rău tratament, cea mai 

încăpăţânată nepăsare. 

La om, acest instinct al fericirei, apare în 

primul plan, atât de accentuat, încât preferă 

chiar moartea, decât să se lipsească de ceeace 

crede că este fericire pentru dânsul. 

A te simţi bine fisiceşte, inteleetualiceşte sau 

moraliceşte, este singura ţintă a oricărei crea- 

turi omenești. Şi oricare ar fi mentalitatea fi- 

inţei, purtarea ei, părerile sau aspiraţiile sale, 

întotdeauna se va descoperi în fundul sufletu- 

”
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lui său acest nesaţiu primordial de fericire. 

Chestiunea, e, să ştii unde so cauţi această fe- 
ricire de eare omenirea este însetată. - 

“Filosofii stau gata să răspundă, să ne instru- 

iască asupra înţelesului vieţii, să ne arate sco- 

pul şi preţul ei, aci sprijinindu-se pe dogmele 
unei religii revelate, aci clădind pe baze ştiin- 

ţifice o teorie a vieţii. Mai mult încă, ntetafi- 
sicienii cutează să ridice vălul de pe lumea cea- 
laltă şi ne povestesc visurile lor cele mai fan- 

tastice despre nemurire. 
Ei bine, nu admit aceste îpcercări de a ne 

- desvălui Necunoseutul, atunci când n'ai cali- 

tatea să poţi vedeă mai departe decât ceilalţi. 
Prefer pe dominicanul din Fribourg (Elve- 

ţia), pe Pastorul Weiss, care consacră un vo- 

lum excelent... Artei de a trăi. | 

lată ceeace ne trebue; Viaţa n'are decât un 
scop, de a fi trăită. Şi este o artă de a trăi bine 
viața — de-a puteă extrage această cantitate 
de fericire la care aspirăm cu toţii nebuneşte,— 
dela cel mai chefliu, care se rătăceşte în expan- 
siunile veseliei, până la idealistul religios sau 
filosof, care, într'o aureolă luminoasă, vede 
înaintea lui iubirea. 

Cu un entusiasm aproape lumese, care nu 
se poate găsi sub sutană, călugărul nostru re- 
cunoaşte tot ceeace datorăm muncei ştiinţifice 
a secolului al XIX, dar el ne desamăgeşte în- 

si are Că Monte aocste progoet lat A AI in nici un fel pacea şi fericirea. Cine va cuteză să” contrazică? 
Intwadevăr, omul nu vede destul de clar în
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faţa lui, calea ce duce spre fericire. El o caută 

aproape exclusiv în prompta şi complecta sa- 

tisfacţie a multiplelor sale dorinţi, în plăcerile 

materiale şi intelectuale, î în viaţa largă, în con- 

fort, în avere; şi sau identificat atât de bine 

aceste două concepţii, plăeere şi fericire, încât 

astăzi numim pe cei privilegiați: fericiţii 

acestei lumi. 

Pătrundeţi în acele case, unde domneşte 

Juxul, observați chiar cultura spiritului, tot 

ceeace pare creat pentru a da farmecul exis- 

tenţei şi veţi găsi adesea nenorocirea mai ac 

centuată poate ca în coliba săracului. După 

cum ziceă bunul abate Gaim, lui J. J. Rous- 

seau: Dacă fiecare. om ar. puteă « ceti. ce se pe- 

trece în inimile celorlalţi, sar găsi mai „mulţi 

cari să dorească a se cobori decât a se ridică. 

Intro conferinţă spirituală, leaderul socialist 
italian Enrico Ferri, expuneă în termeni cât se 

-poate de moderați, demonstrând că progresul 
dorit se va face prin evoluţie, dacă clasele diri- 

gente vor favoriză mişcarea, sâu prin revoluţie, 

dacă ele se vor împotrivi. El adăugă: „Doam- 
nelor şi Domnilor, dacă am vorbit de îmbunătă- 
țirea soartei claselor muncitoare, nu am înţeles 

prin aceasta, fericirea individuală; aceasta este 

chestiune de temperament. Sunt oameni cari se 
găsesc în mizerie neagră, neştiind unde-şi vor ] 
puteă luă masă “de s seară şi “totuşi s nt fericiţi . 

'ca şi regii, — dacă regii pot fi fericiţi; ş şi sunt . 
alţii, cari, din potrivă, au tot ce'şi poate dori 

cinevă ca plăceri, şi cu toate acestea, ei simt 

întotdeauna o profundă nemulţumire“ 
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Adevărata fericire nu stă în realizarea 

acestor dorinţi, oricât de legitime ar îi ele. 

Fără îndoială, toate aceste privilegii pe care 
le datorăm fie hasardului naşterii, fie şanselor 

vieţii sau muncei noastre personale, ne pro- 

cură mari satisfacţii de fericire momentană şi 

nu este om care să nu fi spus în aceste mo- 

mente: sunt mulţumit, fericit, afacerile îmi 

merg bine, am p situaţie bună, sunt sănătos, 

simt o bucurie familiară, ete. Dar toate aceste 
sunt fericiri parţiale, întâmplătoare, trecă- 

toare; nu este adevărata fericire. | 

E natural să cauţi toate aceste avantagii, 
şi această ambiţie este condiţia primordială 
a progresului, dorinţa spre mai bine fiind ele- - 
mentul care deslănţueşte energiile noastre. Suc- 
cesul îţi dă puterea pentru realizarea binelui 
ca și a răului şi această ideie a sugerat unui 
dominican francez o predică asupra'curioasei 
teme: „Imbogăţiţi-vă!“ 

" Dacă există un fapt care să fie bătător la ocniN 
acela e fragi itatea tuturor acestez- fericiri par- . 
iale: averea! se pierde, superioritatea ştiin-. 
ţifică, literară şi artistică eu timpul se eva- 
porează în faţa ponegririlor concurenţilor in= vidioşi; în politică, Stânca tarpeiană e aproape 
de Capitoliu; sănătatea se turbură şi fericirea familiară, conjugală. sau „părinteastă,. este tot. atât, de fragilă ca şi celelalte, fie“tă pierdem fiinţele scumpe nouă, fie, şi mai. dureros 
că le vedem atinse prin propriile lor greşeli sau prin crudele nevoi ale existenţei, de boli. fi. sice, intelectuale sau morale. Observaţi fami- 

încă, 

. 

*
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Jiile şi indivizii în viaţa lor, în fond atât de 

scurtă, şi veţi vedeă fericirea şi nenorocirea 

intrând şi eşind din casa lor, împiedicând lan. 

cei mai mulţi stabilirea unei fericiri trainice. 

Fericirea oare, iu faceparte din această lume? : 

"Trebuie să renunţăm de mai înainte la dânsa, 

legănându-ne în speranţa unei fericiri eterne, 

care va compensă nedreptăţile soartei la care 

suntem supuşi cu toţii? — Sar păreă că da, 

şi totuşi nu pot să consimt la această deseu- 

rajare pământească. 

Printre vicisitudinile vieţii noastre, sunt 

destule care pot fi înlăturate, şi pe care nu le 

datorăm decât nouă înşine spre a aveă dreptul 

să stăm cu braţele încrucişate şi să ne rezervăm 

aspiraţiile către-fericirile cereşti. | 
Fără îndoială, sunt catastrofe care ne ating, 

care turbură viaţa noastră şi în potriva că- 

ora nu putem să ne opunem; ele vor influenţă 

totdeauna asupra bietei omeniri. Dar în fond, 

distrug ele fericirea noastră intimă? Nu. 

Dacă sunt multe. fiinţe care au teamă de a 

„trăi, care se desperează la cel mai mic insuc- - 
ces şi sunt nenorociţi;. se găsese însă Şi su- 

flete care suportă uragios toate suferinţele, . 

boala, mizeria şi moartea alor săi, pierderea 

tutulor speranţelor lor. Nenorocirile în masă 
curg pe. umerii lor şi, totuşi, fericirea lor in- 
timă rămâne neatinsă; ei nu se refugiază în- 
tun stoicism dispreţuitor, care ar fi o lipsă de 

sensibilitate, ci într'o mulţumire internă, care 

este suprema fericire. 
E posibil, şi chiar probabil, că persoanele care
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“trăese întro viaţă religioasă intensă, să fie 
' inai curând în stare să dobândească acest spirit 
de sprijin; şi pentru al susţine, nu posedă ele 
oare — fapt care ar scădeă poate din valoarea 
acestei. virtuţi — speranţa de recompense 

vecinice? Dar aceste suflete frumos dotate nu 

ajung atât de departe în visurile lor şi nu pre- 
cizează scopul pe care îl urmăresc; ele acţio- 
nează spontan în temeiul unei intuiţii care le 
descoperă fericirea. acolo, unde alţii nu o gă- 
sese; aşă o înţeleg ele, atâta tot. . 

Se poate însă găsi aceeaşi dispoziţie de spirit, 
aceeaşi putere de rezistenţă morală, şi la per- 
soane care nu sau gândit a'şi alege o credinţă 
şi chiar la acelea a căror retlecţiuni, a căror 
experienţă a vieţii le-a condus spre „agnosti- 
cism“, adică spre acel scepticism raţional care 

- ne opreşte să dăm unor presupuneri, oricâț de 
agreabile ar fi ele, caracterul de siguranță. 

NS 

In adevăr, avem toţ dreptul de a urmări fără 
scrupule zădarnice, tot ceeace poate 
mulţumirile noastre mater 
trebue să lucrăm, în interesu] nostru şi într'acel al altora, pentru îmbunătăţirea soartei omeni- rei, la care şi progresele datorite ştiinţei pot să contribue într'o largă măsură, Un trai bun, nu este un rău în sine, şi nn, menţinând omenirea în medioeritate, se va contribui Ja fericirea ei; ci, din contra, într'o desvoltare economi i con: stantă, — nu vreau să ș; Deta a 

satisface 
iale sau spirituale; 

Să ne ferim însă de a 

e pot fi deplasate în 
x



fiece clipă de mâna altora,:sau . pot fi luate de 

cel mai uşor vânt. 

|. Din acest punct de veder e, n'am decât o slabă 

încredere în binefacerile civilizaţiei, atâta timp 

cât ea nu ne aduce decât avantagii mateiiale, 

un trai mai bun prin felul de a locui şi a ne/ , 

alimentăi iatisfacţii ale spiritului, oricât de, , 

Să nobile ar fi ele. pă 

% , Fericirea nu stă în aceasta; ea stă în profun- | 

zimea noasiră înşine, în eul nostru întim — şi, 

mu'şi poate aveă rațiunea de a fi decât în sa-! 

tisfacția cea mai complectă a aspirațiilor noas- | 

S re ideale, în cultul Adevărului, al Prumo- 

-U sului şi al Binelui. 
Această stare de suflet nu poate fi realizată 

decât printz”o constantă cultură a eului nostru 

moral; nu ajungem “niciodată la această per 

fecţie, dar mergem cel puţin pe calea care duce 

viitr'acolo, şi fericirea noastră, adevărata feri- 

Are, singura, inatacabilă, este în raport direct | 

i, desvoltarea noastră morală. “ 

X Oricât de mare ar fi opera titanică a omului, 

Aare, graţie inteligenţii sale şi neobositei sale 

iinunci, a surprins nenumărate taine ale na- 

turei şi a robit forţele ei, spre a le face să con- 

lucreze scopului său, omul totuşi rămâne în 

această nenorocire pe care și-o creează el în- 

suşi; mizeria se arată cu atât mai crudă, cu cât 

contrastează cu bogăţiile acumulate prin şti- 

inţa şi industria omenirei. - 

Pentru orice cugetător, nu e posibilitate 

de fericire în afară de desvoltarea morală 

a personalităţii omeneşti. “Deci, e evident 
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că virtuțile, a căror practică trebue, conform 

doctrinelor religioase, să ne asigure fericirea 

într'o viaţă viitoare, sunt tocmai acele care 

ne-ar da-o aci pe pământ. Ciudat lucru, omul 

ignorează acest adevăr evident, sau, şi mai rău 

încă, se declară de mai înainte incapabil să 

realizeze această aspirație. 

Desvoltarea personalităţii morale nu e post- 

bilă decât prin educaţia de sine însuşi: Fiece 

pas pe care'l facem în. această cale, contribue lu 

fericirea “noastră şi duce cu curentul pe acei 

cari, cu ştirea sau fără ştirea, lor, primese in- 
fluenţa noastră; astfel se face educaţia ma- 

selor şi numai progresul individual poate să 

“mieşoreze antinomia semnalată între men- 
talitatea aglomeraţiilor omeneşti şi aceea a 
individului în parte. 

Pentru a ajunge la această desvoltare nece- 
sară, nu avem alt mijloc decât cugetărea. Ea, 

este singura lumină care ne arată drumul. 
PE Si 

CUGETAREA 

Se va zice poate, că ne trebue voință, energie, 
ca să punem aceste forţe în joc, pentru acea li- 
bertate morală, care formează superioritatea 
omului faţă de animal. Aşi vreă să mă pot 
mulţumi cu aceste expresiuni consacrate şi să 
vorbesc limbagiul mulţimei; cred însă, că n'am 
nici o jondință de a mă deosebi, şi spiritul de 
contradicţie, pe care] avem cu toţii. zii pă 
a fi atiiis la mine o stare cn pe 

7
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Dar cuvintele nu sunt“ decât etichetele cu- 

getărilor şi e periculos să te serveşti de ele 

fără să ştii bine ceeace înseamnă. Sunt cu- 

vinte care şi-au conservat, de-a lungul veacu- 

rilor, însemnătatea pe care o aveau încă dela 

crearea lor, pe când nu serveau decât a indică 

un fapt fără să-i explice cauzele. 

Sunt, din contra, expresiuni, care, cu timpul, 

au fost deviate dela sensul lor primitiv. Ar fi 

trebuit să se facă continue schimbări în aceste 

denumiri şi wau fost făcute. Şi apoi, cuvintele 

sunt elastice, ele se deformează în spiritul fie- 

căruia sub presiunea cuvintelor-idei, care pre- 

există în mintea 'cugetătorului. Cuvintele 

ne înfăţişează adesea-ori două aspecte ale ace- 

leeaşi realităţi şi uneori chiar idei opuse. 

Această lipsă de acord asupra sensului precis 

„al termenilor întrebuințaţi, dă loc la discuţii 

zadarnite. 
Ne folosim de picioare, fără a aveă cunoş- 

tinţă de anatomia şi fisiologia organelor miş- 

cărei; ne folosim fgârte bine de ochi, fără să 
cunoaştem legile opticei fisiologice, cu toate 
că această ştiinţă ne este de mare folos spre a 
corectă defectele ochiului nostru. 

În multe domenii, omul cugetă cu mult-sens, 

fără să aibă noţiuni de psihologie, dar meca- 

nismul cugetării este cu mult mai complicat 

dâcât acel al ochiului şi dacă ne aventurăm pe 

terenul analizei morale, e de neapărată tre- 

buinţă să cunoaştem. instrumentul de care 

ne servim: rațiunea şi să pricepem înainte de
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toate valoarea cuvintelor pe care le întrebu- 

inţăm. 

Să examinăm din acest punct de vedere cu- 

vântul cugetare. , 
Omul îşi face o falsă iluzie când își închi- 

puie că poate să se gândească la ceeace vrea 

şi ceeace vrea. Nici odată un om, oricât de 

genial ar fi el, n'a avut o gândire personală, 

p'a făcut să isvorască o idee din augusta sa 

frunte. Gândirea, oricât de complicată ar îi 

ea, nu rezultă decât din asociaţii de idei, care 

nu sufăr sub nici -o formă jugul unei voințe 

suverane. Gândirile ni se impun, se succed în 

spiritul nostru, fără ca să putem interverti 

ordinea lor; să alungăm pe cele inoportune, 

-sau să ne oprim în mod voluntar la cele care 

ne plac. Toate rezultă din excitări întâm- 
plătoare, fizice sau psihice, venite din afară, 

_îmdependente de eul nostru intim, chiar când 

această excitare îşi are sediul în organismul 

nostru. Nu noi conducem gândirea noastră, ci 
excitarea îi dă fiinţă. Ideile care ne vin sunt 
“ructul experienţei personale, a experienţei pe 
care alţii ne-o transmii cu cuvântul sau cetitul, 
prin toate mijloacele de expresiune pe care ni 
le dau cele cinci simţuri ale noastre. Nihil est 
în întellectu quod non. prius fuerit în sensu, 
rămâne principiul fundamental al psihologiei. 

Deci, noi nu gândim prin noi înşine, în stric- 
cul înţeles al cuvântului, noi asistăm, cutez să 
zic: în mod pasiv, la joeul ealeidoscopului nos- 
tru mental, în care imaginile se succed, sub. 
influenţa eioenirilor pe care le primeşte din
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afară. Mişcarea provocată continuă în timpul 

vegherii, se succede în somn sub formă de vis 

şi nu ne putem opune acestui continuu flux de 

cugetări atât în timpul zilei cât şi al nopţii. 

Direcţia , şi intensitatea acestui curent nu 

depind. decât de obstacolele pe care acest cu- 

rent îl găseşte în calea sa, ca urmare a ideilor 

anterioare, înmagazinate în memoria noastră 

şi care, de asemenea, au luat fiinţă întâmplător, 

prin experienţa simţurilor. Fie că e vorba de 

cel mai vulgar calambur, sau de o idee genială, 

vom regăsi în toate cugetările noastre această 

înlănţuire forţată şi independentă de noi. 

Ideea pe care o expun e atât de străină men- 

talităţii comune, încât sunt obligat so explic, 

cu toate că o consider ca un âdevără La, Palisse. 

Un exemplu: Doi tineri, siliţi de trebuin- 

ţele existenţei, sunt nevoiţi să se seoale la orele 

geapte, spre a se duce la lucru. Se deşteaptă 

amândoi în virtutea influențelor puţin cunos- 

cute, (repaus suficient pentru organism, obici- 

nuinţă, auto-sugestiuni anterioare, excitaţii sen- 

soriale din timpul zilei, sgomotul unui deștep- 

tător, ete.), care cârmuese starea de somn sau 

de veghe. Deschizând ochii, ei nu sunt defel 

liberi a se gândi la orice, la icre verzi spre 

exemplu. Gândul lor se îndreaptă, fără inter- 

venţia unei voințe, asupra lucrurilor care âu 

format preocupările lor anterioare — şi sunt 

dirijate de împrejurări cu totul întâmplătoare. 

Unul din ei constată că e ziuă şi de îndată se 

naşte ideia: Oare n'am dormit prea mult? 

Ateastă idee, adesea turburătoare, nu e voită, +
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-— ea se impune. Prin asociaţie de idei, indivi- 

dul e forţat să se uite la ceas şi îndată ce vede 

că a întârziat, sare din pat ca mişcat de un re- 

sort. Tânărul ar fi preferat poate să nu asculte 

de acest reflex psihic; dâr acesta sa născut în 

virtutea educaţiei anterioare, din ideea fixă că 

trebue să se ducă la lucru, ceeace noi numim: 

a ascultă de'sentimentul datoriei. 

Celălalt tânăr sa uitat de asemenea la ceas, 

însă nu sa sinchisit şi s'a întors pe cealaltă 
parte. Sentimentul slab al datoriei, lipsa de - 

interes pentru muncă, au împiedicat reacţiu- 

nea. E] va dormi liniştit, pe câtă vreme celălalt 
var fi putut să stea o clipă mai mult în pat. 

- La amândoi, jocul gândirei va continuă fără 

să i se poată întrerupe cursul, Drumul pe care] 

vor urmă aceste asociaţii de idei e imposibil 

de prevăzut; el va depinde în acelaş timp de 

evenimentele întâmplătoare, de ideile ante- 
rioare care preexistă în mentalitatea omului 
şi de sentimentele care îl agită în chiar mo- 
mentul excitării întâmplătoare. - 

Aceste idei se leagă de altele, determină acte, 
şi aceste asociaţii se fac atât de involuntar, 
încât suntem adesea uimiţi de drumul pe care: 
Pau urmat şi astfel, într'o conversaţie, ne pu- 
nem întrebarea: Cum se face că am vorbit des- 
pre aceasta? 

Alt exemplu: Intro zi am fost răniţi în amo- 
rul-propriu, credem că am uitaţ a, 
o afirmăm cu toată sincer 
întâlnirea unei persoane, 

cest lucru şi 
ltatea, dar iată că 

, pronunţarea unui nume, provoacă o reminiscență. Simţim o
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durere morală acută şi poate, ore întregi vom 

fi urmăriţi de gânduri triste, chinuitoare, 

atunci chiar când recunoaştem preocupările 

noastre zadarnice sau exagerate şi am vroi 

să ne gândim la alteevă. Nu putem să oprim 

nici ideia, nici sentimentul care-i succede. Nu 

voinţa e cea pe care o putem opune acestei 

constante acţiuni, acestei interminabile succe- 

siani de imagini mentale, născute întotdeauna 

dintro excitare anterioară; ci e o altă repre- 

zentare mintală, care intervine, care se înter- 

pune, fără ca să avem puterea, de a o evocă. 

Zilnic, când gândirea noastră este readusă 

asupra uneia, din acţiunile noastre, suntem ne- 

yoiţi să ne zicem: N'ar fi trebuit să fac 

aceasta. — Şi când ni se reproşează de a nu fi 
urmat cutare sau cutare consideraţie, răspun- 

dem: Ce vrei, nu m'am gâridit, nu mi-a trecut 
prin minte. 

Ni se replică adesea, destul de aspru: tocmai, 

trebuiă să te gândeşti. — E uşor so spui după 
ce ai acţionat, dar eră absolut imposibil, de 
oarece în momentul acţiunii ideea nu-mi apă- 
ruse. Singurul lucru ce avem de făcut, acum 
când atenţiunea noastră este atrasă asupra 

acestui punct, e să ne dăm bine seama de 

ceeace ar fi trebuit să facem, nu pentru a ne 
chinui cu inutile reproşuri, ci pentru ca în 
viitor să facem cum trebuie. 

In conversaţie avem adesea ceeace se nu- 
meşte: lipsa prezenţei de spirit, adică că ne 

trece prea târziu prin minte, ceeace ar fi tre- 
buit să ripostăm în chip spiritual unei glume.
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Tdeea nu ne-a venit la tirap, fapt care ni se în- _. 

tâmplă în viaţa morală, fie că concepţiile etice 

'care dormitează în noi mau fost destul de îi- 

xate prin educaţie, fie că evenimentul neaş- 

teptat, depinzând de alţii, nu a intervenit la 

timp pentru a schimbă cursul asociaţiilor npas- 

tre de idei. Adesea am fi procedat altfel, dacă 
scrisoarea unui amic mar fi întârziat din cauza 
împrejurărilor independente de voinţa noastră. 

Ziarele'anunţau nu de mult sinuciderea unui 

înalt funcţionar. În agonia sa i se comunică 

o scrisoare prirecare şe reduceau la nimic ne 
lniştele care determinaseră actul său de dis- 

perare: „Prea târziu“, murmură el — şi muri. 

O melancolică, împinsă de gândul sinuci- 
derii, se urcă în turnul unei catedrale, încă- 
lecă balustrada, şi cât peaci eră gata să se 

precipite în prăpastie. Ea zări nişte copii cari 
se jucau jos la baza turnului şi, temându-se 
să nu-i lovească sau să-i sperie, renunţă la 
acest fel de sinucidere şi câteva minute mai 
târziu se duse să se arunce în râu. | 

- Se poate oare zice că modul nostru de a ne 
conduce atârnă numai de aceste împrejurări cu 
totul întâmplătoare?—Nou, ele depind în acelaş 
timp şi de aceste evenimente, dar şi de idei, de 
reprezentările mentale care preexistă în min- 
tea noastră şi care vor fi redeşteptate prin 
Jocul involuntar al gândirii, 

Dar aceste idei, aceste principii morale, 

ne-au fost infiltrate de alţii şi regăsim aici în- 
tâmplările vieţii, ale educaţiei noastre. 
Cu drept cuvânt s'a zis că nu există hasardul;
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aşă e, dacă se ia în înţelesul că tot ceeace se . 

întâmplă îşi are raţiunea de a fi. Luerătorul 

care aruncă o ţiglă de pe acoperişul casei, 

acţionează în virtutea impulsiunilor sale, iar 

eu, căre trec pe stradă, sunt iarăşi îndemnat de 

un motiv oarecare. Dar există hasardul în coin- . 

cidenţa acestor două fapte care nu erau legate 

prin nici un raport dela cauză, la efect şi care 

sar fi putut de mii de ori să nu coincidă. : 

_ Cugetarea nu e deci spontană, ea nu rezultă 

dintr'o sforțare interioară a omului care cu- 

getă, ea este involuntară, automată; ideile 

cad ca ţiglele pe capul nostru; dar experienţa 

pe poate îrivăţă să evităm trecerea sub acope- 

rişurile în reparaţie. Nu pentrucă am voi să 

nu trecem pe acolo, ci pentrucă asociaţia de idei 

a făcut să se nască o teamă salutară, şi. ca con- 

secinţă ai fi silit să întrebuinţezi. constrân- 

gerea pentru: a îndemnă o persoană ca să apuce 

drumul pe care ea îl găseşte periculos. Trebue 

dar să cunoaştem pericolul, şi cu toate astea, 

pentru a-l evită nu avem decât un singur sfă- 
tuitor, experienţa. ” 

O imagine va face să se înţeleagă lămurit 

acest automatism al gândirei: ! 

„„ Presupuneţi o suprafaţă plană pe care tre- 

cătorii aruncă necontenit nişte bile mici, Ele 

se vor aşeză la întâmplare, adică fără ordine, 

în virtutea chiar a impulsiunei care le-a fost 

dată; ele vor urmă drumul rectilin şi se vor 

opri după ce vor-fi pierdut forţa lor vie. 

Bilele, sunt reprezentările mentale născute din 

excitaţiile întâmplătoare. Suprafaţa fără de 
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margini, reprezintă mintea unei persoane care 

nu ar aveă nici o idee anterioară, feno- 

men absolut imposibil. Sunt cu toate acestea 

multe fiinţe care n'au decât puţine idei fixate 

în câmpul conștiinței lor; acestea sunt nişte 

impulsivi, cari ascultă de toate impresiunile 

lor ca o morişcă de orice vânt. Aceasta este 

anarbia gândirii. 
Să încadrăm însă această suprafaţă plană, 

cu patru pereţi elastici ca bandele unui bi- 

liard; desordinea va diminuă. Bilele arun- 
cate. pe tapiul biliardului nu vor mai avea 

posiţiunile lor la întâmplare; vor fi mai pu- 

ţine pe margini, căci acelea care vor fi fost 

lansate fără forţă, se vor opri înainte de a fi 
atins banda, iar acelea care o vor atinge, se vor 

întoarce înapoi. * 
Să adăugăm pe această suprafaţă câteva 

bande oblice ca digurile unui râu: ordinea va 
urma desordinei; bilele, ori de unde ar fi lan- 
sate de trecători şi oricare ar fi forţa care le 

animă, vor fi canalizate şi vor urmă toate acelaş 
- drum, ea şi cum ar fi turnate într'o pâlnie. . 

Spiritul omului care nu şi-a prea cultivat: 
gândirea, adică pe care experienţa nu l-a 
instruit, se aseamănă biliardului cu cele patru 
bande. Este oărecare logică în aceste asociaţii 
de idei; spiritul are chiar bande supranumerare 
dar rău orientate, care sunt prejudecățile sale 
concepţiile sale pregătite de alţii, maşinaliceşte 
înmagazinate prin presiunea mediului încon- 
Jurător, prin educaţiunea greşită. 

Acela, în fine, care, în virtutea inteligenţei
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„ sale înăscute, a sfaturilor înțelepte pe care le-a 

primit dela părinţii săi, dela amicii-săi, în vir- 

tmtea întâmplărilor vieţii, cărora swntem cu 

toţii supuşi, va: fi orânduit bine bandele sale, 

„adică principiile sale morale, acela va. vedeă 

viaţa sa mentală orânduindu-se. Asociaţiile 

sale de idei se vor succede într'o ordine logică, 

vor determină acte normale, adaptate -singu- 

rului ţel pe carel mmăregte omul: fericirea, în .. 

înţelesul cel mai larg a cuvântului, pe acest 

pământ sau într'o altă existenţă. 

Vreau să zic că în câmpul gânâirei noastre 

ne trebuesc bande, principii directoare, de care 

să- se lovească gândurile întâmplătoare, arun- 

cate la întâmplare în mintea noastră; trebue 

ca aceste din urmă să fie deviate când sunt 

rele, să fie canalizate într'o singură direcţie, 

în sensul unei morale favorabile, nu numai 

"nouă înşine şi semenilor noștri, dar şi omenirei 

întregi. 
Nu noi creăm aceste bande, ele ne sunt date 

de experienţa universală şi dacă aceste idei se 

fixează în mintea hoastră, e cert că ele au 

pentru noi o atracţie puternică. 
Iluzia libertăţii, constantă la omul care nu 

cugetă asupra cauzei lucrurilor, se observă mai 

ales când el aplică gândirea sa unei ocupaţiuni 

continue, ocupaţiune care cere o sforțare. Ace- 

lora chiar, cari au înţeles într'o măsură oare- . 

care determinismul şi au prins caracterul în- 

tâmplător al gândurilor noastre suecesive, le 

răspund: „Afirmația Dv. este prea absolută, 

căci putem să impunem gândirei noastre o or- 

„ 
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dine oarecare. Astfel, când consacrăm 0 oră 

pentru a rezolvă o problemă algebrică, îndrep- 

tăm cugeiarea noastră într'o direcţie determi- 

nată, înlăturând toate celelâlte idei care ar veni . 
să turbure înlănţuirea deducerilor noastre“. 

Aceasta este, în aparenţă, adevărat, atât pen- 

“tru munca continuă cât şi pentru gândirea fu- 
>gitivă, dacă nu ţinem seamă de robiile interne. 

“Noi nu fixăm voluntar atenţiunea noastră; ea 

se fixează prin însăşi atracţia lucrului pe care | 

zicem că nt-l impunem şi care, din contra, se | 
2mpune nouă. - | 

E. nevoie, pentru o înţelegere clară a deter- 

minismului, să prindem bine caracterul impe- 

rios al cauzei care determină acţiunea noastră. 
Să ne oprim la un exemplu concret: Am în- 
ceput într'o seară să citesc o operă literară 

care mă interesă. A doua zi, la deşteptare, aso- 

ciaţiile întâmplătoare de idei mi-au rememorat 
acest subiect. Interesul renaşte şi simt mare 
dorinţă de a consacră câteva momente acestei 
lecturi. Cu toate acestea, anume serupule rră 
stăpânesc; ocupat cu alte lucrări, mi se pare că 
aşi face mai bine dacă aşi ceti cevă mai folosi- 
tor, şi iată-mă şovăind. Deodată, zărese pe masă 
un plic mare; el conţine un raport medico- 
legal pe care ar fi trebuit de mult să”] predau. 
Acest lucru îmi produce o remuşcare, căci în- 
târzierea adusă acestei lucrări poate să aibe 
consecinţe supărătoare pentru persoana care e 
obiectul expertizei mele. Acest sentiment de- 
„Vine atât de puternic, încât taie scurt velei- 
tăţile mele de literatură. Trebue să mă pun pe
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Iueru şi timp de ore întregi să'mi concentrez 

gândirea asupra acestei ocupaţii. Nu în însăşi . 

această ocupaţiune se găseşte atracția. de- 

terminantă; ea este cât se poate de plictisitoare 

şi câteodată 'imaginea plăcerei pe care ași îi 

avut-o cetind romanul, sboară pe deasupra ca- 

pului meu ca un fluture şi mă turbură. Dar 

îndată această imagine e înlocuită de alta, de 

acea a necesităţii, de acea a datoriei, de ideia 

chiar, că nu mă voiu puteă bucură de această 

plăcută. lectură, decât atunci când îmi voiu fi 

rezolvat afacerea urgentă. Atracția residă toc- 

mai în ascultarea acestor motive de ordin mo- 

ral. Concentrarea mea, atât cât nu-i împiedi- 

cată de oboseala intelectuală, va fi în propor- 

' ţie nu cu a unei voințe libere, ci cu caracterul 

imperios pe care'l voiu recunoaște acestor mo- 

tive. Intr'o zi voiu şti să le apreciez în dreapta 

lor valoare şi voiu face faţă muncei mele; în- 

tralta, voiu găsi mii de scuze pentru a o lăsă 
pe a doua zi. 

Ne simţim întotdeauna activi şi nu pasivi 

înto ocupaţie oarecare, fie că e vorba de o cu- 

getare fugitivă traducându-se printr'un gest, 
sau de o muncă continuă, perseverentă. In 
sensul strict pe care publicul îl dă cuvântului 

„activi“, suntem liberi; filosoficeşte vorbind, 

suntem sclavii motivelor care ni se impun în 

virtutea caracterului nostru. 

- Sunt oameni dela cari nu poţi obţine nici- 

odată predarea lucrului promis, şi cari îşi 

creiază o existenţă nenorocită prin inaptitudi- 

nea lor de a-l termină. Fragmeniele unui iur- 
. 

7
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nal intim de Henry :Frâdârie Amiel, aruncă o 

lumină tragică asupra mentalităților nehotă- 

rîte, pentru care motivele nu. ating niciodată 

maturitatea care le face eficace. 

- Dacă am vroi să împingem până la extrem 

limbagiul determinist, ar trebui să zicem că 

sunt oameni a căror existenţă a devenit impo- 

sibilă din cauza defectelor lor. Dar este inutil 

să - suprimăm verbele reflexive pentru -a le 
înlocui cu cele pasive. Când ne vârâm degetul 
în ochi, e vina noastră, oricât de involuntar ar 

îi gestul nostru. De aceea, nu ne vom sând;, 
în aceste pagini, să evităm toate expresiunile 

care pot face să nască ideea de libertaţe, de 

greşală personală; e deajuns să fi înţeles na-- 

tura acestor fenormene de cugetare. | 
Omul a judeeat după sentimentele sale până 

şi în construirea concepţiilor religioase; el a dat 

întotdeauna zeilor săi câteva defecte omeneşti, 
i-a făcut să acţioneze sub impulsiunea, invidiei, 
răzbunărei, mâniei, i-a făcut sclavii reprezen- 
tărilor lor*mentale şi a, sentimentelor cărora 
ele dau naştere. Intr'o privire antropomorfică 
de care sufletul omenesc n'ar şti să se lepede, 
el şi-a reprezentat zeii după chipul său. Creş- 

„tinismul, întradevăr, a desbrăcat pe Dum- 
_nezeul său uni de slăbiciunile omeneşti; nu-i 
mai atribue nebaniile pasionale ale zeilor din 
Olymp, dar îi lasă, în anume concepţii încă 
actuale, un sentiment destul de urît, mânia 
nu numai cea legitimă, care se adresează ac. 
tului rău, dar aceea chiar care pedepseşte pen- tru vecii-vecilor. . |



Principiile morale pe care le-am fixat în spi- 

ritul nostru, nu reprezintă întotdeauna bande 

destul de solide; ele cedează adesea sub pre- 

siunea bilelor prea mari şi lansate ca prea 

mare forţă, care sunt impulsiunile noastre pa- 

sionale. Nu ne rămâne decât să constatăm de- 

sordinea, să reparăm bandele noastre, să le 

fixăm mai solid, nu printro voinţă liberă, care 

nu poate să existe, dar 'prin vederea clară a 

lucrurilor, obţinută prin propria noastră expe- 

rienţă şi ajutată de aceea a altora. 

Aceste fapte, uşor de'constatat şi de analizat, 

demonstrează determinismul care presidă me- 

canismul gândirii noastre; ele fac să. se în- 

ţeleagă cauza lucrurilor, fără ca această expli- 

caţie să schimbe cevă din viața mentală. În 

ziua în care Galileu a afirmat că pământul se 

învârteşte în jurul soarelui, nu sa schimbat 

nimic în deplasarea reciprocă a ambelor astre; 

pământul nu aşteptă decisiunea tribunalului 

Inchiziției. După cum, dela începutul cuge- 

tării omeneşti, filosofi ca Socrate au înţeles” 

ideia determinismului moral, tot astfel omul 

a continuat să gândească şi să procedeze bine 

sau rău. El a cugetat şi mai rău dispreţuind 

mecanismul cugetării: uitarea acestor prin- 

cipii de psihologie Pau făcut mai puţin indul 

gent faţă de greşelile altora, fără a-l face des- 

tul de sever pentru el însuşi.    



32 | 

ACTUL 

Da, mi-au răspuns cea mai mare parte din 

interlocutorii mei, e evident că cugetările noas- 

tre sunt cele mai adefe-ori deşteptate prin îm- 

presii cu totul întâmplătoare, prin evenimente 

independente de noi, prin reminiscenţe; e clar 

că noi înşine nu putem evocă vre-o idee, ea se 

impune, ia naştere din legătura ce a avut cu 
ideea, care a precedat-o; ea se cioeneşte' cu idei 
preexistente pe care le-a redeşteptat din som- 

nul lor. E uşor să ne înfăţişăm acest mecanism 
antomatic, care stabileşte succesiunea necesară 
a gândirilor noastre. Dar oare tot astfel se pe- 
trece cu toate ideile noastre? Nu sunt oare unele 
mai primordiale, care sunt în noi şi pe care 

le-am puteă aruncă în curentul involuntar al 

ideilor, ca şi un profesor eare, după ce a lăsat 

pe elevii săi să rătăcească în visurile lor, i-ar 
îndrumă pe calea cea dreaptă? 

Nimic nu împiedică să presupunem că există 
în noi, în adâncul sufletului nostru, o voinţă 

autonomă. Dar ea ar jucă, mi se pare, un 
prea mic rol, şi constatarea uşoară, zilnică, că 

ideile noastre nasc dintr'o succesiune involun- 
tară, autoriză cel puţin presumpţiunea că există 
aci o regulă generală. Rămâne ca acei cari pre- 
tind că sunt excepţiuni, adică că sunt sdei wo- 
luntare, să facă dovada. Dar eu destid pe ori- 
cine mi-ar semnală această excepţiune. Exa- 
minaţi fiecare din ideile voastre presente, fie- 
care din reprezentările mentaleeactuale, şi în- 
totdeauna veţi regăsi lovitura care le-a des-
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cleştat (evenimente întâmplătoare) sau ideia 
veche care a făcut să devieze prima impul- 

siune, principiul moral, care se iveşte în noi 

pentrucă în mod firesc se asociază cu ideia 

precedentă. 
Obiecţiunea din urmă ce se opune determt- 

nismului gândirei, este că, la urma urmei, 
averm întotdeauna putinţa de a alege, de a de- 
cide, 'de a cedă sau de a rezistă unui mobil, 

„avem, întrun cuvânt, liber-arbitru. 

Da, fireşte, apreciem valoarea cauzelor, şi 

când acţionăm, am decis mai dinainte să ac- 
ționăm; ne considerăm liberi când nimic străin 

nouă nu se opune realizării rezoluţiunilor 
noastre, Dacă expresmnile: Jibertate şi Kber- 

arbitru, nu trebue să desemneze decât posibi- 
litatea, de a judecă fără obstacole venite dela 
alţii, din afară, atunci nu este niciun. inconve- 

nient ca să le păstrăm. 
Dar să analizăm mai profund ceeace se pe- 

trece în mintea noastră. Suntem noi stăpâni de 
a aveă asupra unui subiect o părere oarecare, 
de a o modifică prin intervenţia unei voințe 
libere? — Nu. 

Simţim tu toţii cât de mult păstrăm în noi 
întipărizile morale ale educaţiei noastre, câte 
greutăţi avem ca să ne ferim de opiniunile pre- 
concepute, cât de mult ne lăsăm influenţaţi în 
judecata noastră de sentimentele care ar câş- 
tiga dacă ar fi mai raţionale. Nimic nu este 
mai rară ca independenţa față de sugestiu- 

“nile străine și nu ştim să ne sustragem nici mă- 

car Atunci când recunoaştem că suntem sub in- 
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fluenţa lor. Nu ne gândim destul la jugul in- 

terior ce rezultă din ideile atât de bine adop-. 

tate, încât ni se par că ar fi ale noastre. Acest 

" Tueru Spinoza Pa exprimat, zicând: „Oamenii 

nu se consideră ca liberi decât pentrucă, văd 

bine actele lor, dar nu se gândese la cauzele 

care le-au determinat“. | 

Pe dată ce o dorinţă se deşteaptă în noi, 

ea tinde spre realizarea ei imediată şi acţiunea, 

gândită se va îndeplini neapărat, în mod fatal, 

dacă nimie nu vine să, împiedice această miş- 

„care. Ceeace o opreşte sau o face să-şi schimbe 

direcţia, nu e o forţă pe care o punem în Joc, 

o voință, ci este apariţiunea în câmpul conşti- 

inţei, pe calea asociaţiilor de idei, a unei re- 

prezentări mentale contrarii. Se stabileşte 

o luptă, sub ochii noştri, între ambii adver- 

sari. Avem sentimenţul că nouă ne revine drep- 

tul de a decerne premiul, dar uităm că în 
această judecată aducem caracterul nostru, 

prevenţiile noastre, că, într'un cuvânt, judecăm 

cu capul nostru  şi.nu suntem noi aceia cari 
l-am creat. Alegem printre idei după cum ale- 

gem o pălărie, adică fără a fi forţaţi de alţii, ci 
conduşi de gustul nostru. Dar sunt persoane 
care au. gust prost şi cred că aceasta nu-i 
vina lor. i 

Intre dorinţă şi actul pe care ea îl provoacă, : 
drumul poate fi liber şi în acest caz transtor- 
marea ideei în act se îndeplineşte fatalmente, 
imediat. Dar adesea intervin obstacole; acestea 
sunt ideile care fac, erupție în cercul asociaţii- 

» noastre, fie că, l-avem dejă prezente în me-
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moria noastră în virtutea - educaţiei anteri- 

oare, fie că semenii noştri ni le vâră în cap 

prin sfaturile lor. 

Deseori omul a fost comparat cu 0 balanţă 

care se apleacă întotdeauna de partea unde e 

greutatea mai mare. Exemplul nu este toemai 

exact. Pi 
ao pad Pa 

Balanța materială atârnă totdeauna de par- - 

tea unde cantitatea este mai grea; valoarea 

acestei greutăţi se apreciază în kilograme, mă- 

sură invariabilă şi obligatorie pentru toată 

lumea. Balanța spiritului omenesc se apleacă 

„de partea unde greutatea, pare a fi mai mare. 

Este ca şi cum această balanţă ar aveă la ex- 

twemiţatea indicatorului ei, un cap. mic con- 

ştient de mişcările sale şi care, la, fiece oscilație, 

ar zice: Mă aplec spre dreapta, pentrucă greu- 

tatea, care e în talerul din dreapta îmi parea fi. 

mai mare. Ori, fiecare căpşor al acestor ba- 

lanţe omenești e altfel făcut, în virtutea dispo- 

zițiilor ereditare şi a educaţiei primite; el nu 

poate judecă decât cu ceeace are şi dacă este 

un eap chinez, s'ar puteă ca el să se aplece la 

stânga, pe -când al nostru se va aplecă la 

dreapta. E 

Plecând dela concepţia voinţei-forţe, se vor- 

beşte deseori de sforțare morală. În limbagiul 

determinist, această sforţare nu-i decât ne- 

hotărârea dureroasă care surprinde eul nostru 

gânditor, atunci când mari greutăţi încarcă, 

talerile balanței întwatâta, încât e gata să 'sâ în- 

doaie cumpăna. 

Să aplicăm cele sus zise unui caz imaginar: 
4
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'Prei persoane trec, într'o zi călduroasă, pe 
un drum plin de praf şi mărginit de vii pe am- 

bele părţi; le este sete şi simt născându-se în 

ele dorinţa de a mâncă struguri. Prima este o | 

persoană bine educată, la care respectul pro- 
prietăţii altuia, este atât de înrădăeinat încât 

acţionează automatic. Se va feri de a pune 
mâna pe acest fruct atât de ispititor şi va căută 

pe vier pentru ca să-i cumpere struguri; dacă 
nu'l găseşte, va îndură setea. Şi aceasta pen- 
trucă la dânsa mobilul raţiunii apare mai im- 
perios decât acela al sensibilităţii— 

A doua persoană, tot în virtutea educaţiei 
sale, în sensul cel mai larg al cuvântului, e mai 
puţin delicată. Ea a şi cules ciorehina şi eră 

so mănânce fără scrupul, motivul raţiunei 
apărîndu-i în acest moment mai puţin greu 
decât atracţia plăcerii. Dar a văzut că tova- 
răşul de drum e mai serupulos, şi atunci, ideia 
respectului pentru bunul altuia i-a fost redeş- 
teptată, la, timp, şi iată că omul nostru urmează 
exemplul tovarăşului său. 

Al treilea individ este o secătură; el nu 
poate să-şi dea seama de starea de spirit a 
celorlalte două persoane; cinstea lor îl face să 
dea, din umeri; el va ascunde ciorchinile rupte 
de dânsul şi le va mâncă întrun loc ascuns, . 
in cea mai perfectă linişte sufletească. La 
dânsul, calea între dorinţă şi acţiune e netedă 
5 fără obstacole morale. La cel de-al doilea, 

ziua ema Fdcat decât prin con 
mai din întâmplare acei i. Mon ri este persoane treceau
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pe acelaş drum. La primul individ, ideia mo- 

rală, s'a născut chiar la vederea fructulăi, prin 

desprinderea unei idei vechi care dormită în 

adâncul eului său. | 

Se poate zice că toţi trei au avut dreptate? 

— De loe; numai cel dintâi are dreptate. Se 

poate spune că într'alte ocazii vor procedă la 

fel? — De loc; al doilea; care şi-a recunoscut 

greşala, va puteă să afirme în el ideia cinstei; 

se poate însă întâmplă ca ea să slăbească şi ca 

altădată să procedeze rău; totul depinde de 

influenţele care îl vor determină. Nimeni nu 

poate să pnevadă care mobil îl va îndemnă, cel 

al sensibilităţii sau cel al raţiunii* morale. 

Secătura, de asemeni va puteă rămâne în ideia 

că a fost pehlivan şi din simplu găinar să 

devină un hoţ şi criminal. El poate să aibe 

fericirea de a întâlni în calea sa un om de 

bine. care să-i zică: „Iţi place să ţi se ia un 

lueru care-ţi aparţine? — Nu, aşi fi foarte su- 

părat. — Ei bine, pentruce faci altora ceeace 

ție nu-ţi place să ţi se facă?“ Ştiu prea bine 

că această încercare de ortopedie morală ar 

puteă fi fără rezultat şi că secătura sar 

strâmbă, poate, de „râs în cercul camarazilor 

săi, Dar sunteţi siguri că întotdeauna va fi 

astfel? In orice caz, nu e rău să încerci această 

operă de convertire. 

Ei bine, veţi zice, aceasta înseamnă că ape- 

lezi la voința sa; eu numese aceasta, să faci 

apel la perspicacitatea sa; ceeace nu e tot. ace- 

iaş lueru. , 

Aplicaţi această analiză la toate actele vieţii
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voastre sau aceleea a aitora, cât şi neînsemna- 

telor determinaţiuni ale vieţii curente şi eve- 

pimentelor morale ale criminalităţii, şi peste 

tot veţi. găsi acelaș mecanism: succesiunea ne- 

întreruptă de idei asociate printr'o legătură 

oarecare; apariţia unei idei aprinzând 0 do- 

rinţă; transformarea rapidă a acestei impul- 

siuni în acţiune dacă nu intervine o reprezen- 

tare mentală contrarie, adică dată un alt mobil 

al sensibilităţii sau un motiv al raţiunii nu se . 

opune primei impulsiuni. Este fiinţa care cân- 

tăreşte motivele şi fixează în ultimă instanţă 

valoarea lor determinantă, dar pentru aceasta 

se serveşte de- măsurile de greutate ce-i apar- 

țin; aprecierea sa va depinde de mentalitatea 

sa anterioară, pe care nu poate s'o-creeze şi pe 

care a primit-o prin ereditate şi educaţie. 

Să luăm uri exemplu în ce priveşte erimi- 

nalitatea: 
Un: lucrător italian se stabileşte în ţara 

noastră. Are calităţile rasei sale: e muncitor, 

econom, cumpătat şi trimite regulat famihei 

produsul grelei. sale munci. Dar are sânge viu 

într însul, — se Joacă uşor cu cuțitul în ţara 

Sa, — e fără educaţie, și religiositatea sa, dacă. 

posedă vreuna, nu se manifestă decât pe cale 
de superstiţiune, ea nu are nici o influenţă! 
asupra. vieţii sale morale. 

i i i uz dn amara și ăn face o gen pe 
propriu personal tt ă rănit Pi amorul sau 

nostru dă o lovitură madonal ȘI sata că omul 

său. La acest individ mu Pana adversarului a fost nici un obstacol 
4 N
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moral între dorinţa aceasta a răzbunării şi ac- 

tul criminal; acesta 'din urmă s'a îndeplinit ca 

um act reflex. Indată după aceasta, criminalul 

va regretă actul său, fie că un sentiment moral 

se trezeşte în mod tardiv în sufletul său şi sus- 

cită remuşcarea, — aceasta se observă des, — 

fie că, în închisoare, se teme banal de pedeapsa 

care'l aşteaptă. Crima comisă este rezultatul 

forţat al unui concurs de împrejurări întâm- 

plătoare, — domiciliarea într'o ţară străină, în- 

tâlnirea unui camarad glumeţ, poate şi influ- 

enţa momentană a beţiei, — poate şi din cauze 

mai înrădăcinate, — insuficienţa de instruc- 

țiune şi de desvoltare morală. 

Ilustrul Charcot a spus că pentru a ereă 

nervosismul ar trebui doi factori: unul per- 

manent, predispoziția nevropatică şi celalt în- 

tâmplător, agenţii provocatori. Sar puteă, zice 

tot astfel și de eriminalitate, fie mică sau 

mare: -ea e datorită unei cauze permanente, 

mentalităţii primitive; şi unor cauze întâmplă- 

toare, care sunt diversele evenimente ale vieţii. 

Noi, eari suntem înzestrați cu o altă men- 

talitate decât aceea a muncitorului italian, nu 

vom procedă la fel. Oricât de adâncă ar fi 

rana adusă amorului nostru propriu prin- 

tro glumă, ideea de apărare nu-va merge până 

la intenţia de omucid, fie chiar înăscută în- 

tun suflet pasionat, ea va fi împiedicată mai 

mult prin consideraţii morale decât de teama 

jandarmeriei. 

Star puteă oare zice că acest om trebue să ră- 

mâie nepedepsit şi că n'are. să'şi facă nici o 

7 
4
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, mustrare, sub pretextul că a reacţionat cum a . 
"putut în momentul în care mânia s'a deşteptat 
într'însul? Nici decum; actul “este contrariu 
“bunului mers al societăţii; ea are dreptul să'l 

: reprimeze, să'] pedepsească chiar, atât pentru 
“a redeşteptă la vinovat pătrunderea morală 
icare i-a lipsit, cât şi pentru a da un avertis- 
“ment salutar acelora cari ar fi ispitiţi să se su- 
ipună, ca şi dânsul, unor simple mobile ale sen- 

; sibilităţii, 

o
m
 

m
 

Si
 

„Nu trebue să revenim asupra trecutului, el 
a fost ceeace a putut fi. Ştim că ar fi putut 
fi altfel dacă criminalul ax fi avut principii 
morale, dacă ar fi posedat o frumuseţe morală, 
sau chiar mai puţin, dacă ar fi văzut dintro 
aruncătură, de ochi consecinţele îndepărtate ale 
actului său: închisoarea, durerea şi mizeria 
alor săi, nedreptatea cauzată altora. Este, în- 
tradevăr, aproape de necrezut, ca un om să 
nu se îi gândit vreodată că nu trebue să facă 
altora ceeace r'ar vrea să i se facă lui. Dar 
vai, toate acestea nu s'au prezentat în spiritul 
criminalului, — După un delict, după o greşală, numai „viitorul ne interesează; trecutul nu ne poate servi decât ca învăţătură, şi de aceea în represiunea-necesară, trebue de mai înăinte să înfăţişăm partea educativă care revine socie- ' tății. Unii învăţaţi se înşală asupra acestei chestiuni. a criminalităţii şi manifest 
giedere jel amagit ată de peoriile moderne. 

de aceea mulţi pri noii ombrose, şi 
sele de antropologie o cu ngriJorare congre- riminală. Unii şi-au per- 

ă o neîn-
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mis gluma să Spue că congresiştii sunt „cu 

adevărat criminali“. Pentru ce?—Pentrucă ţin- 

tese să stabilească că stiematele eorporale, i inte- 

lectuale şi morale, indică la.un mare număr de 

criminali, o- -predispoziţie spre crimă, pe care 

cuvântul de jeriminal înnăscut“ îl e exprimă în- 

tun mod prea aB5ONat. a 
Nu există criminali înnăscuţi, predestinaţi 

de mai înainte crimei; dar e evident că sunt in- 

divizi cari datorese atavismului, eredității, de- 

generescenţii cauzate prin alcoolism şi mizerie, 

o mentalitate specială, o absenţă mai mult sau 

mai puţin complectă a sentimentelor morale. 

Această amoralitate e atât de strâns legată cu 
structura, sa, încât ea se descoperă fisiceşte în 

bestialitatea expresiei, în prognatismul feţii, 
întro frunte îngustă sau perdută, în nenu- 

mărate formaţiuni defectuoase ale sistemului 

osos şi a -diferitelor organe ce sau denumit 

„stigmate ale degenerescenţei“. Cu mult îna- 

intea savanților antropologişti, marele publie 
văzuse la curtea cu juri aceste „capete de cri- 

minali“, fără însă să fi priceput ideia de- 
terministă pe care o sublinia această con- 
statare. | ! 

Aceste ființe sunt fiare sălbatice; ele pot ră- 
mâne inofensive dacă împrejurările nu inter- 

vin să le redeștepte instinctele, şi se văd cu 

toate acestea destule fiinţe foarte cum se cade 

care au cap de criminal. Când însă, peripeţiile 
> 

vieţii, absența educaţiei morale, favorizează | 
SI 

izbucnirea instinctelor _rele, bestia omenească 

& deslănţuită şi asistăm la acele crime oribile 
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a căror cauză determinantăe pare că scapă 

' mentalităţii normale. 

| Aceşti criminali trebuese internaţi, puşi în 

| irăposibilitate « de a fi vătămători societăţii. Sub 

influenţa emoţiei, marele publice reclamă pen- 

tru ei pedeapsa eu moarte şi manifestă sgo- 

motos contra dreptului de grațiere. Mai mult 

încă, oamenii instruiți, savanții, cari posedă no- 

ţiuni vagi despre determinism, cutează să încu- 

rajeze acest spirit de răzbunare. Am văzut pe 

unii, justificând prin rațiune de economie între- 

buinţarea acestui mijloc sumar, bine îAţelesmai 

puţin costisitor pentru Stat decât penitenciarul. 

Resping această soluţie: 1) pentrucă n'avem 
nici un drept de a împinge până la acest grad 
rolul nostru necesar, dar întotdeauna puţin 
sigur, de judecători; 2) pentrucă pedeapsa eu 
moartea suprimă. orice posibilitate de revi- 
zuire, dacă se întâmplă o eroare în judecată, 
3) pentrucă ea nu îndeplineşte scopul său pre- 
ventiv; criminalul, chiar la o erimă cu mult 
înainte premeditată, procedează într'o stare de 
suflet pasională în cursul căreia chestiunea pe- 
depselor ce ar aveă de suportat nu intervine 

decât rar şi întrun mod cu totul secundar; 
4) pentrucă, făcută în public sau în curtea unei 
închisori, această execuţie desvoltă la firile 
Josnice, care constituese mulţimea, instinctul 

sanguinar, dorinţa de crudă răsbunare. Nu- 
mai ideia acestei ucideri, transmite sufietelor 
un sentiment de barbarie cu mult mai demora- 
lisator decât exemplul unei. crime. Care dintre 
noi ar voi să facă slujba de călău? |
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Oamenii de lege au crezut că descoperă o 

influenţă moralizatoare a pedepsei cu moarte, 

prin faptul că unii condamnaţi graţiaţi de pe- 

deapsa, cu moarte, şi-au manifestat bucuria vă- 

zându-se scăpaţi de decapitare. E exagerat să 

pretinzi criminalilor un aşă dispreţ de moarte; 

în faţa pedepsei cu moarte,e neapărat îngăduit, 

să preferi închisoarea. Dar nu în momentul €o- 

miterei erimei, criminalul se dedă acestor re- 

fleziuni. In acel moment, el acţionează în mod 

impulsiv şi nu' se teme decât de un lucru: să 

nu fie descoperit şi pedepsit. Deabiă mai târ- 

ziu va manifeștă preferința pentru cutare sau 

cutare fel de pedeapsă. La indivizii mai puţin 

lipsiţi şi cari par a se buadâră de o constituţie 

fisică şi intelectuală normală, împrejurările 

vieţii joacă rolul de cauze determinante şi ere- 

iază pe „criminalul. de ocazie“. Acesta de ase- 

menea trebue. pus în: imp osibilitate de: a. puteă 

vătămă; el este. pasibil. pedepsei, nu. numai 
pentrucă societatea, ca şi individul, “se bucură 

de dreptul de legitimă apărare, dar pentrucă 

această penalitate dovedeşte în ochii culpabi- 

lului caracterul delictuos al actului său şi întă- 

veşte motivele raţiunei, cari, insuficiente în 

timpul comiterei crimei, ar puteă să aibă asu- 

_pra lui o influenţă mai imperioasă. 

Nu este delde vorba de a consideră deli- 

quentul ca pe un nevinovat, de a vedeă în el un 

bolnav, un nebun, şi de_a-i oferi azilul în 

locul închisoarei, 'T'rebue să prevenim crima, 

so împiedicăm în calea făptuirei, să oprim 

recidivele; trebue negreşit să pedepsim pentru 
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a ridică aceste bariere riorale, care au cedat 
prea uşor sub presiunea impulsiunilor pa- 
sionale; 

Intwaceasta stă opera de corecţiune pe care 

o întreprinde societatea, şi această. datorie e 

cu atât mai Siântă, cu cât ea însăşi este cauza 
desnodământu lui “fizic, intelectual şi moral în 
care ea laşă s să “termenteze atâţia indivizi. 

Inchisorile vor rămâne; ele nu vor deveni 
locuri agreabile de odihnă pentru „detracaţi“, 

| dar î în acest mediu în care pierderea libertăţii 
constitue întotdeauna, pentru criminal pe- 

;:deapsa cea mai simţitoare, influența morali- 
zatoare a, directorului penitenciarului, aceea a 
duhovnicului, aceea a medicului, aceea a tu- 
“turor persoanelor de i inimă, trebue să se exer- 
jcite din belşug, cu indulgenţa bunei însuşiri 
icare se naşte direct din ideia detetminismului. 

»Inţeleptul, a zis Platon, pedepseşte nu pen- 
„trucă sa păcătuit, ci pentru că să nu “se mai 
păcătuiască; căci orice fapt consumat. este ire- 
vocabil; nu se previne decât viitorul“... 

Da, fără îndoială, se poate. zice că sunţ în 
viața unui criminal evenimente întâmplăţoare, 
independente de el, care ar fi putut să nu coin- cidă; adică a fost; pur şi simplu o înlănţuire 
fatală de împrejurări. Fără îndoială, amorali- tatea acestui om îşi are cauza sa principală în lipsa de cultură morală. Dar există un element 
de libertate care ar fi permis individului să opună voința sa, impulsiunilor succesive. 
Răspund ca, şi pentru gândire. Faptul con- stant, uşor de constatat, este că, actele -noas-
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tre sunt determinate de mobilele sensibili- 

tăţii sau de motivele inteligenţei. Revine ace- 

lora cari mai adimit şi altceva omului, să de- 

monstreze că el tăinueşte în sufletul său idei 

morale care nu provin nici din ereditate, nici 

din educaţie. 

Aceasta însă n'a fost niciodată demonstrat; 

Sau mulţumit “doar să afirme că preexistă în 

sufletul omenesc o idee mai mult sau mai puţin 

limpede despre bine şi despre rău, un sâmbure 

de conştiinţă morală, — şi acest sâmbure ar fi 

destul de insuficient, — independent de împre- 

jurări. Pe existenţa, hipotetică a acestei conşti- 

inţe primordiale, se bazează ideia vagă de res-+ 

ponsabilitate şi severitatea! manifestată faţă 

de alţii. ! 

CONŞTIINŢA 

Ce este conştiinţa? — Ea este totalul concep- 
ţiunilor morale care, la un moment dat, există; 

în mintea, unui om şi-i serveşte de călăuză în 
conducerea vieţii sale. 

Zicem de cineva că n'are conşiinţă, de altul, 
că are o conştiinţă delicată; şi dacă, adesea, 

această, conștiință se atrofiază, ea de-asemenea 

se poate cultivă şi rafină prin educaţia indivi- 

duală şi colectivă. Ea variază dela un individ 

la altul întocmai ca, şi caracterul; ea se deose- 

beşte dela un popor laaltul, potrivit mentalităţii 

acestuia. 

Cinstea comercială nu-i pretutindeni aceaşi;
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sunt unele populaţii puţin instruite în unele 
privințe, dar la care această cinste este scrupu- 

loasă ; sunt altele, la care, în disprețul desvol- 
ţării ştiinţifice, artistice şi literare, această 

conştiinţă morală pare atrofiată ; cutare popor, 
a cărui cinste în afaceri e proverbială, are 

conştiinţa, foarte elastică pentru tot ceeace pri- 
veşte morala sexuală. 

Aceste stări sufleteşti individuale şi naţionale 
sunt adesea atât de statornice, încât ar puteă fi 
atribuite numai eredității şi considerate ca pak- 
ticularităţi neşterse ale rasei. Cu toate acestea, 
vedem astfel de mentalități schimbându-se, la 

“indivizi prin unele sfaturi înțelepte, la popoare 
sub influenţa unui curent de idei noui, reli- 
gioase sau morale. 

Constatarea acestor fapte ne face să conside- 
răm conștiința morală ca un produs al educaţiei, 
cu restricţiunea, că trebue să admitem influenţa, 
unei predispoziţii native datorită, eredității și 
atavismului. | 

Noi însă, nu alegem nici mentalitatea noastră 
nativă, nici educaţia, noastră, şi numai ca o 
glumă gustăm povaţa populară: Trebue să fii 
prevăzător în alegerea părinţilor tăi. 

Există oare în mijlocul acestor nenumărate 
reprezentări mentale care” formează, bagajul 
conştiinţei noastre, şi dintre care unele idei 
primordiale le datorăm în mod evident edu- 
caţii, — un indistructibil sâmbure de intuiţie 
a binelui şi a răului ? | 

Trebue oare—ca să mă servesc de termenii 
„Unui ziarist genevez care critica odinioară elu-
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cubraţiile antireligioase ale lui Viviani, în Ca- 

mera franceză — să recunoaştem 0 voce a con- 

științei, o sete de armonie, o nevoe de dreptate, 

pe care o lege generală şi absolută ar im- 

pune-o tutulor oamenilor capabili să judece ? 

— Aşi fi încântat, căci, dacă am posedă, în 

adâncul eului nostru, acest giuvaer de virtute, 

nu am mai aveă decât păcate mărunte. 

Inainte de toate, ar. trebui ca fiecare să fie 

în stare să judece şi încă să judece filozofi- 

ceşte; dar, mulţi nu sunt în stare să, se dedea 

acestei munci şi iată-i lipsiţi de aceste no- 

ţiuni considerate ca primordiale şi indispen- 

zabile. | „ 

Vom remarca că această conştiinţă im- 

pusă celor cari sunt capabili să judece, acest 

imperativ categoric kantian, nu ne-ar da. nici de 

cum libertatea. Filozoficeşte vorbind, e culmea 

sclaviei să asculţi de o lege fatală, ori cât 

de satisfăcătoare ar putea fi rezultatele prac- 

țice ale acestei pasivităţi. Nimic nu întăreşte 

mai mult ideia, determinizmului, decât această 

constrângere morală căreia nu ne-am putea 

sustrage. Dar pentru noi, cari admitem de mai 

înainte această sclavie necesară şi bună faţă 

de îndemnurile de tot felul, nu e vorba de asta; 

puţin ne pasă dacă ascultăm de o idee dobân- 

dită în cursul vieţii noastre sau de una înma- 

gazinată în noi dela începutulexistenţei noastre; 

primeşti totul când nu dobândeşti nimic prin 

tine însuţi. 

" Ceeace teoreticeşte este interesant să ştim, e 

“dacă cutare sau cutare ideie există în roi 4
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priori, ca un dar al Providenţei sau al Mamei 
Natura, sau dacă toate ideile noastre sunt 
fructul „experienţei“. a 

Un principe german din timpurile feuaale, 
—i-am uitat numele,—zicea : „Omul n'are de câţ 
doi dascăli: natura, şi experiența“. Ar fi putut 
spune pe scurt: experienţa, căci natura. este 
faptul brutal şi experienţa este felul nostru de 
a 0 vedeă, de a o 'interpretă. 

După exemplul lui Kant, care sa silit să 
demonstreze caracterul a prioric al noţiunilor 
de timp şi de spaţiu, s'ar părea că se admite, 
în mentalitatea omenească, o moralitate înăscută, 
germeni de idei cari ar tinde să persiste în 
ciuda chiar: a, influențelor defavorabile. 

Nu văd destul de lămurit ce ar putea exista, 
în capul copilului la, naşterea sa. Pare a nu 
aveă, la venirea sa pe lume de câţ instincte, 
sensibilităţi, trebuinţe materiale. Ar f prea în- 
drăzneţ să, susţinem că ar aveă, şi idei, şi mai 
ales idei atât de complexe ca setea de armonie 
sau nevoia de dreptate; în ori ce caz, n'ar fi de 
cât o sete de armonie organică, o necesitate de a se simţi bine în pielea, sa. . « Dar încă din primelezile ale vieţei începe edu- caţia, educaţia, prin experienţă senzibilă, prin 
senzațiile de dispoziţie şi indispoziţie datorite influențelor fizice: cala, rece, impresii senzo- riale moderate sau prea vii pentru senzibi- litatea sistemului nervos. " 

Dela primul țipăt, aceste senzaţii au o în- 
asupra mentalităţii născânde a copilu- lui şi se înțelege că o Succesiune de impresii
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penibile vor putea să modifice caracterul lui- 

şi să-i creeze o dispoziţie tristă pe care o sur- 

prindem atât de des la copiii cari au suferit de 

boli sau rele tratamente; defectul acesta ră- 

mâne uneori neşters.. | 

Cine ne-ar puteă spune că această educaţie 

prin simţuri nu începe înainte de naştere, în 

sânul matern, unde foetusul poate să găsească 

condiţii defavorabile formărei bunei sale dis- 

poziţii şi să sufere impresii penibile? 

Puțin câte puţin, prin experienţa personală, 

şi mai" târziu când e în stare să priceapă, 

prin experiența altora, copilul ajunge să capete 

noţiuni noi; ese din mentalitatea sa animală 

pentru a-şi formă sufletul său omenesc, acce- 

sibil concepţiilor abstracte şi ideei morale. Do- 

pândeşte noţiunea. spaţiului, când vede înaintea: 

lui obiectele şi întindereâ locului pe care:l ocupă; 

- îşi formează noţiunea timpului, când observă 
succesiunea faptelor ; învaţă să cunoască lumea ; 

caută înâinte de toate ceace este plăcut și 
evită. ceace-i pricinueşte .neplăcere. Bucurân- 

du-se de bunătatea altora, a mamei, a, doicei, ' 

ajunge la noţiunea bunătăţii,. pe care o apre- 

ciază, pe bună dreptate, în chip cu totul egoist 
Noţiunea de dreptate i se impune mai târziu, 

tot din punctul de vedere personal, când a 

resimţit răul ce-i cauzează nedreptatea. 

Chiar în concepţia sa prea strâmtă asupra 

„moralei interesului personal“, Epicur a putut 

să demonstreze cu uşurinţă noţiunea de drep- 

tate. „Dreptul natural, zice el, nu e altceva 

decât un pact de utilitate,'al cărui scop este 

. 4:
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ca noi să nu ne. vătămăm unul pe altul și să 
nu fim vătămaţi. Fiecare, protejându-se împo- 
triva, altuia; a protejat pe altul împotriva, sa“: 
Avem aci un fel de „contract social“ tacit. 

Această noţiune e accesibilă celui: mai vulgar 
bun simţ, pe câtă vreme Rousseau şi-a bătut 

mult capul ca să o:expună în termeni ştiin- 
țifici. . 

Copilul nu are nevoie de o analiză filozofică, 
imposibilă la vârsta sa, pentru a bază această 

“temă pe un raţionament impecabil. Logida dă 

“egală cu ea însăşi. — 

naştere -repulziunei în faţa nedreptăţii, prin 
singurul fapt că am îndurat-o din experienţă 

"sau că presupunem suferinţa, pe care ne face 

s'o îndurăm. Nu există asociaţiune de idei mai 
simplă ca cea ivită prin contrast; ideia de 
dreptate face să, se ivească cea, de! nedrep- 
tate. După cum şi Rousseau spune în Emile, 
„primul sentiment de dreptate nu ne vine dela 
acea dreptate pe care o datorăm noi altora, 
ci dela aceea care ni se datoreşte“. Ă 
“Şi aşa creăm noi, fără ajutorul psihologilor, 

concepte morale pe care ei, pentru a, le explica 
pe calza silogismelor, au oarecare trudă. Sunt 
unele lucruri atât de simple, încât pierd dacă 
le analizăm, şi aceasta, nu pentru că ele sunt 
noţiuni a priori, ci pentrucă sunţ fructul con- 
statărilor imediate şi fiindcă legea decurge 

uni Sinnte Msturr au astiel ca unele ne ţ Mat janii noştri încep al- 
gebra cu propoziţiunea : Orice cantitate este 

Mintea, copilului e adesea năucită de această afirmaţie savantă, căci el
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a constatat de mai nainte faptul; i se pareatât de 
banal, încât nu mai vede necesitatea de a-l ex- 

prima ; de altfel, propoziţiunea, este mai uşoară 

de admis de cât de demonstrat. . 
Noţiunile de dreptate şi de armonie, sunt 

tot atât de simple; ele decurg din dorinţa, de 

a te simţi bine, şi ar trebui să fim lipsiţi 

de orice spirit de generalizare pentru a nu 

înţelege că mulţumirea pe care ne-o dorim 

nouă, este totatât de mult dorită de toată lumea. 

In viaţa noastră de toate zilele uităm această, 

solidaritate, fiindcă ne îndreptăm privirea prea 

mult asupra noastră înşine; dar ne e uşor să 

recunoaştem legitimitatea sentimentelor altru- 

iste care dau naştere ideei de dreptate... 

Aşa, cum nu există gândire voluntară, care 

să poată face excepţie la ceace am numit 

„. determinismul .gândirei, şi nici acte care să 

nu fie determinate de motive, tot astfel nu se 

poate admite noţiuni înăscute, constituind un 

element primordial de conştiinţă morală. 

Cânştiinţa există în fiecare din noi, mai 

mult sau mai puţin desvoltată; şi dacă ea ar fi 

constituită numai din acest sâmbure hipotetic 

pe care persistăm a-l reclama, ar fi, după cum 

' am mai spus-o, insuficientă. Conștiinţa, noastră 

se compune din toate noţiunile morale pe care 

Je datorăm experienţii. Unele se desvoltă foarte 

repede şi foarte de curând; ele decurg direct din 

viaţa simţurilor. Altele sunt mai complicate şi 

nu pot fi pricepute decât prin lenta desvol- 

tare a spiritului omenesc, sub influența expe- 

rienţei adulte mai complectă, mai rafinată,



transmisă. de educatori de tot felul, religioşi 
sau filozofi. Aceasta este atracţia care a împins 

pe aceştia din urmă la o reflexiune mai pro- 
fundă şi i-a condus la o mai limpedg privire 
a lucrurilor; cercetători neobosiţi, ei pun la 
dispoziţia nodstră pepitele de aur pe care le 
găsesc în calea lor. N 

Această conştiinţă morală se completează 
în decursul întregei noastre vieţi, prin câș- 
tigul de idei noui, prin corectarea ideilor 
vechi. Vederile noastre morale se precizează 
sau se schimbă, şi, la o oarecare vârstă, suntem 
adesea uimiţi de ceeace altădată âm putut face 
în toată liniștea sulletească. Accasta, înseamnă 
că eul nostru se transformă puţin căte puţin 
în cursul existenţei noastre. 

Conceptele morale dobândite din primii ani 
ai vieţii, complectate sau modificate prin ex- 
perienţa ulterioară, constituesc ceeace am nu- 
mit „bandele directrice“. De ele se ciocnesc 
reprezentările mentale care se precipită asupra 
noastră pe calea celor cinci simţuri sau reme- 
niscențele de escitaţii anterioare. Am arătat 
caracterul cu totul întâmplător şi indepenăent 
de noi, al acestor ciocniri primordiale care de- 
termină mişcarea continuă a.gândirii noastre. 

S'a zis că ideia determinismului se impune 
spiritului nostru. atunci când  examinăm în 
chip obiectiv acţiunile oamenilor; dar acestei 
vederi rezonabile j se opune experienţa internă, 
care din potrivă, ne dă senzaţia, de libertate. 

Această iluzie e increntă unei analize pur 
subiective asupra noastră înşine. Evident că
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omul se simte liber, când. fără piedici venite 
de. la alţii sau rezultând dintr'o boală înve- 
derată, poaie să urmeze panta dorințelor sale, 
fie că ascultă din plăcere, — m'aş putea - zice 
din voinţă, — de îndemnurile senzibilităţii, fie 

că preferă să se supună motivclor .raţiunei. 
EI nu ia în seamă sclavia internă care re- 

zultă, din neincetatele variaţii ale bunei noastre 

dispoziţii fizice şi mentale, si mai aleg NU S0- 

coate drept o constrângere, iniboldul motivelor, 

de oarece ele se nasc într'insul şi determină” 

dorinţa sa. EI definește această supunere toc- 
mai ca fiind o libertate şi uită că omul du 

“gândeşte ceeace vrea, ci ceeace poute. 
Am mai spus-o, gândirea nu e spontană; 

ea urmează unei escitaţii întotdeauna întâm- 
plătoare. Determinismul gândirii: implică pe 
acel al actelor, căci acestea sunt rezultatul 

forțat al reprezentărilor mentale. 
Omul săvârşeşte acte sau cel pujin are în- 

tenţia, de a le săvârşi. Și pe aceste intențiuni de 
acte, filozofii, cari "şi au felul lor de a vorbi, 
le-au numit volițiuni. S'a conchis că. există în, 
noi o forţă, o putere liberă, şi sa făcut din 

wință o facultate a sufletului, asa cum “sa 

facut şi din memorie. 
Comparaţia nu e exactă» Memoria este un 

fapt biologic ; ea este facultatea de a reține o ira- 
presie, un rest de excitație anterioară. Celula 
cerebrală, e capabilă să imprime o imagine 

ca şi placa fotografică impresionată de lumină. 
Memoria depinde atât de mult de constitaţia 
însăşi a reerului, încât ea nu poate fi deloc



desvoltată. Acela care din copilărie are o me- 

morie proastă, niciodată n'o s'o aibe mai bună; 
va putea să înveţe multe, să întreacă chiar 
pe cei cari sunt mai bine înzestrați, dar va 

fiznevoit să consacre mai mult timp şi mai 

multă atenţie, studiului. i 
Voința, ea însăși,. nu-i o facultate. In lunga 

curbă care începe printi"o reprezentare 1en- 
tală întâmplătoare şi, după mii de ezitări, după 
0 muncă întreagă de deliberare, sfârșește la act,— 
voința nu e decât un punct matematic, care în- 
dică trecerea la o volițiune finală, la actul-re- 
zultat. impodobim cu denumirea de voinţă, do- 
rința noastră ultimă, * 

"Toată lumea, înţelege fără greutate ideia 
acestui detdrminism. El nu eostil nici unei con- 
vingeri metafizice, nici unei credinţi religioase. 
E o simplă chestiune de psihologie, care în 
nici un caz nare pretenţiunea de a rezolvă. 
problemele necunoscutului. Aşa, că, nu i ne pu- 
tem opune nici odată, pe cale de silogism ; ar fi 
într'adevăr, zadarnic. Dar reclamăm libertatea 
ca condiţie primordială a responsabilităţii; o 
postulăm drept fundament al moralei. 

Forţaţi să recunoască determinismul în cele 
mai multe împrejurări ale vieţii, partizanii 
liberului arbitru au ajuns să califice de reia- 
tibă libertatea omenească. Ei îngustează. tot 
mai mult piedestalul pe care stă aşezată au- 
gusta statue a libertăţii; de multă vreme, ea 
părea cocoţată pe un vârf de ac. 

Libertatea nu e posibilă într'o fiinţă măr- 
ginită, chemată la viaţă fără so fi dorit, măr-
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ginită. în durata. zilelor sale, incapabilă de a 
ajunge la perfecţie, în totdeauna depinzând de 
mediul în care trăeşte, de acele influenţe mul- 
tiple, formatrice care influenţează asupra cor- 
pului şi spiritului său şi pe care le-am. puteă 
numi educative. i | 

Fără îndoială, adoptarea, idegi atât de raţio- 
nale a determinismului, aduce cu sine modifi- 

cări în concepţia responzabilităţii. Şi pe bună 

dreptate, căci acest cuvânt se întrebuințează 

alandala, fără a vedeă ce se ascunde sub această 

banală etichetă. Trebuie să facem o deosebire. 

Ori ce responzabilitate trebuie să-şi aibe 

sancţiunea ei. Care sunt deci felurile de res- 
ponzabilitate pe care le putem concepe ? 

Prima, care sare în ochi, e responzabilitatea 

penală, cea pe care ne-o impune societatea ca 

măsură de apărare personală ; fie.că e dreaptă 

sau nu, suntem forţaţi să neupunem ei, atât 
timp cât prescripţiile penale au putere de lege. 

S'ar părea curios, la prima vedere, să 

" aplici o pedeapsă aceluia, care a comis un act 

rău, atunci când determinismul nu vede în acest 

act decât rezultatul unei succesiuni de eveni- 

mente, unele exterioare, alte intime; sar părea 

că n'am avea altceva de făcut decât să ne încru- 

cişăm braţele şi să plângem aceste crude fatali- 

tăți. Uităm însă că pedeapsa e un nou motiv al . 

raţiunei, pe care-l întroducem în mentalitatea 

individului pentru a orientă viaţa sa mentală 

«şi. pentru a împiedică alte suflete să se rătă- 

cească pe aceeaşi cale. Ea nu-i.0 operă de 

răzbunare, o repet, ci o influenţă educativă pe 
4



care societatea trebue să o urmeze, Aceste 

noțiuni au pătruns deja în toate straturile. 
chiar într'acelea care printr'o falşă interpre-' 
tare a lucrurilor, refuză să admită concepţia de- 
ierministă. Lor le datorăm operile de patronaţ 
a deţinuţilor liberaţi, sforţările făcute pentru 
educaţia tinerilor deliquenţi, legile asupra libe- 
rării condiţionate şi acea a ertării, carb trebuie 
să încoroneze această ideie caritabilă. Dificul- 
tăţile ce se întâmpină în aplicarea. practică, 
nu trebuie să descurajeze, când sa inţeles 
bine ideia-mamă;: determinismul xândirei şi 
acel al actului. | 

In concepţia teistă, se poate recunoaşte oa 
doua responzabilitate : acea câre ne va pune 
în prezenţa unui judecător suprem. Atunci el 
este singurul judecător şi ar fi o supracute- 
zanţă din partea noastră de a voi.să ghicim 
hotărârile sale şi să lovim pe vinovat, încă 
nejudecat, cu pedeapsa dispreţului nostru. 

Este, în fine, oa treia, responzabilitate cu totul 
personală şi singura ei sancţiune e răul pe 
care ni-l facem nouă înşine. Privind rezulta- 
tele imediate ale unui act culpabil, s'ar putea 
crede câteodată că deliquenţii sunt satistăcuţi 
pe urma lui sau că pedeapsa nu le-a, fost de- - 
ajuns. Această consideraţie n'ar trebui să neli- 
niştească de câi pe atei, căci credincioşii ape- 
lează în ultimă instanţă la o înaltă curte de nestrămutată justiţie. Cred, de- altfel. că satis- 

„ lacţia celor vinovaţi nu este nici de cum de invidiat: am dori noi oare să fim în locul lor? 
Am vorbit destul despre aceste trei respon- 

-
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zabilități, tbate întovărăşite, de sancţiunea lor; 

ele fac mai mult decât acea simplă respon- 

zabilitatea de care se vorbeşte mereu, tără 

să se spue ce se înţelege prin aceasta. 
N 

EDUCAŢIA - 

Educaţia este in întregime bazată pe ideia 

determinismului. Ea are întotdeauna drept scop 

să facă, ca individul să accepte idei care-i vor. 

determină purtarea sa ulterioară. Rău îndru- 

„mată, ea, întăreşte imhboldurile senzibilităţii şi 

“ faceca individul să devie sclavul pasiunilor sale: 

orientată în senzui moralei, ea clădeste acele 

bariere morale care interpunându- -se între ideia 

nesănătoasă şi act, împiedică comiterea, răului ; 

ea, desvoltă conştiinţa. Aceasta încă e o sclavie 

din punctul de vedere psihologic, dar o sclavie 

folositoare, de oare-ce contribue la. fericirea 

noastră şi a celorlalţi. 

Simţim lanţul de care suntem legaţi, atunci 

când acei cari ne călăuzeşc ne fac să luăm o 

direcţie. contrarie. dorinţei noastre intime din 

prezent şi ne plângem de această violenţă. 

adusă sentimentelor noastre. Ne socotim li- 

beri de îndată ce suntem conduşi în direcţia 

dorită ; ceace Guyău exprimă foarte bine când 

zice: «Un câine ţinut în lanţ de stăpânul său, 

care ar.dori să meargă pretutindeni unde vrea 

să meargă câinele şi tot aţât de repede ca şi 

ei, sar crede cu totul liber». Tânărul care 

n'a încercat încă atracţiunea virtuţii se răz- 

4
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vrăteşte contra sfaturilor unui Mentor; se in- dignează că-e înlănțuit şi nu vede că sfaturile ce i se dau, dacă într'adevăr îi restrâng li- bertatea, sunt însă spre. binele lui. Dar, când va posedă claritatea morală, se va deşteptă în el o altă dorinţă, acea a binelui ; el se va pune în urmărirea lui şi cu toate că se va, simţi ținut în lanţ de ideia care-l stăpâneşte, va avea sentimentul că lanţul nu mai este în- cordat; îşi va face iluzia, libertăţii ca şi câinele, care, condus, urmează, Pur şi simplu pe stă- pânul. său; şi dacă în neastâmpărul său, îl în- trece, va crede că el î] poartă pe stăpân şi Că devine conducătorul său. Mai întâi selav al pasiunilor sale, individul devine apoi sclavul ideei morale. ” 
Ceeace face să se stabilească deosebirea între cele două sclavii, acea a răului şi acea a bi- 

tarea, de principiile morale. „Faceţi-vă sclavul filozofiei şi vă veţi bucură, de adevărata. Liber- ate“, zice Epicur ; iar Schiller repetă, : „Omul Moral este singurul cu ădevărat liberâ. şi
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să ajungă la creștetul muntelui dorit. El va. 

căută drumul său, folosindu-se de toate expe- 
rienţele sale personale; va culege. informaţii 

dela acei cari l-au precedat, şi când îl va fi 

găsit, nu va zice: „vreau să-l urmez“ ; ci îl va 

şi urmă... Ceeace o bolnavă foarte inteligentă, 

exprimă zicând: „Voința cade în chip pasiv 

în făgaşul pe care i-l sapă raţiunea“. 

Omul nu face răul în mod voluntar; el se ră- 

tăceşte, după cum atât de just a cugetat Socrate, 

şi oric& educaţie are ca, scop să arate omului 

drumul cel bun. .Fiţi siguri că dacă nu-l ur- 

mează, cauza e că se îndoeşte încă de exac- 

titatea indicaţiilor ; i sar părea poate cel mai 

scurt, dar nu cel mai agreabil: chestie de gust. 

Caracterul determinist al educaţiei se arată 

clar când această educaţie recurge la a4%0- 

ritate, sub toațe. formele sale; ar fi ridicol să 

vorbim de libertatea copilului pe care îl creştem 

spre bine prin bătae, de libertatea de gândire 

a aceluia căruia, îi impunem o părere. Acestea 

sunt metode de ortopedie morală încă foarte 

mult întrebuințate în lumea celor cari sunt de 

"partea liberului arbitru, şi se păre că nu-şi dau 

seama, de nepotrivirea care există între aceste 

două noţiuni: autoritate și libertate. 

Libertatea, psihologiceşte vorbind, nu-i mai 

mare când cedăm unor sugestiuni oarecare. E 

deajuns, pentru a apreciă cu justeţe libertatea 

de judecată a omului, să fi asistat la o şedinţă 

de hipnotism sau de sugestie în stare de veghe, 

pentru ca să ştim că 97%/0 din oameni sunt
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&pți Să primească aceste. influenţe în virtutea 
credulităţii lor. a 

Convingerea prin argumentele cele mai lo- 
gice, nu lasă mai multă libertate reală indi- 
vidului. E adevărat, că ea nu impune nimic; ea 
îi zice chiar în chip hotărât: eşti liber, as- 
cultă-mă, apreciază motivele. Dar, dacă ideia 
ce i se supune individului, e acceptată de dânsul 
— Şi această acceptare nu depinde de voința 
sa, ci de fatultatea sa. de întelegere, —ea de- 
vine imperioasă, tiranică şi târăşte pe individ 
cu atât mai mare putere, cu cât el e mai con- 
vins. Dacă, din potrivă, el se împotriveşte dia- 
lecticei stătuitorului său, cauza este că nu înţe- 

"lege în fond ideia care ii eşte supusă, ea nu 
găseşte loc în cazierele deja ocupate; el rămâne 
sclavul opiniunei sale anterioare. Știni cu toţii 

„cât e de penibil să Simţi această, împotrivire 
a mentalităţii cuiva, când avem intenţiunea 
să-i facem un serviciu prin împărtăşirea ve 
derilor noastre. Sa . N 

Educaţiunea prin procedeele per'suasive, este 
singura care respectă libertatea aparentă a 
individului si care-i supune motivele lăsându-l 
să le aprecieze valoarea, după puterile sale 
intelectuale. 

Orice procedeu care recurge la autoritate, 
este rău în esenţa sa, chiar atunei când ar aveă avantagiul că realizează un rezultat ime- diat şi folositor. Concluzia nu justifică niciodată inijloacele. () ideie, tot asernenea ne ia de chică Şi ne impune supunere, ca şi biciul, cu atât mai mult cucâtea neeste mai agreabilă. Constrân-
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gerea, prin autoritate e detestabilă: nu numai 

pentru că ne vine dela alţii, căci și ideile care 

ne conduc ne vin de-dsemenea dela alţii, dela 

părinţii noştri, dela dascălii noştri, ca şi .pal- 

mele pe care le-am gustat de atătea ori dela ei. 

Dar răul ce constă în autoritate este că .ea 

nu desvoltă pătrunderea. noastră, perspicaci- 

tatna noastră. . 

Ceace ne trebuie în-viaţă, nu e voința .pe 

care atâţia, pretind că o posed, pe câtă vreme 

nu sunt de cât voluntari, adecă sclavi ai im- 

pulziunei lor; ci inteligența e cea care ne tre- 

bueşte. Spinoza a gravat această idee în cu- 

_vintele: „Inteligența şi voinţa nu sunt decât 

unul și acelaşi lucru”. | 
"Acela, eare a înţeles bine această formulă, 

va pricepe de îndată întreaga chestiune a 

determinismului, căci inteligența este un dar 

dela Dumnezeu sau dela Natură, după cum 

vreţi; nu-i inteligent cel ce voeşte să fie. Iată 

de ce e tot atât de absurd să împuţi cuiva 

urâciunea morală, pe cât i-ai faceo învinuire 

din infirmităţile sale fizice. 

Se dă cuvântului de inteligentă un înţeles prea 

restrâns cânâ sunt calificaţi drept inteligenţi cei 

“cari au arătat oarecare aptitudini intelectuale; 

ar trebui să se specifice în ce anume ramură 

_a cunoștinței omeneşti au “meritat ei această 

distincţie, tot atât de banală ca şi decoraţiile. 

Cuvântul latin înte/ligere înseamnă 4 pri 
se 

cepe. Ori, se văd zilnic oameni cari trec drept 

maeştrii in domeniul ştiinţei, al artelor, al po- 

liticei, şi cari nu pricep Şi sunt, din punctul de -
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vedere moral, idioţi sau slabi de minte. Le lip- 'seşte tocmai inteligenţa cea mai necesară, cea care face pe om; ei n'au, vai, de cât acea inteli- genţă, strălucitoare în ochii lumei, care creiază pe savanţi, pe artişti, pe oameni de stat şi, adesea, pe escrocii geniali. 
Scopul educaţiei pe care o dăm altora sau pe care o primim dela, alţii, ar trebui să, fie „ înainte de toate acela de a formă această in- Zeligență morală, care ne permițe să deosebim binele de tău şi ne luminează mersul în calea vieţii noastre mărginită, de mlaștine. Toate celelalte forme de inteligenţă sunt in- ferioare. Ele pot procură, avantagii personale celor cari le posedă, pot face pe alţii să se bucure de île şi să contribue în „consecinţă la stabilirea acelei fericiri nesigure şi întot- deauna nestabile, ce se rezumă sub denumirea e „binefacerile civilizaţiei“. Nu-i nevoie să fii filozof pentru a constată, că toate acestea nu constituesc „[ericireat, Aceste inteligenţe stră- lucite, dar fragmentare, dese-ori fac atât de » mare rău moral, încât binele ce-l aduc socie- tăţii nu-l compensează, - Da 

ramurile activităţii omeneşti; ne-ar trebui însă „2 Şcoală pentru a forma, oajisăi: Scriind aceste Cuvinte, mă văd, în gând, asaltat de o mulţime ae adepţi ai religiilor existente, cari îmi strigă : „Dar această Şcoală există: e Bisetica“. Imi cade greu alegerea
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față, de toţi aceşti binevoitori ai omenirei cari 

nu văd binele de cât într'o religie autoritară. 

Nu resping de fel sprijinul lor şi nu mă în- 

doiesc de excelentele lor intenţiuni. Sunt chiar 

convins că aplicarea moralei lui Cristos âr - 

âduce pe pământ acea fericire dorită. Tocmai 
âsta spunea. Omer Joly de Fleury în fulminan- - 

tul său rechizitoriu contra cărţii Despre Spirit: - 

„Cari oameni ar fi mai fericiţi de cât creştinii + 

dăcă sar conduce în toate după morala Evan- 
ghelici; ce blândeţe în obiceiuri, ce cordialitate- | 
îni viaţa societăţii, ce regulă, ce cinste, ce drep- + 
tate ar fi atunci în toate acţiunile noastre!“. ! 
AT fi prea frumos, aşa e,dar mărturisesc cu sme- i 

renie că nu sunt de fel încântat de rezultatul 

obţinut în timp de nouăsprezece secole; am 

profundul sentiment că Isus, dacă ar. reveni 

pe pământ, şi-ar acoperi fâţă privind la, creş- 
tinismul de azi, catre se, pretinde că descinde 

dela dânsul. | 

Şi apoi, respectul faţă de autoritatea reli- 

gioasă dispare. Făceam unui excelent părinte 

jezuit următoarea observaţie: „Treceţi drept 

cei mai abili dintre toţi monahii; îmi ziceai 

chiar că nu vă pasă de legfle contra con- * 

gregaţiilor, pentru că aţi ştiut să vă aranjaţi, 

dp mai înainte afacerile. | 

— Aşa, e, îmi răspunse el, fără a-şi ascunde | 

expresiunea mulţumiri; avem această repu- 

'“taţie că ne pricepem în ale noastre. 

— Ei, dar ştii că te găsesc foarte stângaci? 

— Cum asta? ” | 

— Tocmai fiindcă rolul sfinţiejtale artrebui să . 

*
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fie acela de a menţine turma intactă, la un loc, 

şi cu toate că-ţi dai toată osteneala unui câine 
ciobănesc. văd că oile-ţi scapă şi se împrăștie 
în depărtări. | | 
— Aşa e, replică el cu un sirâs cam 

amărăât, nu suntem iubiţi şi chiar în propria 

mea familie, care de altfel e destul de cre- 

dincioasă; intrarea mea în ordinul bisericesc 
nu. a fost primită cu bucurie“, | | 

Preotul de ispravă dela ţară, negreşit că are 
o influenţă mai bună asupra turmei sale; cu 
toate acestea văd destui printre ei cari se plâng 
că predică în deşert; sunt încă mai mulţi 
cei cari recurg la autoritate şi ameninţă cu 
pedeapsa gternă, fără a avea însă duhul haz- 
liu al părintelui din Cucugnan, din nuvela lui 

“ Daudet. 

„Această neputinţă a Bisericei de a avea o 
influența asupra anumitor suflete, a fost 
constatată de o călugăriţă, sora Maria dela 
Sacre Coeur, care spunea: „Un mare număr de 

„ persoane pe care le creştem în credinţa religiei, 
în cursul vieţii: se abat dela Noi, şi, sub influ- 

e enţa, mediului social, părăsesc odată 'cu dog- 
mele ŞI morata alipită dogmelor. Deci, dacă 

i voim să înfluențăm asupra acestor suflete, 
i ar trebui să instituim cursuri de morală ra- 
; fională. cc 

_Căci întradevăr, ţoemai celor cari ru pot 
să accepie totalitatea dogmelor religioase, pare 
că se adresează inainte de toate educaţia mo- rală raţională, bazată pe experienţa, tuturor şi 
transmisă tuturor. Dar aceasta, nu înseamnă
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că creştinii se pot lipsi de dânsa. Atunci chiar, 

când ei acceptă o morală dictată de Sus, re- 

velată, pe care ei o bazează pe credinţă, le mai 

trebuie, pentru a o puteă aplică, să înţeleagă 

” tolosinţă acestor precepte, fie pentru fericirea 

lor relativă pe pământ, fie pentru a dobândi 

fericirea eternă. lată-i deci şi pe ei nevoiţi să 

înțeleagă ; le trebuie inteligența morală. 

Şi tocmai această necesitate a controlului 

raţiunei au văzut-o foarte bine Channing şi, 

împreună cu dânsul, Unitariştii americani. 

păstrându-şi credinţa creştină, el admite că 

revelaţia şi raţiunea, ambele dăruite omului 

pentru a-l conduce, sunt neapărat de acord şi 

nu pot niciodată să se contrarieze; ambele, 

după comparaţia sa, fac o singură lumină, cu 

deosebirea nuanţărei ce există între lumina 

aurorei şi celei de amiază; ună e perfecțiunea 

iar nu opusul celeilalte; cea de-a doua o de- 

săvârşeşte, iar nu 0 răstoarnă. El acceptă dog- 

mele cu condiţia, ca ele să poată primi asenti- 

“mentul raţiunei. — Chiar pentru acei cari nu 

se pot ridică până la acest raţionalism creștin, e 

evident că morala poate fi bazată pe rațiune 

şi că un acord perfect sar puteă stabili, din 

punctul de vedere al conduitei noastre în viaţă, 

între acei cari au credinţa religioasă şi cei 

cari caută sprijinul lor în filozofie. Semn al vre- 

murilor: s'a format în ultimul timp 0 „socie- 

tate de liberi cugetători şi de Jiberi credincioşi“. 

Aşi puteă zice că pențru ate avântă în viaţă, 

trebuie să porneşti de pe o platformă care să 

suporte sforţarea avântului nostru. Creștinii 

89569 
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o atârnă de cer cu lanţurile unei dogme; nu 
neg că ea ar puteă să servească de sprijin 
rarelor persoane în destul de înzestrate moral- 
mente pentru a trăi cu adevărat viaţa creş- . 
tină. Cei cari nu au credinţa, clădesc această 
plattormă pe o bază largă, pe temeliile solide 
ale raţiunei. N'am nici un motiv să admit a 
priori, că acest edificiu ar fi mai fragil. De 
altfel, au fost destui raţionalişti virtuoşi pentru 
ca să se fi putut inventă, expresiunea - îndrăz- 
neaţă de „sfinţi laici“, 

Deci, numai prin influenţa persuasivă, ară- 
tând calea Adevărului, Frumosului şi Binelui, 

"putem înfluenţă asupra altora, ; ei trebuie să 
recurgă la aceleaşi mijloace pentru a face 
educaţia noastră. Din nefericire, rezultatul aces- 
tei educaţii voite nu-i întotdeauna acela la 
care ne aşteptam; ea se loveşte, într'adevăr, 
de multe obstacole. 

Ca și sămânţa, pusă într'un teren rău pre- 
gătit, ideia morală nu se prinde într'o mentali- 
tate falşificată prin ereditate şi atavism. Ceva - mai mult, influenţe educative întâmplătoare 
influenţează pe nebăgate de seamă, după cum împrejurările meteorologice neprevăzute in- fluenţează asupra unei plante și descurajează, 

"pe cultivator. 
| 

Se dă cuvântului de educaţie un înţeles mult prea restrâns, cână, iarăş pentru a salvă liber- tatea, se obiectează : „Dar ia. te uită la, aceşti doi tineri, la fel înzestrați Şi cari au primit în farnilie, în şcoală şi prin Biserică aceeaş educaţie, şi cu toate acestea unul este un băiat minunat,
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iar celalt un stricat“. Condamnăm pe acest 

din urmă, ca şi cum cu voinţă el n'ar fi ascultat - 

de excelentele sfaturi ce i sau dat. 
Se comite aci aceeaşi eroare pe care ar face-o 

'grădinarul zicând: „lată două plante pe care 

le-am semănat în acelaşi teren, pe care le-am 

cultivat cu aceeaşi îngrijire; una s'a desvoltat 

bine şi cealaltă, e o neascultătoare afurisită.“ 

Intre acei doi fraţi, cari la prima vedere 

par atât de deosebiți unul de altul, există poate 

_“m3i puţină diferenţă morală de cât am crede, 

'şi ar fi fost suficiente câteva împrejurări în- 

tâmplătoare, pentru -a interverti rolurile. 

- Alături de educaţia voiţă, îndrumată, suni 

o mulţime de influenţe ascunse, care înrâuresc 

din prima zi a vieţii şi pot să orienteze indi- 

vidul pe o cale greşită. Zilnic suntem supuşi 

acestor influenţe, cufundaţi cum suntem în 

mediul înconjurător, expuşi contagiunei tu- 

turor acestor microbi ai viciului cari mișună 

în aerul moral pe care-l respirăm şi ne sunt 

inoculaţi prin cuvânt, prin citit, şi, mai ales, 

prin exemplu. | 

Trebuesc faţă de educaţie aceleaşi precau- 

țiuni pe care le luăm pentru a evită, copiilor 

noştri bolile contagioase, ca: scarlatina sau 

pojarul. Câteodată credem că am reuşit, până 

în ziua când unul din ei ne vine acasă cu 

pojarul, pe când fratele său, stând în aceeaşi 

bancă la şcoală, a fost cruțat. , - 

Fără îndoială, educaţia care ni se dă în 

mod intenţionat contribue mult la desvoltarea 

noastră ulterioară; dar să nu uităm influen-
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" ţele materiale şi morale care se exercită fără 

ştirea noastră. Am spus că ele pot încă din 
starea embrionică să influenţeze asupra ca- 
racterului copilului, să-l îndrepte pe calea 
tristeţei şi a ursuziei. 

In clipa în care scriu aceste rânduri, pri- 
mesc din partea unui medic francez urmă- 

_toarea, mică, constatare: „Doi copii pe cari 
i-am cunoscut, se născuseră la interval de 

14—12 luni, unul de altul. La naşterea celui 
“dintâi, sa ales o doică excelentă; copilului îi 
mergeă bine, crescu uşor şi părinţii se mi- 
nunau de acest copilaş bine dezvoltat, fraged, 
îmbujorat şi întotdeauna surâzător, pe care 
nu-l auzeai niciodată ţipând. — Veni al doilea 
copil; doica fusese atât de bună, încât părinţii 
au găsit că nu pot face mai bine decât să-i 
încredinţeze alăptarea şi celui de al doilea 
copilaş; dar sânii ei epuizați nu erau îndes- 
tulători ; copilul făceă sforțări zadarnice Și 
deseori, înflămânzit, ţipă cât putea ; veni şi 
diareea și ţipetele copilului deveniră, şi mai tari.. 
— Uite, ziceau părinţii, ce caracter urit are 
diavolul ăst mic! Il creştem ca pe frate-său, 
are aceeaşi doică şi pe cât era de drăguţ, celalt 
şi nu ne făceă nici o supărare, pe atâta, ăstălalt 
e uricios şi posac. — Concluzia eră întotdeauna : 
Ce caracter urit!“ 

Să nu se creadă că e vorba aci de un caz 
rar, de părinţi puţini inteligenţi; este un exem- - 
plu tipic de ceeace se petrece sub diferite . forme, în familii, în leagăne sau în stabilimen- 
tele de binefacere cele mai bine organizate.
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Fără. îndoială, dacă un copil are o boală 
bine caracterizată, se vor găsi întotdeauna 

suflete bune ca să-l îngrijească; dar dacă e 

-posac, fără ca să cunoaştem cauza, vai de 
el. Nu iubim copiii cari ţipă, cari au aerul 

posac, cari resping mângâerile ; afecţia se 

îndreaptă dela, sine către acela care e bucălat 

şi, mai cu seamă, vesel. E greu, chiar unei 

mame, să vite aceste preferinţe, atunci când 
o simpatie mai vie ar trebui să învălue tocmai 

pe cel mai puţin înzestrat. Aceste preferinţe 

agravează starea sufletească a micului sufe- 

rind; curând, ele deşteaptă sentimentele de 

gelozie şi deformarea morală se accentuează. 

Suntem nedrepţi cu acei pe cari ar trebui 

să-i protejăm, pentrucă uităm câ e: suni ceeace 

pot fi. Ne măgulim că suntem caritabili cu 

dânşii, pe câte vreme dintr'un sentiment egoist 

nu ne-am gândit decât la neplăcerea ce ne-o 

procură. Cu cât suntem încă mai asprii cu 

adulţii, câri nu mai exercită asupra noastră 

farmecul fascinator al copilăriei ! 

Sunt contagiuni care se exercită în taină 

pe alte căi. Un cuvânt pronunţat înaintea 

unui copil întrun moment de receptivitate 

psihologică, poate reduce la nimic toată orto- 

pedia noastră morală. Să ţinem totdeauna so- 

coteală de aceste cauze multiple şi puternice de 

deformare şi să nu aruncăm niciodată cu piatra 

în cel care a pierdut calea cea dreaptă. 

Ar trebui în această educaţie reciprocă un 

tact, deosebit; el îşi are baza logică într'o in- 

dulgenţă plenară care întruneşte ideia de-
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terministă — şi în cultul statornic al Ideaiului 

moral. | 
Educaţia pe care o primim dela alţii, nu-i 

la urma, urmelor, decât prima treaptă, şcoala 
copilăriei noastre. In decursul anilor în care 

inteligenţa e insuficient desvoltată, convin- . 

gerea logică nu poate să fie riguroâsă şi o 
firimitură de autoritate se amestecă vrând- 
nevrând în acest învăţământ. Trebue să în- 
trebuinţăm cât mai puţin posibil autoritatea; 

ea nu dă adevărata educaţie decât dacă mai 
târziu este complectată prin sfatul care face 

pe elev să vadă unde se găseşte binele; îl va 
căută el singur de îndată ce va fi resimţit 
atracţiunea. 

La vârsta, când poţi să raţionezi, începe edu- 

caţia cea mai eficace: educația de sine însuși. 
Dar şi aci trebue să ne înţelegem. 
După cum nu există gândire liberă, tot astfel 

nu poate există o educaţie de sine însuşi cu 
adevărat liberă. Ne este cu neputinţă să voim 
să gândim, să voim să lucrăm prin noi înşine, 
pentru a da naştere unei idei noui. 
"Nu putem decât să desvoltăm cele dobân- 

dite, să aprofundăm ideile ce ni sau infiltrat. 
Educaţia primită dela, alţii, este lecţia. dască- 
lului; educaţia de sine însuşi, este munca 
personală pe care o faci acasă; ea, se exercită 
asupra cunoştinţelor câştigate dintr'un învă- 
țământ anterior. Ea nu-i decât o repetiţie şi 
dacă uneori adăugăm câte ceva ce nu eră 
cuprins în lecţie, întrebuinţăm pentru aceasta 
noţiuni date de alţii sau extrase din ex- 

i
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perienţă, care este dascălul nostru al tu- 

tulor. a 

Această muncă de desvoltare, elevul nu o 

face în chip voluntar, hotărit de o voinţă su- 

verană; el nu se poaţe dedă acestui studiu, 

din ce în ce mai serios, decât în virtutea atrac- 

ției ce se naşte din acest subiect, atracţie pe 

care nu ţi-o poţi da, dar pe care o primeşti 

prin însuşi faptul culturei anterioare. | 

Pentru a studiă cu zel pianul, pentru a ne 

exercită în afară de lecţii, trebue să fi simţit 

atracţia acestui studiu, trebue să ne placă acest 

fel de lucru pentru a putea. cunoaşte foloasele 

ce vom culege. Atunci, şi numai atunci, aten- 

țiunea noastră se fixează asupra sfaturilor 

profesorului şi căpătăm plăcerea, de a le urmă. 

Dar cât de numeroşi sunt acei cari n'ajung să . 

recunoască atracţia şi părăsesc acest studiu! 

Tot astfel se întâmplă şi cu cultura morală. 

Ni se dau bazele, ca şi pentru muzică. Dar. 

unde sunt elevii zeloşi cari continuă educaţia 

Jor?. Vai! dezertorii sunt numeroși. Cauza e 

că mau gustat atracţia; ei sunt ca şi ştren- - 

garul care preferă mai bine să bată drumu- 

rile şi se aşează, căscând, la pianul pe care 

nu-l poate suferi. Nu-i oare adesea-ori vina 

profesorului că a desgustat pe elev? 

Educaţiunea. de sine însuşi nu e deci volun- 

tară, spontană; nu ne vom dedă ei decât când 

vom fi descoperit atracţia care e legată de 

această muncă a perfecţionării intime. Ea nu 

se deosebeşte de educaţia primită dela alţii, 

decât prin faptul că noi ne adresăm cuvântul 
,
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nouă înşine. Atrasă de farmec, atenţiunea 
noastră s'a fixat; ideia primită dela alţii se 
precizează, se desvoltă. Avutul nostru se com- 

plectează cu dobânzile strânse, ca şi un capital 
depus la casa, de economie. Sunt unii cari pre- 
feră să-și ţie economiile ior la ciorap. E 

"E încă o iluzie a spiritului nostru aceea de 
a consideră educaţia, de sine însuşi ca fiind 
activă, ca fiind rezultatul unei voințe. Ea este 
pasivă, în senzul că s'a născut dintr'o impulsie 
primită pe care nu o urmăm decât dacă ne 
face plăcere. Când o idee nu ne spune nimic, 
ea-şi pierde caracterul ei de idee-forţă şi MiŞ- 
carea. se opreşte. 

Ideile morale se nasc atât de natural din 
experienţă, încât ele au izvorit încă dela înce- 
putul gândirii omenești; de aceea noi nu adău- 
găm nimic absolut nou la capitalul moral cu 
care ne-au dotat secolele. Supunându-ne asocia- 
țiilor de idei moderne, noi exprimăm aceleaşi 
cugetări sub alte forme, alegem în viaţa, ac- 
tuală imaginile care trebue să dea relief ideei ; 
dar, dacă privim lucrurile mai de aproape, 
nu facem decât să îmbrăcăm eterna păpuşă 
cu noui găteli. 

Idei noui, o nomenclatură specială, nuseivese 
decât atunci când apare un fapt nou, rămas 
necunoscut predecesorilor noştri. Aceasta se 
întâmplă în domeniul ştiinţific. în care expe- 
rienţa, de cele mai dese-ori întâmplătoare, ne 
deschide noui orizonturi. Astfel descoperirile 
electricităţii, a razelor Roentgen, a radiului, 
au dat naştere la noui cuvinte, însemnând noui



13 

concepţii. E de ajuns să treacă câţiva ani . 

pentru ca să'se demodeze un. tratat de fizică. | 
—Ţăeile imorale, dinpotrivă, rămân aceleaşi 
în tot decursul civilizaţiei, şi dacă din scrierile 

vechi eliminăm câteva aluzii ce le dau coloa-: 

rea locală, găsim absolut moderne şi aplica-, 

bile secolului nostru, ideile lui Socrate; Epictet, 

Seneca, şi ale lui Marc-Aurel. , 

In acest domeniu al cugetării morale, oamenii 

au rămas aceiaşi, şi eterna luptă: între adepţii 

unei dogme şi raţionalişti, e rezumată în acest 

cuvânt al sclavului stoic: „De ce n'am face noi 

prin rațiune, ceeace Galileenii fac prin rutină 2“ 

El mai făcea şi o critică, care şi azi ca şi 

în primul secol al erei creştine, ar fi la locul 

ei, când acuză pe creştini că nu duc o viaţă 

conformă cu doctrinele lor. Cred că Epictet, 

cutreerând lumea noastră civilizaţă, nu ar 

suprimă/ nimic din această justă observaţie. 

Tocmai pentrucă omul nu gândeşte ceeace 

vrea, ci ceeace poale, educaţia trebue să facă 

sforţări pentru a-l lumină, pentru a-i arătă 

drumul acelei fericiri intime care rezidă în 

satisfacția conştiinţei sale luminate. 

Acela care va fi fost atins în senzibilitatea sa 

morală de învăţămintele din copilăria sa, va 

primi atracţia puternică a acestor stări sufle- 

teşti, asociaţiile sale de idei se vor produce 

în mod firesc în acest cerc; -cugetarea sa se 

va, fixă, obsedată, asupra acestei datorii de 

perfecţionare morală. E! va trăi în entuziasimul 

pinelui, fie că se sprijină pe o credinţă. reli- 

gioasă, care satisface aspiraţiile sale spre oaltă
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“ lume, fie că caută, să-şi -găsească înârumarea 
sa „pe calea .raţiunei. Raţionaliştii din toate 
timpurile au fost acuzaţi de orgoliu. Reproşul 
ar fi justificat dacă ei ar pretinde că au des- 

„ coperit ei înşişi adevărul unic, că Pau inventat, 
“Rolul lor e mai modest: ei n'au făcut decât 
să culeagă moştenirea generaţiilor anterioare 
şi au cules ceeace au putut înţelege, ceeace 
au putut iubi. | 

Nu putem pretinde unui om altceva decât 
această aderare la ideile ce i se supun; are 
dreptul de a le examină la lumina raţiunei 
sale, fie ea chiar defectuoasă, căci este singura 
lanternă pe care o are pentru a se înârumă 
în căutarea adevărului. 

Un părinte jezuit spaniol a înţeles perfect: 
determinismul, rezultând âin atracţia care se 
alătură de o idee. Intr'o carte a sa, el vorbeşte 
de „preţul ce trebue să punem pe cele sufleteşti“. 
Şi după ce zice că înțelepciunea pe care 
trebue s'o dorim, este perfecțiunea, creştină, 
adaugă: „Intr'însa găsim cel mai bun mijloc 
pe care l-am putea aveă pentru a, ajunge la 
perfecţiune, fiindcă progresul pe care această 
preţuire îl-va face în sufletul nostru, va fi mă- 
Sura progresului nostru spiritual, Şi aceasta, 
pentru motivul că nu dorim lucrurile: decât în măsura în care le prețuim;-cu atât mai mult, cu cât voința fiind o putere oarbă, care nu face decât să urmeze ceeace mintea îi propune, 
prețuirea pe care mintea odă unui obiect, devine în chip necesar regula dorințelor noa- stre“. |
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PĂTRUNDEREA MORALĂ 

Singura libertate de care se bucură omul, 

este aceea de a puteă reacţionă sub influenţa 

unei idei, de a putea să asculte fie de imboldurile 

senzibilităţii sale, adică de pasiunile sale, fie de 

motivele raţiunei. Această ascultare e consim- 

țită şi de aceea, o calificăm de liberă; dar acest 

asentiment depinde de mentalitatea noastră 

înăscută şi dobândită. Pentru a luptă contra 

pornirilor pasionale, avem nevoe, nu de o 

libertate inutilă, ci de o totalitate de vederi 

morale care să facă ca balanţa mintală să se 

aplece de partea cea pună. Trebue ca căpu- 

“şorul cugetător pe care-l presupunem aşezat 

la vârful indicatorului balanței, să aibe o pri- 

vire clară, o vedere limpede a ceeace e binele 

şi a ceeace e răul. 

Educaţiunea singură, în înţelesul său cel 

mai larg, poate să ne dea această pătrundere no- 

rală care, în concepţia deterministă, înlocueşte 

noţiunea de voinţă. Trebue să ne cunoaştem 

ârumul înainte de a ne decide încotro sto luăm. 

Această educaţie a conştiinţei morale se face 

“sau prin propria noastră experienţă senzibilă 

şi morală, sau prin aceea a altora. Ea în- 

cepe prin primirea, învăţămintelor educatorilor 

noştri, până ce cultura noastră va, fi suficientă 

pentru a ne puteă permite munca zisă per- . 

sonală. Această continuă cultură ne conduce, 

nu la, libertate, ci la stăpânirea de sine, adică, 

la, o sclavie binefăcătoare faţă. de sentimentele 

morale care s'au impus spiritului nostru. Aci
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am puteă vorbi de un imperativ catego- 
Tic, nu înăscut şi redus la un imperceptibil 
sâmbure de conştiinţă, ci dobânâit şi înte- 
mâiat în mod solid pe: cunoştinţă. In această 
nobilă ideie a determinizmului moral, nemu- 
ritorul Guyau a, putut zice: „Acela care nu 
face după cum gândeşte, gândeşte incom- 
plect“. | 

__ Am zis, analizând determinizmul gândirei, 
că orice reprezentare mintală a unui act im- 
plică imediat îndeplinirea acestui act dacă el 
nu e împiedicat de o reprezentare mintală con- 
irarie. Acesta este un fapt psihologic direct 
constatabil, dar a cărui expresiune trebueşte 
complectată. Pentruca ideea să, ajungă la ac- 
ţiune, trebue ca reprezentarea mintală să aţâţe 
O dorinţă. Ideia pură, intelectuală, nu este mo- 
trice; ea nu devine motrice decâţ, prin adău- 
girea, unui element emoţional, pasionăâl. Numai 
atunci ea devine îdee-forţă, după justa expre- 
siune a lui Fouille, sau sentiment, Pasiune, 
după limbagiul popular. 

Tocmai acest lucru, multe inteligenţe su- 
perioare nu l-au văzut, atât de mult suntem 
deprinşi să admitem o deosebire fundamentală 
între rațiune şi sentiment, şi să nesocotim legă- 
tura care le uneşte. Ascultaţi cele zise de 
Pascal, acel neurastenic mistic care seriă atât 
de bine şi cugetă atât de des incomplect;: 
„Conversiunea omului este împiedicată prin 
lenea sa, prin pasiunile sale, prin orgoliul său, 
întrun cuvânt, pria dragostea de sine. Nu 
trebue să pretindem a învinge acest sentiment -
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printr'o idee; o pasiune nu cedează decât unei 

pasiuni». 

Da, de sigur, o pasiune nu cedează de cât 

unei pasiuni, un sentiment nu cedează de cât 

unui sentiment; nimic mai adevărat ca aceasta. 

Dar cum de n'a văzut Pascal că toate pasiunile 

noastre, afară. de acelea care sunt curat ani- 

malice (foamea, setea, dorinţi genezice, nevoia 

de odihnă fizică), sunt idei devenite sentimente 

prin faptul că s'au impus minţei noastre! Pa- - 

siunea, pe care Pascal voiă so opună pasiu- 

nilor omeneşti, egoizmului mereu renăscând, 

eră pasiunea religioasă, adică o ideie de care 

se însufleţise fiindcă şi-a tot infiltrat-o în cap 

E adevărat, omul nu acţionează în mod di- 

rect sub imperiul ideilor sale; el e mişcat de 

sentimentele sale. Trebuie ca actul să aibe o 

atracţie pentru dânsul, şi dacă este vorba de 

o ideie complexă, de o concepţie morală, tre- 

huie ca el să se înflăcărâze pentru ea, să devie 

apostolul ei. Suntem câte odată în faţa unei 

idei morale, ca şi în faţa unei frumuseți cla- 

sice de femee; rămânem reci faţă, de corpul 

ei de zeiţă, de ţinutele ei elegante, de nasul 

ei grec; dar nu ne ămorezăm. Să-i facem CuNoş- 

tiinţa, mai de aproape şi vom descoperi calităţi 

de graţie, însuşiri de spirit şi de inimă. Acesta 

nu-i tocmai un sentiment fulgerător, dar e 

mai durabil, şi iată-ne înlănţuiţi. | 

Astfel ne stăpâneşte o ideie şi ne ţine solid 

în ghiarele ei. Intr'un articol asupra lui Bru- 

netiăre, d. Lamy descriă pe ilustrul critic în 

mersul său spre creştinism, „condus de lo-
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gica sa ca un: prizonier de lanţul său“. Ex- 
presiunea, e justă; ea, demonstrează sclavia 

în care ne găsim faţă de gândirea noastră, 
de logica. noastră personală, care nu-i întot- 
deauna aceea a altora. Logica lui Brunetiăre, 
făcută din autoritate şi tradiţie, îl îndreptă spre 
Roma; acea a multor altora îi îndepărtează de 
ea, tot atât de imperios. 

Am scăpat mai sus, din obişnuință, expre- 
siunea „calităţi de înimă“. Iată-ne din nou în 
fața unui gol, în faţa uneia din acele etichete 
care nu mai corespund conţinutului. 

Incă dela, începutul vieţei sale psihice, omul 
şi-a dat seama că unele idei provoacă o miş- 
care emoţională, şi în special, ciudata senzaţie 
a inimei mâhnite, a neliniștei precordiale. EI 
a văzut că acest organ, pompă aspiratorie 
şi respingătoare destinată să întreţină circu- 
laţia, sângelui, se asociează, bucuriilor noastre 
cât şi durerilor noastre şi, în limbagiul său 
imediat, de îndată a şi daţ sentimentele în 
seama inimei şi ideile în seama capului. - 

Imaginea e poetică şi ca atare merită să 
fie reţinută; dar nu trebue să confundăm 
comparaţiunea cu raţiunea, | 

Sentimentele nu nasc în inima. noastră, care 
"are cu totul'alţă funcţiune; ele se deşteaptă 
în spiritul nostru, sub recea formă a unei re- 
prezentări mentale, a unei imagini. Izolată, 
această ideie ar putea să nu producă furtuna. 
emoţională ; dar de îndată, ce asociaţiile de idei 

„Se ivesc, ele redeşteaptă idei deja înmâgazi- 
nate în memorie Şi aparatele fiziologice se
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pun în mişcare, lăsând să se producă emoția 

psihică. O coardă izolată a unui instrument, 

poate să vibreze singură şi să producă un 

sunet puţin intens; pusă în vibraţiune între 

_alte coarde bine întinse, ea transmite mişcarea 

sa şi auzim atunci un acord; el ne impre- 

sionează mai mult decât sunetul singur. 

Tot astfel se pâtrece şi cu viaţa spiritului. 

Nenumărate idei sepot.succedă în capul nostru; 

acestea sunt coarde izolate care vibrează suc- 

cesiv ; ele nu provoacă nici o mișcare emoţio- 

nală. Fapt ce se întâmplă în general în munca 

ştiinţifică, cu toată abondenţa de idei care mişcă, 

spiritul nostru. Rămânem neimpresionaţi, cu 

toată munca intelectuală intensă. 

Ciţim o scrisoare,” şi din primul moment 

nimic nu ne mișcă în mijlocul acestei succe- 

siuni de idei. | Me 

Deodată, într'o frază al cărei fond eră bine- 

voitor, ni se pare că am găsit un reproș, ne ro-- 

şim, inima noastră bate mai iute. Aceasta s'a 

întâmplat pentrucă ideia care sa ivit, a redeş- 

teptat altele noui; vibraţiunea unei coarde s'a 

transmis altora şi sunetul a câştigat în in- 

tensitate. 
Fenomenul emoţiunei se produce prin această, 

redeşteptare de reprezentări mintale ante- 

rioare devenite sentimente, pentrucă suntem 

deprinşi cu ele şi ating înainte de toate amorul 

nostru propriu. Emoţia începe printr'o idee 

de care se înlănţuesc altele; ea sfârşeşte prin 

turburări fiziologice : paloare, roşeaţă, lacrămi,
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bătăi de inimă, turburări la gât sau la stomac, 
insomnii, etc. : 

Intre ideia intelectuală rece şi sentimentul 
cald, este aceeaşi deosebire ca şi între senzaţia 
tactilă, simplă şi senzaţia dureroasă, care, dea- 
semenea este urmată. de fenomene fiziologice. . 
analoage. o | 

Escitaţia nervilor periferici devine dureroasă, 
când depăşeşte o anume limită, şi această senzi- 
bilitate fizică variază dela un individ la, altul. 
Dacă există dureri intense care provoacă la toţi 

“indivizii reacţiuni analoage, sunt însă şi altele 
speciale unor anumite persoane. Tot astfel se 
întâmplă şi cu emoția; cutare eveniment care 
lasă pe vecinul nostru indiferent, pe noi ne aduce 
în culmea agitaţiei, şi deseori: nu răuşim să 
oprim această vibraţiune, atunci chiar când 

o recunoaştem că e intempestivă şi dispropor- 
ționată faţă, de pricina care a produs-o. Cauza 
e că noi nu ascultăm numai de reprezentările 
mintale imediate, de argumentele logice mo- 
mentane, ci ne supunem înainte de toate jugului 

- sentimentelor noastre anterioare, ideilor în- 
grămădite în adâncul personalităţii noastre. 
Ele, deasemenea, au fost odaţă, intelectuale; au 
devenit însă sentimente, pentrucă satisfăceau 
cele mai intime aspirații ale noastre. Peci, 
între sentiment şi rajiune nu există antinomia 
pe care osemnalează poeţii, moraliştii, ba chiar 
psihologii şi mai ales acele fiinţe impresio- 
nabile cărora li se zice „Dervoşi“. Inimă n'are 
„raţiuni pe care raţiunea, nu le pricepe“. Ade- 
vărul €, că omul nu are întotdeauna raţiunea
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şi lasă să izbucnească furtuna emoţională, 

chiar când o reflexie mai justă şi mai ime- 

diată ar fi putut s'o împiedice. Şi tocmai prin 

această vedere clară a lucrurilor ne putem 

opune emoţiunei născânde, după cum oprim 

vibrația unui pahar, atingându-l cu degetul. Ar 

fi însă mai bine să nu-o lăsăm să se nască. 

Mulţi dintre bolnavii mei,al căror defect prin- 

cipal este emotivitatea, mi se prezintă zi- 

cându-mi: „Sentimentele. mele formează tn 

grup aparte şi raţiunea mea subsistă alături 

de ele; între aceste două compartimente sunt 

nişte despărţituri care nu permit raţiunei 

să pună ordine în sentimentele mele“. Le 

răspund: „Vă înşelaţi; nu există, sentimente 

primordiale; toate suni legate de oreprezentare 

mintală, de ordin intelectual, accesibilă criticei 

raţiunei. Deci există o logică -a sentimentelor ; ele 

nu trebuie să pătrundă în sufletul nostru şi 

să persiste aci, decât atunci când au primit 

asentimentul raţiunei. Tendinţa d-voastră, de 

a separă aceste domenii, echivalează cu afir- 

maţia atât de banală şi atât de zadarnică: 

E] e mai tare decât mine. — Nu în această 

stare de spirit putem dobori boala“. 

Noi nu putem opune pasiunilor noastre decât 

idei, dar trebuie ca ele să fie destul de clare 
a 

pentru a ne impresionă şi a ne conduce; şi 

atunci ele devin sentimente, pasiuni, şi noi 

acţionăm . automatic sub această imperioasă 

poruncă. 

Aceste idei conducătoare, care trebue să 
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ne servească de călăuză, nu le alegem în mod 
voluntar din acea voință cu indiferență; ci 

alegerea noastră e determinată de simpatiile 

noastre, sau, mai bine, de gustul nostru moral. 

Faţă de cortegiul de idei care defilează con- 
tinuu înaintea ochilor noştri, suntem ca un prin- 

cipe pe care voesc să-l căsătorească şi căruia, 
i se prezintă, câteva fete tinere. 1 se spune cu 
grajţiozitate : sunteţi liber,alegeţi.— Au uitat însă, 
'că nu i sa prezintat de cât un număr oare 
care de tinere, din aceeaşi lume, şi că ale- 
gerea este forțat restrânsă. Pe care din ele o 
va alege? — Fireşte, pe cea care îi va place 
mai mult. Se va, lăsă el oare subjugat de un 
obrăjior frumos sau de o pocitanie? Va, pro- 
ceda el oare sub constrângerea. morală a 
tatălui, care nu-i dă libertate de cât cu vorba? 
Asta, depinde de mentalitatea sa, şi oricât de 
prinţ ar fi el, nu scapă nici de efectele ere 
dităţii, nici de sugestiunile educaţiei sale. 

Sunt oameni cari au într'adevăr noroc pe 
lumea asta. Ei s'au născut întrun mediu mMo- 
ralizator, au fost crescuţi cu blândeţe, bună- 
voinţă, prin dragostea, părinţilor lor, prin 
sfaturi şi prin exemplu, care e şi mai puter- 
nic încă; ei au învăţat să cunoască aceste idei 
„morale şi le-au înţeles frumuseţea, şi avanta- 
giile. Li s'a făcut educaţia cu acea pricepere ce-o 
dă sinceritatea, fără a, le impune alegerea. 
Constrângerile exterioare au dispărut şi indi- 
vidul nu cedează, de cât simpatiilor sale per- 
sonale; se simte liber. 

De ce să ne mirăm, când îmbrăţişează,
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aceste idei plăcute şi când se conduce în viață 

călăuzit de ele? | 

. Alţii au avut aceleaşi avantagii şi au ales 

rău; asemenea unui fiu de familie, destrânat, 

căruia prezentându-i-se logodnice onorabile el 

le preferă o desmăţată,—ei dispreţuesc virtuțile. 

Poate că ele i-au fost prezentate întrun chip 

prea riguros, sau poate că ei sunt incorigi- 

bili, anormali, incapabili să guste farmecele 

cele mai reale. . 

„Alţii, în fine, cari n'au fost crescuţi cu această 

grijă; dar, cu toate că se asemue acelor 

tineri cărora le lipsesc cunoștiinţele printre 

femei si totuşi găsesc o nevastă drăguță, ei 

se înflăcărează după virtute fără să fie în- 

demnaţi spre ea. a 

Astfel, unui, cu toate influenţele educative 

favorabile care în aparență au influenţat 

asupra lui, se rătăceşte, pe gând celalt îşi gă- 

seşte singur calea cea bună. 

Educaţia, nu trebuie să impue nimic, căci 

constrângerea dă naştere opunerei ; educaţia 

poate propune, ea poate să, prezinte idei, să 

demonstreze avantagiile, să creeze dragostea 

pentru ele, fără a le sugeră cu o insistenţă 

plictisitoare. 

In educaţia de sine însuşi ne asemănăm 

unui tânăr de curând căsătorit, care rein- 

tors acasă revede în gând logodnicele ce i-au 

fost propuse, surprinde în imaginea uneia 

din ele noui farmece şi descoperă la, alta cali- 

tăţi mai serioase. Tot astfel ne însufieţim şi noi 

de ideile supuse judecății noastre; dar vai,
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deseori le suntem hecredincioşi; ar trebui 

ca odată alegerea făcută, această dragoste să 
poată creşte şi legătura să devină indiso- 
Jubilă.. 

Educaţia noastră înşine, când reuşeşte, ne 
leagă de un Ideal al binelui. Putem să împru- 
mutăm aceste idei îndrumătoare dintr'o doc- 
trină, să ascultăm de o religie pe care o ad- 
mitem ca revelată, să ascultăm de acele legi 
morâle pecare Le Play le numea un „Decalog 
etern“. Mai sunt încă mulţi cari au nevoie de 
autoritate, cărora le place să se plece îna- 
intea ei şi so impue şi altora. Inutil să mai 
adaog că nu sunt dintre aceştia. i 

Putem de asemenea să construim acest Ideal 
prin gândire, printr'o alipire crescândă la 
concepţiile ce ni se par bune, folositoare nouă 
înşine, celorlalţi, omenirei. | 

„_ Idealul, este ideia împinsă până la infinit; 
procedăm la stâbilirea acestui concept ca şi 
matematicianul care trage o linie hotărâtă pe 
tablă şi ne cere s'o considerăm ca nesfârșită, 
presupunând că se continuă la infinit. 

Nu-i om pe pământ, ori cât de desmoştenit 
ar fi el, care să nu fi încercat binefacerile 
bunătăţii unei mame, a unui prietin, a unei 
fiinţe omeneşti oarecare, poate chiar numai a 
unui câine credincios. Din acest moment, el 
posedă, concepţia acestei virtuţi. Ii este uşor 
să-şi închipuie o fiinţă care ar fi mai bună 
decât acest binefăcător şi, pe lângă acesta, o 
altă fiinţă şi mai bună, încă. Acest, „şi mai bun 
încă“ ne conduce de-a areptul la infinit, la
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dealul bunătăţii. In acelaşi fel vom concepe 

idealul altor virtuţi, a căror frumuseţe o vom 

fi recunoscut-o; şi din aceste lumini reunite se 

va, alcătui farul Idealului nostru. 

' Dar vai, adesea lăsăm să se stingă acest 

far pe. care ar trebui să-l întreţinem cu în- 

grijire, să-l facem din ce în ce mai luminos 

adăogându-i idealul ori cărei alte virtuţi. Sunt 

virtuţi a căror frumuseţe nu o recunoaştem 

imediat; astfel, umilinţa este prea puţin apre- 

ciată, iar castitatea e ridiculizată. Trebuie o 

oârecare maturitate a spiritului pentru a ajunge 

la. răbdare şi la indulgență; acestea, nu sunt 

virtuţi de ale tinereţei. Cea mai mare gre- 

şală a omului, este că scoboară Idealul său, 

când de fapt el nici odată nu va putea. fi 

aşezat prea sus. [dealul nu-i un scop la în- 

demâna, noastră, el este o stea pe firmament, 

care călăuzeşte mersul nostru. Fără îndoială, 

că ne rătăcim adesea şi uităm să înăreptăm 

privirea către astrul care trebuie să ne dea 

direcţia; dar el este totdeauna prezent: să ri- 

dicăm doar capul! Să nu ne descurajăm, şi 

pentru ușurarea, sarcinei noastre, să luăm de 

călăuză un obiect mai aproape de noi, o lu- 

mină oarecare, care va dispare; lumina unei 

case, gata să..se stingă, un călător care nu 

cunoaşte drumul. | 

Cu virtutea nu te tocmeşti; cu această co- 

moară cerească nu încape învoială. _Acest 

Idea! pare că lipseşte generaţiilor prezente. . 

Credinţa dispâre, îhăbușită “sub "povâra su- 

perstiţiiloi”; sa nu înflăcărează de cât câteva
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suflete izolate în care educaţia a dezvoltat tra- 

diţionalismui;. ea se asociază bucuros altor 
dogme, vnui credincios legământ pentru forme 
politice demodate, sau unui ordin social imuabil; 

“Lea este idealul firilor cu desăvârşire con- 

* servatoare, pierdute în acest secol agitat în 

; care totul este pus în cauză şi în care în- 

; doiala, roade toate ideile noastre. Rezultă de 
aci o nespusă indispoziţie a acestei stări su. 
fieteşti tranzitorii, şi “trebuie, _spre_ fericirea 
noastră, să revenim la 6. credinţă, adică tă 
un entuziasm. > 

Câţiva cugetători, rari la număr, păstrează 
un curagios optimism religios şi speră că după 

. multe rătăciri, oile se vor înţoarce cu supu- 
„nere sub paza. păstorului. Ceasul lor, mi se 
“pare că e în întârziere, ca şi acel al marelui 
- literați, dar spirit greşit, care fu Brunetitre. 

+ Nu trebuie să uităm milioanele de sufiete pe 
» care Reforma, le-a înstrăinat de Roma, acele 

: naţiuni prospere care au sgăsii în educaţia lor 
; însăşi şi într'o religie a spiritului, cel mai ho- 

tărit sprijin. Nu trebuie să ne facem iluzii 
asupra religiozităţii mulțimilor rămase credin- 
cioase în aparenţă; Biserica autoritară nu 
le-a deprins decât cu o ascultare aparentă. Ea 
nu a dezvoltat în sânul lor cerinţi religioase, 
ci obiceiuri în ce priveşte cultul, fără o in- iluență moralizatoare. Este mai uşor să te 
supui unor rituri, să te duci la; liturghie Sau la predică, să posteşti sau să nu i de loc, decâţ să-ţi schimbi inima şi să fii astăzi mai bun decât ai fost 6pj 

să nu mănânci de



91 

Ceace-i_trebuieşte omului, este. o. credinţă 

întrun Ideal de frumuseţe morală,.0..alipie 
tot mai coimplectă la Vederi morale care să con- 

tribue la fericirea, ui pe âcest pământ, şi fu 
lă acea. fericire întâmplătoare care atârnă de 

împrejurări, ci la fericirea intimă, care re- 

zultă în mod excluziv din armonia din ce în 

ce mai intimă dintre conduită şi aspiraţia 

ideală. | 

Se vorbeşte cu dispreţ de această morală 

utilitară care consistă în căutarea fericirei. 

Dar chiar cei cari râd ar fi incapabili să 

citeze un act din viaţa lor, care să nu îi fost 

îndeplinit sub influenţa acestei dorinţe de ne- 

desrădăcinat. 

O morală care nu ar fi utilitară, ar riscă 

foarte mult să fie o morală fără utilitate şi 

fără putere. Critica, ce se adresează acebtei 

morale indâpendente, ar fi justă dacă această 

morală ar fi călăuzită de interesul personal. 

Ar trebui însă să fie cineva orb ca să înte- 

meeze morala pe egoism; dar iată un cuvânt 

asupra tălmăcirii căruia, trebuie să ne înţe- 

legem înainte de a ne ciorovăi. 
7 

EGOISM ŞI ALTRUISM 

Există un egoism pe care nu l-am putea 

recomandă îndestul: e altruismul. 

Când acest cuvânt cam greoi veni să înlo- 

cuiască pe acel de caritate, un păstor. protes- 

tant, puţin milos faţă de cei cari nu cugetau
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“la fel cu dânsul, crezu că va răsturnă raţio- 
nalismul zicând: „Altruismul nu-i decât un 
egoism perfecţionat“. El nu-şi dădea seama cât 

de mare adevăr spuneă şi cum această defi- 
niţie se aplică până şi carităţii. 

Căci într'adevăr, noi nu putem ieşi din noi 
înşine şi la urma urmelor toate se'nvârtesc 

în jurul eului nostru. Există o preocupare de 
noi înşine, o adevărată satisfacţie, până chiar 
în sacrificiu; astfel, niciodată nu s'au văzut pic- 
tori religioşi dând martirilor expresiunea unei 
suferinţe banale; ei au iluminat ochii lor ri- 
dicaţi spre cer, cu expresia, fericirei. 

Vorba: „E mai plăcut să dai de cât să pri- 
meşti“, arată cât de mult spiritul popular a 
înţeles această, noţiune a satisfacţiei în împli- 
nirea, binelui. 

„E dar o fericire să fii cinstit?* zice Hector 
Malot într'una, din scrierile sale; fireşte că e 
bine, şi de aceea, sunt încă, atâţia oameni cum 
se cade în toate clasele sociale și mai ales în 
poporul care suferă şi iubeşte. 

Până şi prin glumă a fost ilustrată această 
cugetare, atribuindu-se cuvintele de mai la 
vale unui zgârcit: „Caritatea e o plăcere de 
care trebue să ştii a te lipsi“. Ei, nu! Nu trebue 
să ne lipsim de plăcerea, pe care ne-o dă cari- 
tatea; trebue să ne bucurăm de ea, să bem 
până la ultima, picătură acest pahar la fundul 
căruia nu se găsește drojdie. 

Se face o confuzie ciudată opunând egoismul, 
altruismului. La Rochefoucaula a biciuit cu 
dreptate egoismul oamenilor, dar a exagerat
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descoperindu-l cu prea multă severitate în 

faptele cele mai cinstite. E, într'adevăr, ușor să 

dai pretutindeni peste această; preocupare de 

sine însuşi; dar este o eroare să vezi într'însa 

un amor-propriu de proastă, speţă. 

Egoismul, în senzul blamabil, consistă în a 

nu te gândi decât la tine. Altruismul ne în- 

dreaptă gândirea “spre alţii, spre întreaga 

omenire, incluziv noi; nu putem dori fericirea 

tutulor, fără a nu o creă şi pea noastră. Ea 

va puteă fi amestecată şi cu suferinţe, dar va 

fi totuşi, mulţumirea eului nostru cel mai intim. 

In viaţa, de toate zilele sunt o mulţime de 

ocaziuni în care putem. să ne dedăm. fără 

scrupulegoismului celui mai complect: de pildă 

când actul nostru nu ne priveşte decât pe noi 

înşine şi n'are nici-o importanţă pentru binele 

material sau moral al altora. Dar în acest .do- 

meniu al egoismului îngăduit, noi putem fi che- 

maţi a renunţa la o plăcere, când ea împie- 

dică libertatea semenilor noștri. 

In sânul familiei, datorăm altora atenţiuni, 

şi dejă cercul preocupărilor noastre se mă- 

reşte, se întinde asupra unui număr oarecare 

de fiinţe iubite. In acest sentiment este un 

altruism, dar ceeace aomină, este egoismul în 

doi sau egoismul familiar, care nu e cu mult 

mai bun decât dragostea de sine; cercul e 

încă prea, Mic. perfecţionând gândirea noastră, 

ajungem să ne preocupăm de rudele noastre 

mai îndepărtate, de prietenii noştri, de clasa 

noastră socială, de oraşul în care locuim, de 

ţara : noastră. Gândirea altruistă se întinde,
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prin cercuri concentrice din ce în ce mai mult 
şi creiază spiritul de solidaritate faţă de in-- 
treaga omenire. Ideea rămâne concretă, cu 
toată extensiunea, ei; ea se aplică lumei reale 
pe care o cunoaştem. In sfârşit, ea se ridică 
până la abstracţie şi ajunge la ideea binelui 
şi la aceea a răului. | 

Binele, este acel lucru, care, făcut de toată 
lumea, contribue la fericirea tuturor; răul, 
este acel lucru, care, făcut de toţi, ar distruge 
această, fericire. 

Această definiţie îmi pare că-şi păstrează 
valoarea, oricare ar f concepţia ce-ar avea-o 

- cineva despre fericire, fie că e vorba de cea 
pământească sau de cea, cerească, - 

In examinarea, fiinţei noastre, nimic nu e 
mai greu decât de a cunoaște natura, senti- 
mentelor care ne fac să acţionăm; să ştim: 
dacă ascultăm de o idee egoistă sau dacă pășim 
pe calea acelui altruism atâţ de trebuincios 
fericirei noastre. | 

Afecţiunile noastre, oricât de naturale şi le- 
gitime ar fi ele, nu sunt întotăeauna atât de 
nobile pe cât par. Amorul cel cântat de poeţi, este foarte depărtat de_idealul moral, şi un poet german a putut zice cu drept. cuvânt: „Amorul este poezia, egoismuluic. Departe de Mine gândul de a ponegri această pasiune; dar să nu ne înşelăm asupra originei sale 
animalice, asupra, caracterului felin al mân- gâerilor sâle, şi să nu facem din ea o virtute Ea este atât de puţin virtuoasă încât în exa- geraţiile sale, bolnăvicioase ce e drept, duce
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direct la crimă, la violențe, la uciderea im- 

pulsivă, a, fiinţei iubite. 

Dragostea maternă .este cea mai curată; 

ea se traduce prin sacrificiu, printr'o com- 

plectă, uitare de sine însuşi. Constatarea ce 

facem, că această dragoste e instinetivă, auto- 

matică şi că derivă dintr'o. senzibilitate co- 

mună la animale şi la om, nu diminuiază 

întru nimic valoarea ei. Astfel, o vedem şi la 

persoane lipsite de orice sentiment altruist. 

Dragostea maternă, atât de” mișcătoare, n'a fost 

suficientă pentru a moraliză specia omenească, 

şi dragostea filială, care este reciproca €i, a 

putut persistă fără să creeze spiritul de soli- 

daritate, care singurul ar putea răspândi fe- 

ricirea. 
R curios lucru să vezi cât de multe per- 

soane se înşală asupra naturei sentimenteior 

ce le încearcă faţă de altele şi ignorează com- 

plect egoismul care le este la bază. Astfel, o 

fată tânără care trebuia să facă o cură de 

izolare, mă rugă necontenit să chem pe mama 

sa, care, istovită de îngrijirile ce dăduse fetei 

timp de mai multe luni, speră să se poată 

bucură de oarecare repaus. Intrebând-o pen- 

tru care motiv voeşie s'o chem la dânsa, ea 

îmi răspunse: „Ah, pentrucă o iubesc foarte 

mul. Frumos chip, întradevăr, de a-ţi mani- 

festă dragostea pentru mama ta, fără a-ţi da 

seama că turburi liniştea de care are nevoie 

urgentă. Bolnava ar f-trebuit să zică: „Nam 

încă curagiul să mă pot lipsi de mama mea“. 

Acest fel de sentiment l-aşi fi scuzat, fără însă
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să-l aprob; ea fu, din contra, mirată că nu 

voiam să recunosc caracterul altruist al sen- 
timentelor sale. 

Sunt oameni cărora li se pare că-şi fac o 
glorie vărsând lacrimi şi tânguindu-se cu oca- 
zia, morţii unei fiinţe iubite; ei fac paradă 
din doliul lor. Nu le pretind să nu aibe lacrămi 
în ochi, dar ar puteă să recunoască, că această 

“durere are o origină pur egoistă. Nu com- 
pătimim morţii, cari nu mai pot suferi, ci pe 

noi înşine, pentru izolarea în care intrăm 

prin pierderea fiinţei iubite. E tot atât de 

natural şi legitim ca şi când am scoate un 
țipăt pe urma. unei dureri ce suferim; dar să 

nu ne facem 0 virtute dintr'un sentiment în 
care nu există nici stoicism curagios, nici 
altruism, nici bunătate. | 

Tot astfel şe întâmplă adeseori şi cu mila. 
Pentru a, fi sănătoasă, ea trebue să fie folosi- 
toare, să ne înalțe, să ne sugereze repede 

mijloacele prin care putem uşură, pe acei cari 
sufăr. Mila care ne moleşeşte, care ne cufundă 
într'o emoție zadarnică, şi ne împedică de a ac- 
ționă, nu este decât o slăbiciune. Această slă- 
biciune lamentabilă e cea pe care o observăm 
atât de des la nevropaţi, cari nu pot ceti des- 
crierea unui accident fără, să fie cuprinşi de 
groaze copilăreşti. Sunt unii cari își fac un 
merit din această senzibilitate, ca şi cum ar 
fi expresiunea unui sentiment de dragoste faţă 
de alţii. | 

Un domn cuprins de diferite fobii: teamă 
de microbi, de hoţi, de moarte, şi care îşi avea
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mereu privirea fixată asupra scumpei sale 

persoane, îmi zicea: „Am suferit mult când 

am aflat de catastrofa întâmplată la Martinica; 

sunt atât de simţitor faţă de nenorocirile altora, 

încât a trebuit să renunţ de a mai ceti aceste 

descrieri“. 

— Şi credeţi, îi zisei, că aţi ascultat de un 

sentiment altruist? 

-— Negreşit că da, căci care ar putea fi altul ? 

— Mă iartă, nu eră decât o „extremă teamă“ 

vulgară. D-tale ţi-e mereu frică de moarte, ţi-e 

teamă de cele mai elementare indispoziţii ; 

descrierea acelor nenorociri, n'a făcut decât 

să redeştepte temerile d-tale, amintindu-ţi fra- 

gilitatea, existenţei omeneşti şi mai cu seamă 

a d-tale; pariez că nu ai dat nici o centimă 

în folosul victimelor acestui cataclism ! 

— Aşa e, răspunse el surâzând, nu m'am 

gândit“. 
Induioşările noastre trebuesc supuse criticei 

raţiunei şi vom recunoaşte cu uşurinţă ego- 

ismul viu în. mijlocul durerilor noastre în 

aparenţă altruiste. 
Aceastanu înseamnă că am putea întotd'auna 

rezistă acestor emoţii, oricât de blamabile ar fi 

ele. Avem dreptul să plângem pe acei pe cari 

îi pierdem şi să șuferim cu alții; căci nu putem 

întotdeauna împiedică teama de a ne cuprinde; 

dar trebue tot odată să mărturisim că nu e 

nimic întăritor în această nelinişte şi că, de 

îndată ce trece primul moment de surpriză, 

ar trebui să ne ocupăm de singurul scop la 

care trebue să tindem: uşurarea celor cari
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sufăr, în loc să, le prezentăm spectacolul des- 
perării noastre. ” 

Ce sar spune dacă după o luptă, sosind o 
mulţime de răniţi, medicul sau sora, de cari- 
tate, în loc să-și vadă de datorie, sar pune pe 
plâns? 

In viaţa de toate zilele, e ca şi pe câmpul 
de luptă; suferinţele curg în jurul nostru; 
cu miile se pot culege răniții vieţii. Să şter- 
gem lacrimile nefolositoare şi să pansăm ră- 
nile cu un zâmbet întăritor pentru cei cari 
sufăr. Aceasta, nu este o sarcină rezervată 
numai medicilor; toată lumea trebue să par- 
ticipe la această operă caritabilă; ea, este re- 
„Ciprocă, şi cu toţi avem nevoie de ea, 

Aceeași confuzie are loc în spiritul nostru 
şi cu privire la concepţia datoriei. O înde- 
plinim adesea, într'un spirit ursuz, ca şi co- 
pilul care-şi face temele în silă, | 

Odată înţeleasă, esenţa supremei datorii, o 
îndeplinim cu bucurie » ea naşte în sufletul 
nostru plăcerea, şi tocmai această, dorinţă in- stinctivă este aceea care ne îndeamnă să ne 
îndeplinim datoria, cu toate sacrificiile ce pot. rezultă, pentru noi. 

O doamnă înzestrată cu o inteligenţă supe-. rioară şi cu un suflet bun, îmi zise într'o zi: „Am 0 prietenă, a cărei cea, mai arzătoare dorinţă a fost întotdeauna să se călugărească. După moartea tatălui, mama ei vămânând singură pentru a-și creşte copiii, această per- soană renunţă, în mod demn la, vocaţiunea sa, pentru a puteă fi de ajutor mamei sale în
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vesteşti d-ta, iată o tânără care a ales calea, 

cea bună. — Ei bine, continuă interlocutoarea 

mea, ea suferă crud de pe urma sacrificiului 

pe care Pa făcut. —Atunci nu mai înţeleg nimic. 

Dacă mi-ai fi spus că în ziua în care şi-a luat 

hotărirea a avut: o crudă frământare, dacă 

mi-ai fi descris luptele morale prin care a 

trecut în timpul perioadei de. deliberare, aşi 

fi înţeles, fără greutate, starea ei sufletească. 

Dar odată sacrificiul făcut, suferinţa nu-şi 

mai are rost; prietena d-tale şi-a făcut o con- 

cepţie greşită despre datorie; ea n'a apreciat 

farmecul datoriei“. 
Interlocutoarea, mea nu păreă încă convinsă 

de dreptatea, spuselor mele. Ea nu mă înţelese 

decât după ce îi dădui un exemplu mai simplu, 

mai demonstrativ : 

«Trebue să te duci în astă seară la un bal, 

plăcere la, care te bucuri de mult timp. În 

momentul în care îţi faci toaleta, mama d-tale 

cade serios bolnavă. Iată-te forţată să rămâi 

lângă dânsa pentru a, o îngriji. Fără, îndoială, 

este o întâmplare supărătoate şi nimeni n'ar 

cere să nu fii o clipă turburată. O să admiţi 

însă, că ar fi tot aşa de natural, ca gândul 

d-tale să se îndrepte spre mama d-tale dintr'un 

sentiment foarte frumos, acel al simpatiei. 

După cât te cunosc însă, aşi fi foarte mirat dacă 

acest sentiment n'ar înăbuși pe celalt. Numai 

cu această condiţie, mama d-tale va puteă 

primi sacrificiul şi se va lăsă să fie îngrijită 

de d-ta. Dacă însă ea, vede că încă mai suferi,
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că gândul îţi este la bal, că arunci din când - 
în când o privire tristă toaletei d-tale, ea 
însăşi va, suferi şi-ţi va, puteă spune: Du-te la 
bal; mă voiu mulţumi cu îngrijirea unei surori — 
de caritate. — Ai fi oare fericită la braţul par- 

tenerului d-tale? , 
Datoria, oricât de penibilă ar fi ea, oricât 

de dureroasă ar fi renunţarea iniţială, trebue” 
îndeplinită cu dragă inimă; pe dată ce ea e con- 
simțită, orice suferinţă dispare, ca şi când unui 
copil îi înlocuim, printr'o bucurie mai mare şi 

mai durabilă, o plăcere la care a trebuit să 
renunţe. Fără îndoială, în cursul unei vieţi 
consacrate datoriei, pot surveni ezitări care .să 
redeştepte suferinţele renunţării; atunci re- 

începe deliberarea. Când am reuşit să. facem 
alegerea noastră, liniştea, trebue să renască. 

Ideia datoriei nu e complectă, nu-i înţeleasă, 
atâta timp cât se amestecă în ea cea mai 
mică, idee de silnicie. Nu ne putem bucură de 
un sacrificiu ce ni se face, când simţim că nu-i 
făcut din toată inima. | 

E curios, într'adevăr, că, concepţia datoriei 
îndeplinită cu toată buna-voinţă, este atât de 

puţin răspândită. Cea mai mare parte a 'oa- 

menilor n'o îndeplinesc decât cu o vizibilă 
sforțare și într'un chip atât de morocănos, încât 
cel care este obiectul sacrificiului preferă să 
se lipsească de această manifestaţie de sim- 
patie. 

Regăsim aci acea miopie a omului care 
nu ştie să gândească mai departe, să ducă 
ideia, până la limita, Idealului. El se opreşte
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la considerarea propriei sale persoane, sau îm- 

părtăşeşte câteodată afecțiunea sa celor ce-i 

sunt mai apropiaţi; el nu ştie să se ridice 

îndestul printr”o gândire raţională care plămă- 

deşte sentimentul şi pasiunea până la altruism, 

coprinzând într'o dragoste comună orice crea- 

tură însufleţită.! Ca şi un copil care nu pricepe 

decât exemple simple, tot astfel şi el practică 

destul de uşor altruismul când avantagiul care 

rezultă pentru dânsul îi sare în ochi. Astfel: 

într'o societate restrânsă care urmăreşte un 

scop cooperativ, el ştie să renunţe la un avan- 

jtagiu personal, să contribue cu quota-parte a 

sa, să se gândească la, binele societăţii, fiindcă 

vede lămurit că va fi chemat să se bucure de 

beneficiile-comune. | 

N'ar fi.oare cu putinţă să generâlizăm acest 

mod de a vedeă lucrurile şi să-l aplicăm bi- 

nelui moral, după cum l-am aplicat avanta- 

giilor materiale, să descriem în jurul nostru 

cercuri din ce în ce mai mari, uitând, ca să, 

zic aşă, că noi formăm centrul? 

Religia şi Filosofia, își reproşează una alteia, 

că pun la baza sforţărilor lor pentru. dobân- 

âirea, bineluikymotive. personale şi egoiste. 

Stoicismil, să zice eă este ca, și epicurișmul, 

o manifestaţie egoistă. Cu un curagiu dublat 

de orgoliu, el suprimă suferinţa, dispreţuind-o; 

e un mijloc comoă, pentru cei cu spiritul în- 

tări, de a-şi procură liniștea. 

Pe de altă parte, creştinilor li se răspunde: 

Preocupăţiunile yoastre sunt tot atât de ego- 

iste. Inainte de toate, nu aweţi aparenţa de 

89569 
7
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a despreţui fericirea acestei lumi, şi orgolioși 
de a posedă adevărul unic, practicaţi religia 
voastră în părţile ei uşoare, pentru a vă 
prepară un locşor agreabil în cer şi pentru a 
evită pedepsele veşnice. . 

E o oarecare nedreptate în acest fel de a 
judecă, căci trebue să facem o deosebire. E 
posibil să fie un egoism vulgar în aceste două 
concepţiuni; dar tot atât de bine, ambele se 
pot ridică până. la cel mai nobil altruism. 

Egoistul, fie el creştin sau - filozof, nu se 
gândeşte decât la dânsul. Fie că caută avan- 
tagii materiale sau morale pe acest pământ, 
fie că se aşteaptă la ele pe lumea cealaltă, 
mobilul acţiunei rămâne un inţeres personal; 
dacă aceasta este o morală, ea. este însă o con- 
cepţie strâmtă, căci ea e comună omului că 
şi animalului, câre, şi el, poate să asculte de 
atracţia unei recompense şi de teama unei 
pedepse. Si - 

Goana, nesăţioasă după fericire nu devine 
altruistă decât atunci când omul caută rea- 
lizarea aspiraţiuhilor sale într'o dragoste ar- 
zătoare pentru alţii, când el descrie. cercul în jurul întregei omeniri. El nu poate fi în afară 
de acest cerc; în chip necesar el face parte din „cerc şi faptul acesta nu implică nici un egoism. 

Filozoful agnosţie descrie acest cerc al-dra- 
gostei în jurul omenirei; el îi înglobează, aci 
Idealul său abstract de Bunătate infinită; şi în această preocupare altruistă, el se uită pe sine, deşi, raţional, el îşi dă seama, că şi el va beneficiă de aici. i
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Adevăratul creştin cugetă tot astfel, dublând 

însă noţiunea sa de Ideal, cu acea a unui Dum- 

nezeu personal, pe care-l iubeşte din toate - 

puterile sale. 

Fără acest spirit constant de solidaritate, 

religia ca şi filozofia rămân deadreptul ego- 

„ste, oricare ar putea, fi aşă zisele lor sacrificii şi 

multiplele renunţări la bunurile lumești, prin 

care se crede că putem răscumpără fericirea 

prezentă sau viitoare. In acest caz, moralitatea 

nu-i decât aparentă, ea, se reduce la o serie 

de formalităţi deşarte. Faptul acesta mă făcă 

să spun unei doamne care nu cugetase destul 

asupra, chestiunei: „D-ta eşti mai,mult pigotă 

decât religioasă“. Ea răspunse surâzând : „Imi 

repetaţi cu aceiaşi termeni ceace îmi spuse 

nu de mult duhovnicul meu, un părinte jezuit 

foarte inteligent*.—,„Cu atât mai bine, suntem 

de acord“. | 

Orice morală rămâne deci utilitaristă,—ceace 

şi face să o dorim,—dar ea nu se mai aplică 

individului în parte sau unui mic grup de 

egoişti, ci ea, coprinde totul şi devine morala 

solidarității. Ea se rezumă în aceste. două 

principii raţionale, âproape matematiceşte de- 

monstrabile: „Nu fă altora ceeace n'ai vroi să, 

„ţi se facă“, şi în corolarul său natural: „Fă 

altora ceeace ai vroi să ţi se facă“. | 

Morala solidarităţii e minunat condensată 

în cuvântul lui Christos: „lubeşte pe aproa- 

pele tău ca pe “tine însuţi“, sau cum spune 

Marc-Aurel: „lubeşte pe oameni din tot su- 

fletul tău“.
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Acestea toate se cunosc, se spun, sunt Yepe-, 

tate, dar se adaugă: „E prea frumos, dar e cu” 

neputinţă“. Mai bine fiu le-ar mai recunoaşte. 

Fără îndoială, e greu, $i ar fi să ne facem 
o curioasă iluzie dacă am speră, în realizarea, 

promptă a acestui Ideal moral; suntem atât 

Li 

„de departe de acest Ideal moral, cu toate 

cele 19 secole de creştinism, încât ni se pare 
că ne-am depărtat de dânsul. Dar nu se poate 
modifică mentalitatea maselor decât “adre- 
sându-ne indivizilor, deşteptând în ei senti- 
mentele altruiste; iar bunul simţ fiind ca- 
litatea de frunte a inteligenţei omeneşti, tre- 

bue să neadresăm raţiunei; fără să ne lăsăm 
descurajaţi de slăbiciunea noastră; această ra- 

ţiune se cultivă, şi nu există: obstacole care să 
“poată împiedică pentru totdeauna desvoltarea 

inteligenței morale. Ea, este ştiinţă, adecă cu- 
noştinţă, în esenţa sa,; în practică, ea este o 
artă, ca orice ştiinţă aplicată. 

CUGETAREA MEDITATIVĂ .- 

Nu e nevoie ca omul să fie îndemnat să 
gândească. Presupunând că doarme opt ore, el 
cugetă fără, înteerupere timp de 16 ore; şi în 

somn el mai visează încă, despre ceeace înainte 
a format subiectul preocupărilor sale. 

Se resimte câte odată dorința unei clipe de 
repaus pentru această maşină mentală, în per- 
manentă mişcare. Inima, această sclavă con- 
damnată să bată zi şi noapte, în decursul
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unei vieţi întregi, bătăile. ei regulate, ar putea 

să inspire mila; dar cel puţin ea nu simte; 

ca. şi animalul domesticit, ea nu-și dă samă de 

starea ei tristă. Sufletul, vai, se resimte gândind. 

Câna este întristat, el se înduioşează de propria 

sa soartă; când 'se bucură;el întunecă bucuria 

prezentului prin regretul trecutului şi prin 

teama. viitorului. Sărmanul nostru creer nu 

duce viaţă ușoară, şi ceeace mă surprinde, ş 

nu-i faptul că sunt atâţia „detracaţi“, ci mă 

“surprinde cuni de capul nostru poate rezistă 

la continua. rostogolire a ideilor, la emoţiile 

care le întovărăşesc, la o activitaje febrilă şi 

deseori dezordonată. 

". Teebue să trăeşti, să-ţi câştigi existenţa; aşar 

că gândul omului. se concentrează, înainte de 

toate, asupra activităţii sale profesionale. Dia 

momentul când se trezeşte, grija existenţei 

îl înhaţă şi îl îndeamnă la lucru. Străzile se- 

populează cu 'oameni, preocupaţi de afacerile 

Jor, unii îngrijoraţi, având “aparenţa că con- 

sideră îndeplinirea datoriei lor ca un hamalâc, 

alţii, mai dispuşi, mergând la lucru ca la o 

petrecere. , 

Asta inseamnă că această muncă cuprinde 

în ea, şi o plăcere; ea satistace aspiraţiuni am- 

biţioase, gusturi artistice, sentimente altruiste 

de datorie, etc. Se adaugă apoi binefăcătoarea 

obişnuinţă, care face ca activitatea muncei să 

devină din ce în ce mai uşoară micşorândui. 

oboseala. 

In momentele de recreaţie în care omul _ 

scapă “de chinul zilei, el redevine copil ŞI
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îşi face o distracţie din nimic. Aleargă într'un 

suflet să vadă trecând câţiva oameni prece-. 

daţi de un toboşar, se vâră într'un grup de - 

oameni cari privesc întrun râu fără să vadă 

nimic. neobicinuit; e pofticios după orice spec- 

tacol, după plăceri materiale ; chefueşte, se cher- 

cheleşte, curtează. sau joacă. Ziua, şi-o împarte . 

între munca necesară şi tolăneala, adesea uşu- 

ratică, câteodată culpabilă. Cei mai bine in- 

"zestraţi în alegerea, distracţiilor lor sunt aris- 

tocraţii;, ei se interesează de artele frumoase, 

de lucruri serioase. Fi ştiu să găsească câţiva 
"trandafiri printre spini şi cu toate astea adesea 
se plictisesc mai mult decât acei cari, mai şterşi 
în desvoltarea, lor, se bucură cu naivitate de 
viaţă ; ei suferă şi mai mult încă de toate acele 

contradicții intime, cărora li sa zis: „dezar- 

moniile existenţei“. 
Pentru fericirea noastră nu 'este deajuns 

numai acea concepţie strâmtă care conduce 
activitatea noastră profesională, numai acea 
tensiune de spirit, numai acea sârguinţă care 
face din noi un bărbat de Stat, un savant, un 
artist, un industriaș, un comerciant, un me- 
seriaș. Nu e deajuns să ne 'exercităm meseria 

noastră, să ne îndeplinim sarcina noastră ma- - 
terială ca un soldat din regimentul omenirii, 

nu €e destul să găsim vreun mijloc oarecare 
de a ne distră, fără a cădeă în viciu. 

Nu, există ceva şi mai trebuincios, mai folo- 
sitor pentru fericirea noastră a tutulor: este 
dobândirea acelor virtuţi care ușurează ra- 
porturile omenești, care ne procură satisfacția
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ciale şi întâmplătoare; într'un cuvânt, este 

formarea, caracterului nostru. 

Intr'o cărticică foarte sugestivă, abatele 

Guibert, superiorul Seminarului Institutului 

catolic din Paris, scrie: „Și acum să definim 

caracterul: el e rezultanta obicinuită a multi- 

-plelor tendinţe care își dispută viaţa unui om. 

In consecinţă, regula fundamentală de stabilit 

pentru formarea caracterului, va fi ca să dăm 

tendinţelor-favorabile binelui, o preponderență 

asupra înclinărilor către viciu“. Apoi adaugă: 

„Persoanelor din societate, de obicei atât de 

risipitoare în viaţa frivolă sau-atât de absor- 

bite de muncă, n'am puteă să le dăm un sfat 

mai bun decât acela, de a-şi impune sub formă 

de datorie inviolabilă un sfert de oră de re- 

“flexie dimineaţa şi cinci minute cel puţin 

seara“. 
Din parte-mi, n'aşi puteă recomandă acest 

mijloc care aminteşte viaţa de călugăr. In 

viaţa, noastră agitată, nu vom puteă rezervă 

totdeauna aceste biete douăzeci de minute, 

şi această scurtă meditaţie ar fi prea insu- 

ficientă pentru desvoltarea noastră morală. 

TPrebue deci să-i consacrăm ore întregi de 

reflexie. 
Şi în cele douăzeci şi patru de ore ale zilei, 

le“vom găsi uşor fără să neglijăm nimic din 

munca noastră obicinuită. Nu un timp anumit 

trebue să consacrăm acestei cugetări medita- 

tive, ci acele firimituri de timp pe care le în- 

trebuinţăm atât de rău în timpul orelor noastre
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"de veghe, . acele momente de cugetare vagă + 

în care spiritul nostru rătăceşte. fără nici un 
rost. In totdeauna trebue să judecăm: înainte, , 
în timpul şi după acţiune. 

Isa pus odată lui Franklin întrebarea,—alţii 
zic că lui Newţon — cum oare a izbutit elsă 
pătrundă atât de limpede problemele științei 

- fizice... „Cugetând mereu“ răspunse el.. 
Tot astfel se petrece .şi în morală. Nu ne 

apropiem de Ideal decât „cugetând neîncetat 
asupra lui“, examinând orice tucru la lumina 
sa. El luminează drumul nostru, ne face să 

evităm greşelile, iar acelea pe care le comitem, 

nu sunt toategfe regretat, dacă, recunoscând 
că am apucat pe o cale greşită, avem dorinţa 
de a regăsi calea cea bună. „Inceputul ispă- 
şirii, este recunoaşterea, greşelei“ a, zis Epicur. 

" Avem aşă dar nevoie de un permanent exa- 

men al conştiinţei noastre și dacă este făcut 

într'un mod inteligent, el nu duce nici de cum 
la un scrupul bolnăvicios, la acel puritanism 
posac, care îmbracă virtutea într'o haină atât 
de riguroasă, încât am puteă fi tentaţi să ne 
aruncăm în braţele amabilei nebunii. 

Când ne-am creat Idealul nostru moral, . 
pentru a gustă farmecul virtuţilor, pentru a 
simţi fericirea pe care ele ne-o procură, noi 
nu mai ascultăm în silă deo regulă severă, 
de un imperativ pedant, ci urmăm panta, fi- 
rească a dorințelor noastre şi ne lăsăm conduşi 
spre acea fericire. | 

Inainte de a acţionă în oricare domeniu, din- 
tr'o aruncățură de ochi am cuprins consecin- -
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ţele viitoare şi îndepăriatâtile faptelor noastre; 

acţionăm, ca să zic aşa, în mod automatic, sub 

impulsia, doar a sentimentelor morale aşezate 

în adâncul mentalităţii noastre. 

- In acţiune, detaliul faptelor şi gesturilor 

noastre 'se găseşte oarecum orânduit de mai 

înainte, fără a fi nevoiţi să facem o sforţare 

pentru a conformă faptele noastre cu gândirea, 

noastră, obieinuită. | = 

O domnişoară, care, desigur, că nu avea 

nimic a-şi reproşă, dar care pare-se că găseă 

oarecare farmec în fantezie, îmi spunea: „Dar 

atunci, trebue oare să ne sforțăm a rămâne 

totdeauna stăpâni pe noi înşine? — Fireşte, 

domnişoară, numai dacă n'ai preferă poate 

să deraiezi“. aa 

Vai, vom deraiă adesea încă, căci nu.e de 

temut ca această cultivare a noastră înşine 

să devină atât de eficace încât să facă ca 

virtutea să devină banală şi plicticoasă; ro- 

mancierii viitori nu vor fi lipsiţi. nici odată 

de subiecte. Să evităm cel puţin deraierea din 

indiferenţă morală sau din gustul pitorescului. 

După muncă, să nu adormim pe laurii ce 

ne decernem sau care ni se decern cu prea 

mare uşurinţă. Acesta-i momentul în care 

critica de sine intervine în chipul cel mai util. 

In timpul acelor nenumărate momente de 

inactivitate pe care le spicuim în cursul zilti, 

la deşteptare, în timpul 1oalâtei, pe stradă, în 

mijlocul ocupaţiunilor care nu cer prea mare 

concentrare a gândurilor noastre, seara înainte 

de culcare, să aruncăm o privire asupra celor 

.
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făptuite de noi. Nu' trebue să ne mulţumim 
cu un simplu satisfecit sau să primim. fără 

„rezerve aprobarea altora, recunoştinţa lor. 
Lauda însăşi nu trebue să, ne orbească, şi noi 
trebue să examinăm motivele secrete care 
ne-au îndemnat să acţionăm şi care în reali- 
tate nu sunt totdeauna atât de nobile precum 
ni se par la prima vedere. | 

lau de exemplu; un medic care a îngrijit 
pe un bolnav cu devotament, căci ziarele spun 
mereu că medicii îşi dau toată osteneala lor 
cu bolnavii. Bolnavul este mulţumit şi-şi mani- 

„festă recunoştinţa prin cuvinte sau printr'o 
scrisoare mişcătoare. Foarte bine, dar cu asta 

"s'a terminat? Este oare suficient să . primeşti 
aceste complimente şi să te îngâmfi în senti- 
“mentul valorii tale personale ? — Nu. Să nu-i fie 
teamă acestui practician să-şi facă critica sa pro- 
prie. Va constată, poate, că. poziţiunea socială a 
clientului său n'a fost fără, influență asupra 
solicitudinei sale, atât de altruistă în aparenţă. 
Altă-dată „se va surprinde în flagrant de-- 
lict de vanitate, preocupaţiunea sa de căpe- 
tenie fiind să puie un diagnostic de savant cu 
intenţiunea de a dovedi superioritatea sa faţă 
de confrații săi cu care, conlucră. ' 

E omeneşte, veţi zice, e scuzabil. Negreşit, 
însă nu scuzi decât după ce ai acuzat. Dar nu-i mai puţin de datoria noastră a tutulor să 
puricăm neîncetăt motivele noastre de acţiune. 

Ar fi oare aceasta, prea greu, ar fi nevoie 
pentru aceasta de o aptitudine specială analizei psihologice, accesibilă numai unor anumite
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spirite ? — Nici de cum; cu toţii posedăm un 

spirit de critică de necrezut când e vorba să 

cercetăm, nu propria noastră purtare, dar pe” 

acea, a semenilor noştri. Suntem cu toţii nişte 

La Rochefoucauld în miniatură, când e vorba 

să înjosim pe alţii şi să descoasem în actele 

lor pricinele egoiste pe care le atribuim fap- 

telor lor. 

Această cunoştinţă a. sufletului omenesc pe 

care o manifestăm în acest mod, nu este ea 

oare întrucâtva suspectă? Nu _vom fi studiat 

oare asupra noastră înşine aceste defecte urâte? 

E oare caritabil ca, cu atâta uşurinţă să le îm- 

prumutăm altora? Când am înţeles valoarea 

acestei meditaţiuni moralizatoare, avem o mul- 

țime de chestiuni pe care zilnic ar fi să le 

rezolvăm. Şi să nu zicem că timpul ne lipseşte, 

de vreme ce ştim să-l găsim cu atâta uşurinţă, 

când defăimăm pe aproapele nostru. 

Sunt surprins de timpul ce se consacră zilnic 

întru dobânâirea unor virtuozităţi mai puţin 

urgente, pe câtă vreme ne gândim “atât de 

puţin la, acea operă necesară care se numeşte 

formarea caracterului. Fetele de astăzi se mun- 

cesc ore întregi la piano, făcând exerciţii tot 

atât de plictisitoare pentru ele cât şi pentru 

vecinii lor. Ar fi bine dacă cel puţin ele şi-ar 

atinge scopul şi ar reuşi să producă plăceri; 

dar majoritatea lor renunţă adesea prea târziu 

la, acest tsudiu făcut curat pe de geaba. Altele se 

înflăcărează pentru pictură şi nu reuşesc 'de 

cât să mărească numărul măzgăliturilor. Fil- - 

fisonii şi tovarăşele lor se grăbesc, care mai
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de care la lawn-tennis, unde nu i-am prea 
văzut dobândind graţia, şi frumuseţea tinerilor 
Athenieni revenind dela. sporturile lor. Acei 
pe cari îi obsedează ambiția virilităţii, a edu- 
caţiei engleze, se dedau jocului de foot-ball, ca- 
notagiului, sportului ciclist, și ziarele relatează, 
„matchurile“ lor cu echipele naţionale sau - 
străine. Sac scrimă, gimnastică, suedeză sau 
alte mai ştiu eu câte; mi s'a spus că se pre- 
dau cursuri în care- se poate învăţă tranșarea 
păsărilor de curte. Ă . 

Departe de mine gândul de a voi să con- 
damn cea mai mare parte a acestor distracţii; 
ele işi au utilitatea;-lor. Dar trebuie să mărturi- 
sim că ele nu îndeamnă de fel la cugetarea 
meditativă, de- care am avea atât de mare 
nevoie. Ea nu este posibilă în această ăgita- 
țiune sportivă, în această zarvă a lumei ele- 
gante. Neg-ar trebui mai multă linişte, mai 
multă reflexiune intimă şi personală şi mai - 
puţină leetură. De sigur, e bine să cunoaştem 
cugetarea altora; dar în această cultură li- 
terară ar trebui să ne adresăm mai puţin ro- 
mancierilor, cari înfrumusejţează, atât de des 
viciul, decât moraliştilor din toate veaturile 
şi în particular filozofilor clasici, cari au des- 
cris sufletul omenesc, după cum artiştii din 
.epyca lor au fixat în marmoră formele ideale 
ale corpului omenesc. » 

Toată mentalitatea omenească este dezvă- luită în învăţămintele celor două școli rivale 
ale Stdicilor' şi Epicurienilor, în Manualul 
sclavului Epictet ca Şi în Cugetările împăra- 

„i
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tului Marc-Aurel.. Seneca le rezumă in -ad- 

mirabilele sale scrisori adresaterlui Lucilius, 

în pătrunzătoarele sale studii asupra mâniei, 
asupra, liniştei sufietesti, „în cărţile despre 

„binefaceri. In această operă a înaintaşilor 
noştri, se găseşte un tezauf” nesecat, de CUge- ! 

- tări juste şi fine. Ș 
Dar mai ales să scotocim mereu şi iar mereu, 

în adâncul nostru, în profundul vieţii noastre 

agitate; să criticăm fără milă şi sătîndreptăm 
defectele noastre. Să știm a recunoaşte cu abso- 
lută sinceritate faţă de noi înşine, îndemnu- 

- pile secrete care ne-au determinat să acţionăm. 

Să renunțăm la faptul, pe cât de zadarnic pe - 
atât de răutăcios, de a, practică această critică 
asupra altor persoane; să întoarcem această 
privire scrutătoare asupra noastră înşine. Des- 

coperirea greşelelor noastre nu ne va descu- 
rajă, dacă ştim să, întrevedem viitorul şi să. 

ne folosim?pentru a-l îndreptă, de învăţămin- 

tele trecutului, trăind în continua preocupare 

a dezvoltării morale. , | 

Odată ce am înţeles absoluta nevoie a acestei 

culturi a eului moral, cugetarea meditativă 

devine o necesitate, o deprindere morală. - 

Reflexiunea se asociază atât de uşor ac- 
tului, încât ea nu încetinează reacţiunile psi- 

„hologice. Ele sunt, din contra, cu atât mai re- 

pezi, cu cât ne-am deprins ci ele; preocupa- 

rea, constantă de moralizare internă nu scade 

întru nimic această spontaneitate aparentă, re- 

zultând tocmai din repeziciunea cu care ideile 

se succed ideilor şi actul urmează ideei. 4
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Continuăm să ascultăm de sentimentele 
noastre, de acele idei care, cu cât am meâitat 
mai mult asupra lor, cu atât ne însuflețese; 

şi se stabileşte un. fel de automatism psiho- 
iogic de virtute. 

Acest  automatism se constată în multe 
alte domenii, la cea mai mare parte a in- 
divizilor cari nau primit decât cea mai 
superficială influenţă morală. Mulţi oameni 
nu sunt reţinuţi numai şi numai prin frica 
de jandarm; ideia de furt, nici nu le trece 
prin cap, atât de incarnat este în sufletul 
lor sentimentul că acesta este un rău. Ma- 
joritatea dintre noi suntem incapabili să 
comitem o crimă, să furăm ceva aproapelui 
nostru, sau să nu ne ţinem cuvântul dat. Nu 
avem nevoie de nici o sforțare pentru a com- 
bate aceste impulsiuni înăscute, atât de puter- 
nice la omul lipsit de cultură. | - 

N'am puteă oare — printr'o lentă cultură a 
eului moral, — să fim tot astfel în practicarea 
altor virtuţi, ca : toleranța, indulgenţa, răbda- 
rea, castitatea, bunătatea ? N'ar puteă ele dease- 
menea să ia acel caracter de automatism psi- 
nologic? — Nu văd de loc cear puteă, să împie- 
dice cu desăvârşire şi pentru totdeauna acesi 
progres moral, căci aceste virtuţi stau şi ele, 
ca şi respectul pentru binele altuia, pe baze 
raţionale. 

In acest din urmă secol de civilizaţie Şi de 
progres material, s'a, neglijat foarte mult mo- 

“rala; se pare chiar că a fost uitaţă. | 
Un prelat care încarnează intransigenţa
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clericală, a tăcut, comentând ruptura dintre 

Franţa şi Biserică, acestă mărturisire: „Vina 

e a noastră înşine; am făcut greşala de a pune 

în primul plan preocupările dogmatice şi am 

„lăsat prea puţin loc învăţământului moral. Şi 

azi culegem ceeace am semănat“. | 

Trebue, pentru binele omenirei, să, revenim 

asupra acestei erori şi să cultivăm terenul 

neglijat. Toate cooperările sunt bune în acest 

domeniu, şi raţionaliştii: pot întinde mâna. cre- 

dincioşilor, cu: condiţia, numai ca aceştia din 

urmă să fie sinceri şi să ştie să vadă în mo- 

rală tezaurul gândirei religioase sau filozofice. 

„Să ne silim deci a cugetă bine, iată prin- 

cipiul moralei“, a zis Pascal. 

+ 
TOLERANTA e 

Toleranţa este o virtute pe care o pretindem 

cu energie adversarilor „noştri, dar pe care 

noi n'o practicăm faţă de ei. Ea totuşi ar'con- 

tribui cu mult la uşurarea relațiunilor dintre 

oameni; mai bine ar fi so practicăm zilnic 

câte puţin, decât să zicem cu ocazia: Crăciu- 

nului: „Pace pe pământ şi bună învoire între 

oameni“. “Aceste cuvinte se repetă aproape 

de două mii de ani, fără ca starea omenirei 

să se fi schimbat. 
Fără toleranţă, am aveă luptă perpetuă între 

indivizi, între grupurile sociale, între popoare, 

acea faimoasă „luptă pentru existenţă“ pe care 

Darwin a observat-o la animale şi care a fost 

*



112 a - 

adoptată ca linie de conduită pentru specia ome- 
nească. Se pare că sa găsit în această lege na- 
turală, care cu toate acestea suferă numeroase 

excepțiuni,o justificare care convine egoismului 
nostru. Cu toleranța, s'ar obţine pacea, Şi pro- 

gresul, cu concursul tuturor, „armonia pen- 

„tru. viaţă“ în locul luptei, după cum prea bine 
a zis d-na LI. Hudry Menos. 
„Cu cei cari cugetă alttel decât noi, discuţiunea 
ar deveni posibilă, şi atunci lumina ar străbate. 
Nelăsându-ne iritaţi de înjuriile altora, noi vom 
puteă supune ideile lor, binevoitoarei gritici a 
raţionamentului nostru. Câteodată, vom men- 

ține părerile noastre, când le vom găsi fon- 

date; alte-ori, ne vom lăsă a fi convinşi şi vom 

turnă apă în vinul nostru. Vom înţelege pe 
adversafii noştri Şi vom expune argumentele 
noastre, fără să recurgem la acea expresie 
imperativă „Ştiu“, cu care oblojim ignoranța 

noastră ; sau la atel „aşa cred eu“ la care adver- 
sarul n'are alt răspuns decât „să-ţi fie de bine!“ 
— Gândiţi-vă puţin cu cât sar schimbă aspectul 
omenirei dacă această virtute pe care cu toţii 
o recunoaştem de trebuincioasă, ar aveă mai - 

mult decât succesul stimei noastre. Nu sar 
mai vedeă indivizi inteligenţi miraţi de a află 
că e ceva monstruos în această îmbinare de 
cuvinte: „lupte religioase“, tot atât cât şi în- 
reunirea cuvintelor „ghilotină și cultul zeiţei 
Rațiunea“. Oamenii cu păreri cu totul opuse, 
— negreșit că sar găsi în chip firesc mai pu- 
țini, de vreme ce sar înțelege mai des între 
ei, — ar şti să treacă peste diverginţele dintre
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ei, ar căută ceeace i-ar puteă uni şi sar ajută 

între ei în urmărirea unui Ideal comun. 

Există o formă de toleranţă care este apa- 

.- nagiul oamenilor bine crescuţi : este aceea care 

consistă în a evită conflictele cu cei cari nu 

cugetă la fel cu dânşii; dar toleranța. aceasta, 

aristocratică e dezgustătoare! Ea e mai mult 

o manieră politicoasă prin care poţi face pe 

oameni să înțeleagă că sunt niște imbecili, şi 

care răneşte mai mult decât o palmă. » 

Câteodată, toleranța nu e datorită decât unui 

eclectism sceptic, unui chip de a nu crede în 

nimic; ea face pe oamenii de spirit să spue: 

„In fond, îmi este indiferent“. Această indul- 

'genţă politicoasă nu este tenace, ea dispare 

pe dată ce pasiunile politice, religioase şi filo- 

zofice, turbură judecata. ' - 

Tot astfel se petrece şi cu acea toleranţă care 

rezăltă din vieaţa comună cu indivizi de pă- 

reri diferite; ea nu produce întotdeauna un 

respect real al ideilor altEra ; ea este impusă 

de împrejurări, şi un abate îmi scria, odată, 

cu o sinceritate cinică, că el nu aprobă to- 

Jeranţa religioasă, în ţările mixte, decât atunc 

când rii se_ poate face altfel, dat fiind puterea 

adversarului. 

Partidele politice își justifică, intranisigenţa 

prin necesitatea, de a se apără, pentru binele 

patriei; nu mai cutează nimeni să ridice în 

slăvi intoleranţa, dar se -găseşte întotdeauna 

mijlocul de-a o justifică, măcar cu titlul de 

represalii. - , J 

Toleranţa sinceră, desăvârşită, persistentă» 

e



114 

se bazează cu totul pe alte concepţiuni. Ea 

decurge în chip firesc din cunoştinţa determi- 

nismului moral. De îndată ce ştiu-că adver- 
sarul meu, în momentul cână „expune 0 pă- 

rere, nu poate să aibă alta decât aceea care 

rezultă, din nientalitatea sa. înăscută sau do- 
pândită, convifigerea mea, este făcută, şi ar fi 

o enormitate din partea mea să cer ca el să 
cugete neapărat-ca mine. . - 

Dacă Rousseau ar fi înţeles mai bine ideea 
determinismului, n'ar fi despodobit scrierea 
sa Contractul soțial prin fraze ca: „Trebue să 
îndepărtăm din Republică fără milă pe toţi 
sectarii cari spun: „In afară de biserica, noastră, 

nu-i scăpare“, căci o astfel de intoleranţă în 
materie de dogmă aduce în mod firesc into- 
leranţa în materie civilă, inegalitate, nedrep- 

tate şi discordiile“. — EI n'a văzut cum cade 

„tocmai în greşala, pe care o reproşă adver-: 
- sarilor săi, şi a avut îndrăzneală să scrie câteva 

" rânduri mai jos: „Statul aşadar nu va trebui să 
primiească, printre membrii săi decât pe acei 

cari vor aderă la acest Credo moral şi social, 
şi va pedepsi cu cele mai aspre pedepse, chiar 
cu moartea, pe oricine, care, după ce Pa ac- 

ceptat, lar renegă prin cuvinte sau prin pur- 
tarea sa“. — Aceasta-i culmea intoleranţei. 

Uităm întotdeauna, că, cei cari ne. vorbesc 
cugetă cu capul ce-l au pe umerii lor şi nu cu 
al nostru, că ei văd lucrurile prin altă prizmă, 
sub alte colori; uităm că şi noi am cugefă ca şi 
dânşii dacă am aveă acelaşi temperament, 

.
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'dacă am fi primit aceleaşi influenţe educative, 
fizice, intelectuale și morale. 
Putem fi miraţi, mâhniţi, de a-i vedeă atât 

de departe de noi, de a-i vedeă respingând 
păreri pe care noi le considerăm ca întemeiate 

şi indiscutabile. N'avem niciodată dreptul de 
a-i face răspunzători de ignoranţa lor, de a le 
arătă disprețul nostru, şi dacă noi ne credem 
în stare să influențăm asupra lor, să ne amin- 
tim că mușştele se prind cu miere iar nu cu 
oţet. Sfântul Francisc de Sales spunea: „Mai 

bine să nu Gai pe față un adevăr, decât să-l 

dai fără blândeţe şi cu o impresie proastă“. 

— Oamenii adeseori se aseamănă cu două per- 

soane aşezate fiecare pe câte o colină deose- 

bită şi privind o câmpie. Una zice: „Uite, colo 

o clopotniţă; — O clopotniţă? Ce tot spui, măi 

prostule; este un brad. — Dar, idiot mai eşti; 

tu iai o candelă drept felinar; e o clopotniţă! 

— Păstrează-ţi complimentele pentru d-ta; este 

un brad“. Stau gata să se ia de păr, când în 

sfârşit, le vine ideea de a schimbă colina, şi 

iată că, se trezesc că amândoi aveau dreptate 

şi că ar fi. putut să se cruţe de acele înjură- 

turi: de pe o colină se vede o clopotniţă, de 

pe cealaltă, un brad. 

Ar trebui să ne gânâim la această Dică, în- 

tâmplare, atunci când discutăm cu adversarii 

nostri. Chiar dacă ei ar fi de rea-credinţă, ei 

datoresc această eroare creşterei lor greşite, 

și nu certându-i, vom. corectă mintea lor. 

Această idee a determinismului inoral e de 

ajuns ca-să asigure toleranța noastră; dar
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această virtute se mai sprijină şi pe o altă 
idee: pe aceea că nu există adevăruri ab- 
solute, în afară de faptul real. | 

Se comite o eroare făcând din voinţă o fa- 
cultate, pe câtă vreme ea nu este decât un 
moment în gândirea noastră; se comite o 

altă eroare dându-se un înţeles concret cu- 
vântului de adevăr, care nu eşte decât o ab- 
stracţie şi care indică un raport. 

„Adevărul, spun filozofii, este acordul gân- 
dirii cu obiectele sale“. Leibnitz zicea cu o şi mai 

mare preciziune : „Este acordul reprezentărilor 
din mintea noastră, cu lucrurile“. - 

Printr'o licenţă de limbagiu se întrebuinţează 
aici substantivul, dar de fapt adjectivul e cel 
care desemnează raportul lucrurilor. Ar fi mai 
bine să spunem unei persoane care a apreciat 
bine o. situaţie: „Ai.spus adevărat“ în loc să-i 
zicem: „Ai spus adevărul“. 

Nişte persoane, pe când se plimbau, zăresc 
„prin ceaţă ceva negru.'Una din ele zise: 

„E o trăsură“; cealaltă: „sunt catâri“; celei 
de-a treia i se păru că vede un grup de ca- 
meni. lată atâtea păreri, dintre care niciuna 
nu este dovedită. Persoanele în chestiune se 
apropie puţin câte puţin de obiectul zărit, îl 
ajung şi constată că este o trăsură. Dreptatea 
a fost de partea celei dintâi, care a spus ade- 
vărat. De acum, nu mai e vorba de un adevăr; 
ci de un fapt material, prezenţa acelei trăsuri, 
şi experienţa a doveditcă primul observator a 
văzut bine, că există concordanţă bine stabilită 
între părerea. sa şi faptul.
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adevărat, ai spus adevărul“, decât atunci 

când ne este posibil să mergem la faţă locului 

pentru a vedeă şi stabili fără discuţie existenţa 

faptului. 
Prin urmare, adevărul absolut un poate â 

conceput decât în ce priveşte faptele materiale 

direct constatabile sau în domeniul ştiinţei 

matematice, procedând Ja: demonstrăţie pe 

cale logică. Acestea, sunt singurele adevăruri 

recunoscute de toţi oamenii cari posedă punul 

simţ; algebra, la Japonezi ca şi la, Chinezi, 

este incontestabil aceeaşi ca şi a Europe- 

nilor. 

Orice idei a căror concordanţă cu obiec- 

tele nu poate fi demonstrată prin experi- 

enţă, prin calcul sau prin acea intuiţie logică 

care se numeşte bunul simţ, nu sunt decât 

păreri sau idei personale; facem un abuz 

“dacă le botezăm drept adevăruri. 

N'avem, aşadar, nici un drept să le impunem 

altora sau să-i ţinem de rău dacă ei nu vor să le 

recunoască. Putem, pentru trebuinţa noastră, 

să le considerăm ca adevăruri şi să bazăm 

pe ele toate convingerile noastre, toată pur- 

tarea. noastră, ba să găsim chiar fericirea 

noastră în aplicarea acestor noţiuni. Avem 

dreptul să le răspândim, să transmitem altora 

ceeace socotim folositor, salutar, şi să facem 

prozeliţi; la această, acţiune ne îndeamnă un 

spirit de altruism dacă suntem sinceri. | 

Nu-i destul să fii sceptic şi să spui ca şi 

Voltaire: „Suntem cu toţii frământaţi Gin slă-
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biciuni şi greşeli; să ne iertăm deci unii altora 
prostiile, aceasta e prima lege a naturii“. 

Nu putem lua drept prostii părerile noastre 
în momentul când raţiunea noastră ni le dic- 
tează. Dar dacă ne-am recunoscut . greșelile, 

să fim întotdeauna gatasde a le revizui; însă, 
atâta timp cât socotim că cugetăm bine, avem 
dreptul să păstrăm convingerea noastră şi s'o | 
apărăm călduros cu ârmele cuviincioase şi 
leale ale discuţiunei. 

Faţă de nenumăratele necunoscute ale pro 
blemelor sociale, nu prea suntem întotdeauna, 
de acord. Când intoleranţa adversarilor noştri 
ne obligă să fim, trebue să rezistăm şi uneori 
să opunem chiar forţă la forţă. In conflictele 
dintre partide, între acele dintre popoare, lupta 

„ poate deveni epică ; ea scoate la, iveală pe eroi. 
Din nenorocire, analiza, istorică ne arată că 
adeseaori poporul sugestibil s'a, lăsat a fi indus 
în eroare de guvernanţi, şi că simple motive 
de interes vulgar, au determinat războaeie. 

Incontestabil, că e multă bărbăţie în răs- 
punsul acelui soldat francez, căruia, i se pusese 

„întrebarea: „Ce este drapelul? — Este acela 
pentru care ne dăm la, mir unul altuia“. Căci 
e penibil când te gândeşti că atâţia viteji şi-au 
jertfit viaţa pentru un prinţ ambițios, pentru. 
intrigi diplomatice în care interesul unor per- 
soane sau al unei clase sociale, eră singurul 
în joc. 

Şi culmea e, că beligeranţii, cari. în mod 
conştient se abat dela preceptele cele mai 
"elementare ale moralei creştine şi -raţionale, - 
——
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imploră amândoi protecţia D-zeului armatelor ; 

pe ' vremea când Marte cochetă cu Venus, 

lucrul eră logic astăzi însă, e un anahronism. 

Din fericire, marile confiicte sociale nu se- 

ivesc în toate 'zilele; ele turbură prea rar 

acea agreabilă fericire burgheză la, care as- 

pirăm cu toţii. Sunt mulţi chiar, cari nici 

nu se interesează de politică şi de mişcările 

ideilor sociale; ei iau indiferența lor drept 

stoicism. 

Lupta devine însă dezastroasă când ea se 

petrece în raporturile familiare, în acel sanc- 

tuar în care ne-ar plăcea să găsim odihna. 

Zilnic, această linişte este turburată. In multe 

- familii, rotiţele scârţâe şi maşina funcţionează 

prost. Nu vreau să vorbesc aici de acele catas- 

trofe, dese de altminteri, care sfârşesc prin 

ruperea cu desăvârşire & relaţiunilor: fami- 

liare şi care denotă, atât la unul cât şi la 

celalt, sau la toţi, bărbat şi. femee, părinţi şi 

copii, fraţi şi surori, un adevărat dezechilibru 

moral. Nu vorbesc decât despre acele vieţi 

relativ fericite, unde totul se petrece în ordine, 

după morala burgheză, despre acele inte- 

rioruri în care se pare că domneşte cea mai 

frumoasă armonie. | 

Privind însă lucrurile mai deaproape, re- 

găseşti in aceste medii paşnice, nu numai CiOc- 

nirea. părerilor, ceeace n'ar fi decât un bine, 

dar chiar o rea dispoziţie creiată de intoleranţa. . 

reciprocă. o , 

Ne irităm când ceilalţi nu împărtăşesc pă- 

rerile sau gusturile noastre, şi pentru a ne con-
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solă, repetăm mereu: „Gusturile şi culorile nu 

se discută“. Arătăm altora, fie numai prin 
expresia posacă a fizionomiei noastre, nerăb- 
darea, pe eare ne-o pricinueşte opunerea lor. 

Buna; dispoziţie se alterează de o parte şi de 

alta, şi neînţelegeriie se accentuează. Plictisiţi 
de aceste hărţueli, indiferența se oploșeşte în 
casă, în cercul mai întins al familiei, ca şi în 
cel al prietenilor. 

Negreşit, că deosebirile de păreri şi de sen- 
timente sunt câteodată, atât de mari, încât ru- 

perea, relaţiunilor este preferabilă.. Sunt unele 
legături de familie sau de prietenie din care 
nu rezultă nimic sănătos, nici pentru unul, 
nici pentru celalt şi nici pentru altcineva; în 
acest caz, e de preferat. divorţul. 

Cu toate acestea, rămân împreună, fiindcă 

aşa trebue; şi atunci începe un război mărunt, 

-ce e drept puţin primejdios, dar enervant, de 

înțepături zilnice. Pentru a evită aceste suplicii» 
nu-i destul să recunoşti foloasele toleranţei re- 
ciproce şi să voești să fii răbdător. E frumos 
acest gest de a fi de bună-voe virtuos, dar este 
tot atât de obositor ca şi o continuă, sforţare 
musculară întreţinută în mod voluntar. Pentru 
ca acest gest al voinţei să-şi piarză caracterul 
de sforţare, trebue ca el să devină automatic, 
ca şi tonus-ul' muscular inconştient ; trebue să 
rezulte dintr'o idee fundamentală, atrăgând 
în chip firesc această toleranţă şi făcând-o să 
devină din ce în ce mai puţin întâmplătoare. 

Această idee primordială, este acea a deter- 
minismului gândirei; ea ne face să înţelegem că
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stărea, sufletească d interlocutorului nostru îşi 

are cauzele sale profunde, fatale, în trecutul 

său fiziologic şi psihologic. i 

A te irita contra greşelilor altora, este tot | 

atât; de absurd ca şi când te-ai supără pe un 

harap. că este negru. Singura deosebire, .este 

că negrul nu va deveni alb, cu toate criti= 

cile noastre, pe când cel ce a judecat greşit, 

va puteă să-şi schimbe părerea. Nu uitaţi însă 

că în acest caz trebue să expuneţi părerea 

dv. sub o formă acceptabilă. Nu veţi izbuti 

însă, decât respectând ceeace dânsul denumeşte 

cu'o mânârie copilărească, liberul său ar- 

bitru, adică lăsându-l să aprecieze argumen- 

tele dv. şi să prindă dragoste pentru ideile 

pe care le supuneţi inteligenţei sale. Dacă va 

rămâne credincios ideilor sale, fiţi siguri că ra 

putut face altfel. Va trebui să vă mulţumiţi 

cu această divergență inevitabilă şi să trăiţi 

în pace cu adversarul dv. 

Dar toleranța nu se opreşte numai aci; ea 

nu critică doar felul de a vedeă al altora tu 

bunăvoință, ea duce. la examenul propriei 

noastre mentalități. Și atunci noi constatăm, 

destul de des şi cu surprindere, că suntem tot 

atât de încăpăţânaţi cât şi adversarul nostru 

şi că, în discuţie, noi pretindem dela dânsul 

o sforţare de conversiune de care probabil noi 

am fi incapabili. Nu vom conchide că întot- 

deauna noi trebue să cedăm, dar cel puţin vom 

înțelege că trebue să supraveghem spiritul 

nostru, că trebue să reincepem întotdeauna şi | 

neîntrerupt munca reflexiunii logice, folosin-
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du-ne de părerile altora, oricât de deosebite 
ar fi de ale noastre. Acela, care-sub un pre- 
text oarecare nu voeşte să se supună acestei 
permanente revizuiri a felului său de a, gândi, 
dispreţuind de mai înainte părerea altuia, este 
un intolerant. El împiedică, nu numai pro- 
gresul intelectual, care se va face şi fără, dânsul, 
dar şi progresul moral, care, în mod firesc, re- 
zultă tocmai din acest acord din ce în ce mai 
intim între oameni. 

Adevărata toleranţă ne face mai severi faţă 
de noi ca faţă de alţii, căci ne este mai ușor 
să influenţăm asupra propriei noastre men- 
talităţi decât asupra aceea a semenilor noştri. 
Putem să ne criticăm pe noi înşine fără a 
ne menajă şi fără a riscă să-rănim suscep- 
ttibilitatea, noastră. 

„Să întrebuinţăm aşa, dar acea ironie, acea 
dialectică nemiloasă, pe care ştim so mâ- 
nuim atât de abil contra, adversarilor noştri, 
întru a, cercetă propria noastră, mentalitate, 
întru a remania ideile noastre. Acesta, este 
Mijlocul de a păşi mereu înainte pe calea per- 
fecţionării morale. | 

INDULGENȚA 

Indulgenţaeste pentru conduita altora ceeace 
toleranța este pentru părerile lor. Ea derivă 
din acelaş principiu: determinismul gândirei, 
implicând în mod necesâr pe acel al actelur. 

Întoleranţa, este o cauză e continue con-
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flicte pe care le-am puteă evită spre binele tu- 

turor. Dar aceste inconveniente sunt adesea su- 

portabile: şi când n'avem de reproşat altora 

decât delicte de păreri, le-am putea iertă, 

spre liniştea noastră ca şi a lor. 
Lipsa, de indulgență turbură mult mai adânc 

relaţiunile sociale; ea produce cele mai mari 

nedreptăţi şi creează adesea situaţiuni tragice. 
Educatorul care rămâne înămolit în ideea, 

nehotărâtă a responzabilităţii, nu poate ajunge 
decât la o indulgență variabilă, întâmplătoare 

şi, prin urmare, cu desăvârşire nedreaptă. 

EI aruncă toate asupra vinovatului şi îl face 

să resimtă toată păcătoşia lui. Câteodată, 

"dându-și seama, că merge prea d&parte, face, 

ca să zic aşa, o,sforţare de punătate, îşi în- 

dulceşte tonul, îşi ia aerul că, voește să ierte, 

dar cu condiţia să nu mai reînceapă. El pre- 

tinde ascultarea de regulile morale, impunând 

caracterul lor imperativ, fără să stabilească 

motivele care trebuesc să te facă să iubeşti 

acest Ideal moral. Vinovatul simte asperităţile - 

reproşului şi cade cu uşurinţă în acea stare 

de răzvrătire atât de nepriincioasă oricărei 

corecţiuni de sine însuși.. 

“Nimic nu este mai trist pe lumea asta ca 

existența acelor nenorociţi, pe cari nu am 

ştiut cum să-i luăm, cum să-i îndreptăm pe 

calea cea bună ; am recurs la autoritate, întot- 

deauna rea, cu toate succesele momentane 

ce poate da, — în loc să ne adresăm convin- 

gerei binevoitoare. Adesea, după ce am pier- 

dut ani . întregi dintrun timp preţios, suntem-
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nevoiţi să recunoaştem că am apucat pe o cale 
greşită; şi atunci renunţăm la ideia unui defect 
„de caracter, pentru: a admite pe aceea a unei. 
stări bolnăvicioase, neurastenia, dezechilibrul, 
fără a ne da, seama că stabilim astfel o dis- 
tincţie absolut artificială. 

Totul îşi schimbă aspectul şi devine clar 
„Pentru noi, fără să fie la miţloc cea mai mică 
sminteală în cugetare, atunci când am înţeles 
determinismul, când recunoaştem că actul nu-i 
decât rezultatul ideei şi că în momentul când 
acţionează, omul nu poate 'să asculte de altă 
ideie decât de aceea, care-l îndeamnă în acel 
moment, ori cât de rea ar fi ea. 

„Da, îmi -scrie un prieten, noţiunea, deter- 
minismului este un motiv de indulgență. ne- 
mărginită faţă, de ceilalţi, deci un izvor de 
bunătate. Nu riscă, ea, însă, să ne facă prea 
indulgenţi faţă de noi înşine ?*. - 

E adevărat că suntem atâţ de imbuibaţi de 
ideia infiltrată a responzabilităţii şi de noţiunea 
tot atât de neprecisă de greșală, încât în- 
tâmpinăm oarecare greutăţi în a cugetă tot- 
deauna după datele determinismului, Trebuie să 
rupem cu vechile deprinderi pentru a ne obişnui 
cu această noţiune; se pare că trebuie mo- 
dificat limbagiul. Ar fi în acelaşi timp greu 

"şi inutil. _ | 
Repet că se poate conserva termenul de 

libertate, dacă prin aceasta voim să înţelegem 
că activitatea, noastră nu este împiedicată de 
nici un obstacol străin eului nostru cugetător, 
adică de imposibilităţi materiale, de boală
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corporală sau chiar de boală mentală con- 

firmată, care să turbure pentru un timp mai 

mult sau mai puţin îndelungat, mecanismul 

gândirei noastre. 

Accept pe de-a'ntregul cuvântul de responza- 

bilitate, cu condiţia de a distinge şi a preciză 

sancţiunile fără de care ea nu există. Am 

admis trei în loc de una singură. Nu cer să 

se şteargă din dicţionar cuvântul voință, dar 

trebae să explicăm ceeace înseamnă aceasta. 

E uşor de-văzut că motivul, pe care nu noi îl 

creăm, precede volițiunea şi că aceasta din 

urmă, este determinată de motiv. 7 

Cuvântul” de greșală îşi păstrează toată va- 

- loarea sa, dar trebue precizată însemnătaiea 

sa. Epictet a zis: „A te înşelă, este o gre- 

şală. Și pentru a evită toate greşelile de acest, 

fel, stoicul se va dedă studiului silogismelor, 

rezolvirei raţionamentelor greşite, dialecticei 

celei mai subtile“. Ceeace înseamnă că trebue 

pentru aceasta o inteligență morală, care se do- 

bândeşte prin educaţie, dar care nu ţi-o poţi 

da prin voinţă. - _ 

Indulgenţa răţională nu se adresează nici 

de cum actului în sine considerat ca rău; 

aceasta nu este o indiferenţă faţă, de rău, ca 

aceea a scepticilor pe cari nu-i însufleţeşte 

nici o dorinţă moralizatoare şi cari, descura- 

jând toate iniţiativele, se îndepărtează repe- 

tând aceste fraze banale: lasă tinereţea “să-şi 

petreacă, sau: trebue să urli cu lupii, sau, în- 

sfârşit”: Homo homini lupus. Mi-ar plăcea mai 

bine să aud fraze ca: „Ertare pentru orice
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păcal“, cu condiţie însă ca aceste vorbe să 
nu fie întrebuințate ca o scuză a viciilor 
noastre. 

:Deterministul, din contra, păstrează în sine 
intactă oroarea faţă de rău şi noţiunea, ideală 
a binelui; el caută neclintit realizarea bi- 
nelui pentru el însuşi şi pentru celalţi; el 
vrea să contribue din toate forţele sale şi în 
ciuda eventualelor insuccese, la, acea perfecţio- 
nare morală a personalităței omenești. Farul 
Idealului moral străluceşte în ochii săi cu o 
strălucire tot mai crescândă, pe măsură ce con- 
ştiinţa i se înbogăţeşte cu constatările expe- 
rienţei. |: . | 

Deterministul regăseşte toată indulgenţa sa, 
în fața, vinovatului, a omului decăzut ; el uită 
trecutul, oricât de grozav ar fi, pentru a nu 
se gândi decât la, viitor. Dintr'o singură privire, 
el vede influenţele fizice, intelectuale și morale 
şi împrejurările mediului, care au făcut din in- 
divid ceeace a fost până în momentul de faţă, 
fără a conchide că toate acestea vor continuă 
să influenţeze asupra lui şi în viitor. Inflăcărat 
de această vedere clară şi sănătoasă a, deter- 
minismului, el trece c'un gest larg şi c'o deplină 
induigență, cu buretele peste trecutul altuia. 
„A înţelege totul, înseamnă a iertă, totul“, a, zis 
Lacordaire. - 

Vinovatul. este dejă, pedepsit sau va A! pe- 
depsit; el va sufări efectele responzabilităţii 
față de societate care trebue să, pedepsească 
atât pentru apărarea ei personală, cât și pentru 
a determină, ce-i drept cu mijloace încă su-
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mare, supunerea faţă de legi necesare. Vino- 
vatul, potrivit mentalităţii sale, va îndură 
aceste sancţiuni cu mânia în suflet sau .le va 

acceptă, recunoscând valoarea noţiunilor mo- 

rale care le-au dictat. 
Deliquentul pătimeşte el însuși, fiziceşte sau 

moraliceşte, pe urma situaţiunei în care se gă- 

seşte, fie' că suferă urmările naturale ale ac- 
tului de care s'a făcut vinovat, fie că îndură 

acea, remușcare care îl roade mai mult decât 

credem pe culpabilul care arată faţă de noi o 

indiferenţă cinică. | 
După părerea celor credincioși, el va suferi 

pe altă, lume sancţiunile necunoscute pe care le 

merită actul său; fapt pe care nu l-am puteă 

atinge în discuţie, atât ar fi de temerar să- 

prejudecăm intenţiunile unei divinităţi. De ce 

dar să mai adăocăm la aceste suferinţe care, 

mai curând sau mai târziu, vor atinge pe vi- 

novat, care l-au şi muncit,—zădarnicul dispreţ? 

N'ar fi oare lovitura de picior a măgarului ? 

Cu sau fără ştirea noastră, noi îndeplinim 

cu toţii în viaţă un rol de educator. Părinţii îl 

exertilă asupra copiilor lor, învățătorii asupra 

elevilor, preoţii asupra poporului. Această in- 

fluenţă, educativă intervine, nu prea pe faţă, 

între soţi, între frate şi soră, între prieteni; 

câteodată, intervertită, ea se manifestă de-a'n- 

doasele: copiii influenţează asupra părinţilor 

„lor, Mentorul primind, fără să-şi dea seama, 

2 

jugul lui 'Telemac. 

Medicul se bucură de o situaţiune privile- 
7 -
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giată pentru a judecă greutăţile educaţiunei, 
pentru a descoperi sforile ascunse care fac să 
se miște păpuşa omenească şi pentru a şti să 
tragă pe cele bune, pe cele care provoacă 
mişcările adaptate rolului ce avem de jucat. 

Dacă medicul nu se restrânge în domeniul 
chirurgiei, care este o artă manuală, şi nu se 
complace în acel domeniu al medicinei artifi- 
ciale care nu recurge decât la agenţii fizici sau 
la farmacii, el vede rolul imens pe care-l joacă 
mentalitatea, nu numai în conduita, morală, 
dar şi în stările patologice care sunt conse- 
cinţa ei. El vede îndată că nu întotdeauna i 
se prezintă bolnavi adevăraţi, ci oameni sănă- 
toși cari cugetă greșit, nu numai nebuni ade- 
văraţi, dar de acei ce astăzi sunt numiţi ju- 
mătate nebuni. Ă 

Logica lui î] sileşte să spună că acolo unde 
se vorbeşte de jumătăţi, ar trebui să se gân- 
dească la fracțiuni tot mereu mai mici ; Şi va 
conchide din aceasta că, nu sunt decât grada- 
țiuni între defectul de caracter şi boala mintală, 
iar nu o deosebire esenţială. 
“In toate cazurile când omul cugetă şi acţio- 

nează greşit, sau când se abate dela calea ideală 
a binelui, deterministul văde. cauzele care au 
provocat deviația. E] ştie că nu se pot suprima 
greşelile trecutului şi că nu putem face să in- 
tervină noi motive determinanțe decât pentru 
viitor. “ o 

Teoreticeşte şi făcâna abstracţie de mijloa- 
cele fizice proprii în a ajutoră opera morală, 
i— ele pot fi folositoare atât defectului cât şi
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- Doalei, — tratamentul va rămâne acelaş. El 

are de scop îndreptarea ideilor greşite, — 

ortopedia morală, — şi pentru a urmări acest 

scop, noi n'avem altă armă decât raţionamentul 

nostru din ce în ce mai ascuţit prin educaţia 

noastră înşine. . 
Nu vom răuşi deloc în aceasta, sau poate cu 

mare greutate, când deformaţiunea mintală de- 

pinde de cauze fizice sau psihice prea puter- 

nice, datorite înainte de toate eredității sau 

boalei cerebrale; vom aveă mai mult succes 

dacă răul nu-şi are origina decât în oboseală, 

în stări bolnăvicioase trecătoare, într'o psihas- 

tenie întreţinută, de condițiuni supărătoare de 

educaţie sau de contagiune morală. 

Scoţând individul de sub influenţa mediului, 

procurându-i repausul care favorizează munca 

gândirei, putem să-l facem a iubi noţiuni noui 

pentru dânsul, fără a i le impune ca un adevăr 

absolut, ci supunându-i-le ca acceptate de noi, 

ca recunoscute drept frumoase de persoane pe 

care el le iubeşfe şi le respectă, oglindindu-i 

foloasele adesea materiale, —succese în carieră, 

poziţiune socială—dar mai cu seamă morale, 

— ca, fericire intimă şi permanentă,— care vor 

rezultă din convertirea la bine. Inflăcărarea 

pentru aceste idei directrice depinde de dânsul, 

dacă e în stâre s'o facă. 
Mă servesc de un cuvânt de care se abu- 

zează astăzi, zicând că nu ascultăm de suges- 

tiunile străine decât atunci când ele au de- 

venit autosugestiuni. Nu-i de ajuns să găsim 

drepte părerile care ni se supun; există o gra- 

89560 
9
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dajie dela înţelegere la convingerea adâncă; 
trebue să mai intervină apoi şi sentimentul, 

ca să ne înflăcărăm. | 
Comparând pe om în faţa ideilor, cu prinţul 

în faţa tinerelor fete de măritat, am spus 
că acesta va luă în căsătorie pe cea care-i va 
plăcea; daf dragostei, se zice, nu i se poate 
porunci. Ne putem strădui să înflăcărăm 
amorul aceluia pe care am voi să-l căsătorim, 
putem să-i cântăm farmecele tinerei fete, 
sau să-i spunem la ureche la cât se ridică 

dota; restul îl priveşte; el scapă de sub jugul 
nostru pentru a recădeă în acela al propriei 
sale mentalități. Iată ceeace omul numeşte li- 
bertatea, sa. 
Suntem lipsiţi de indulgență şi de răbdare 

faţă de semenii noştri, atunci când fără ca 
ei să fie într'adevăr bolnavi, ei îndură acele 
variaţiuni de dispoziţie, cărora cu toţii suntem 
mai mult sau mai puţin supuși. Sub influența 
unei oboseli care nu pare a fi justificată prin 
quantumul muncei produse, în stări de indis- 
poziţie organică cauzate de fenomene fizio- 
logice sau patologice ale ființei noastre, ne 
simţim modificaţi în viaţa noastră mintală. 
Devenim posaci, descurajaţi fără motive se- 
rioase. Ne arătăm rebeli, răutăcioşi; regretăm 
apoi, dar nervii noştri ne stăpânesc şi nu 
reuşim să izgonim dușmanul care e în noi! 
Am reuşi mai uşor dacă acei din jurul nostru 

ar aveă în sufletul lor indulgenţa deterministă, 
dacă ei ar şti să-şi recunoască propriile lor slă- 
biciuni. Ei uită că nici ei nu sunt întotdeauna
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ceeace ar voi să, fle, şi ne tratează cu asprime. 
Persoanele impresionabile, supuse unor con- 
tinue variaţiuni în starea lor sufletească, sunt 

adevăraţi martiri în familiile lor; ei nu sunt 

înţeleşi şi mustrările ce li se adresează, cu o 

vădită, intenţie de ortopedie morală, le ia ulti- 
mele rămăşiţe ale stăpânărei lor de sine. Fără 
îndoială, că li se poate face bine prin vorbă, 
la ocazie chiar prin reproș, cu condiţie însă 
să fie binevoitor. Omul care este nerăbdător, 
mâhnit, suferă; el nu se simte bine în pielea lui, 
fără să poată spune ceeace se petrece într'insul. 
Să-l privim ca pe un bolnav care are nevoe 
de repaus sau de încurajare şi nu ca pe un 
vinovat care cu voință este posac. Să pro- 
cedăm cu semenii noştri ca şi acele mame 

înțelepte care departe de-a'şi brusca copilu: 

devenit nesuferit, îşi explică această dispoziţie 
zicând: probabil că n'a dormit destul, şi care 

îl culcă din nou încetişor în leagăn. Iată un 

determinism practic de care am avea mare 

nevoe în relaţiunile noastre dintre adulți. 

In această operă de educaţie, orice senti- 

ment de iritaţie, de dispreţ, de dezgust faţă 

de vinovat, este o piedică; nu există crimă 

mai mare ca aceea de a lăsa să cadă asupra 

individului, repulziunea morală legitimă care 

ne-o inspiră, actul său. Procedână astfel, am 
comite nu numai o greşală mare de. tactică 
educativă, dar şi o flagrantă nedreptaie. 

Nişte prieteni cari nu puteau negă rea- 

litatea determinismului, se temeau că această 

concepţie să nu creeze o nepăsare morală,
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"o indiferenţă bazată, pe ideea că nu putem 
face nimic prin noi înşine. Acest pericol nu 
există odată ce ideea determinismului a fost 
bine înţeleasă. 

„__ Determinismul nu este o predestinaţie; el nu 

face altceva decât să constate faptele din trecut 
şi împrejurările care le-au determinat. Viitorul 
este încă necunoscut şi deci omul este liber, 
nu în înțelesui filozofic al cuvântului, ci în 
înţelesul că va puteă de aici înainte s'asculte, 
— fiind instruit prin propria sa, experienţă sau 
prin sfaturile ce le-a primit,—de nouile idei care 
vor aveă o atracţie pentru dânsul. | 

Reflectând, recunoaştem că nu există un pre- 
zent pentru cel ce se mişcă şi prin urmare pen- 
tru cel cetrăeşte. Prezentul nu se aplică decât la 
ceeace se află în stare staţionară sau de repaus. 
Un tren care sa oprit într'o gară, e prezent; 
dar ăcest cuvânt nu-şi mai are raţiunea când 
trenul este în mers. Luând ca limită o linie 
ideală, vagoanele care se află la dreapta obser- 
vatorului au trecut, cele din stânga vor sosi. 
Tot astfel, în existența, noastră nu există pre- 
zent; nu există decât părţi din trecut şi părţi 
ale viitorului; ceeace numim în comun pre- 
zentul, nu-i decât viitorul cel mai imediat. 
Viitorul ne este întotdeauna necunoscut şi in- 
dulgenţa nu se poate aplică decât asupra tre- 
cutului. 

Să luăm un exemplu: Mi se trimite un tânăr 
care aveă, darul băuturei; el însuşi acceptă 
această consultaţie, în dorința de a se vindeca. 
Cu deplina indulgență ce o datorăm acestor po-
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căiţi, i-am expus diferitele motive câre se impun 

pentru a-l face să renunţe la pasiunea sa: grija 

sănătăţii sale fizice, a viitorului său material şi 

moral, remuşcările care-l fac nenorocit. Il în- 

demna să-şi reia curajul, să se entusiasmeze 

pentru o viaţă mai demnă, readucând astfel 

fericirea în sânul familiei sale.- 

EI m-ascultă şi-mi răspunde cu tristeţe: „Ce 

vrei, doctore, e mai tare decât mine“. 

— Degeaba mi-o mai spui, scumpul meu; d-ta 

îmi vorbeşti de trecut, care într'adevăra trecut; 

nu mai putem nimic schimba. Pasiunile d-tale 

au fost mai puternice decâi motivele raţiunei. 

Să, nu mai vorbim de acel trecut. 

— “Tocmai de viitor vorbesc şi eu; am în- 

cercat de atâtea ori să mă corectez fără să 

reuşesc şi cu toate acestea, recunoşteam va- 

loarea, raţiunilor morale pe care mi le expui. 

— Dumneata conchizi din cele ce privesc 

trecutul, asupra viitorului, ca şi când ai spune: 

cine a băut, va mai bea. Nu ştii că societăţile 

de temperanţă şi de abstinenţă au dat adesea 

ori de minciună acest proverb descurajător ? 

Şi apoi, în numele logicei, nu admit să-mi 

vorbeşti de viitor. Avem întotdeauna, dreptul să 

zicem: Aceasta, a fost mai tare decât mine; 

dar nu se poate spune: aceasta va fi mai tare 

decât mine. Negreşit, trecutul ne poate in- 

spiră o teamă pentru viitor; dar nu uită că 

acest viitor nu ne aparţine. Se prea poate ca 

dela o zi lă alta sau mai târziu să, intervină 

evenimente în wiaţa d-tale materială, intelec- 

tuală sau morală, care vor determina pentru
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d-ta o altă purtare. Să presupunem chiar că 
vei recădeă în astă, seară, mâine, poimâine, 
şi chiar mai des. De fiecare dată ce vei veni 
să-mi mărturiseşti greşala d-tale, voiu păstră 
aceeaşi indulgență desăvârşită pentru un trecut 
pe care nimeni nu-l poate schimbă. Fiecare 
recădere aparţine părticelelor din trecutul vi- 

ejei; despre viitor, nici eu, nici d-ta nu ştim 

încă nimic. Acelaş lucru se petrece cu greşe- 
lile din viaţa. noastră, ca şi cu accidentele de 
pe căile ferate: un tren a deraiat, este tre- 
cutul; acesta nu-i un motiv ca şi cel următor 
să, deraeze. Nu e oare mai probabil că acarul 
care a făcut odată această greşală, va fi pe 
viitor mai prevăzător ? 

„Reflectează şi vei vedeă lămurit că pur- 
tarea d-tale te duce în prăpastie; cu cât vei 
privi mai mult pericolul, cu atât mai îngrozit 
te vei da înapoi. N'a existat decât un singur 

- mijloc de a se îndreptă un viciu: e acela de-a 
recunoaşte pericolul ce-l prezintă pentru noi; 
nu-i decât un singur mijloc de a dobândi o 
calitate: este acela de-a vede foloasele pe care 

ea ni le procură. In afară, de asta, nu există 
înţelepciune. Continuă, deci, nu să faci sforţări 
zadarnice de voinţă, ca omul care îşi agită în 
zadar braţele, ci să dobândeşti prin reflexie, 
prin sfaturile mele deasemenea izvorâte din 
experienţă, acea pătrundere morală care asi- 
gură mersul nostru mereu dificil, pe calea 
vieţei. Omul se aventurează în această lume 
morală ca, şi exploratorul într'o ţară necunos- 
cută. Se rătăceşte adesea şi spre orientare n'are 

Y
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altceva la îndemână decât simţul său, expe- 

rienţa sa şi pe acea a călătorilor cari l-au 

precedat. Când îşi dă seama că sa rătăcit, 

trebue să se întoarcă şi să caute calea cea 

bună. Ce-ai spune de acela, care, în loc să 

se informeze, s'ar culcă pe marginea drumului 

vărsând lacrimi pentru greşelile din trecut? 

„Haide, du-te şi revino peste câteva zile. Vei 

regăsi întotdeauna aceeaşi bună voinţă pentru 

d-ta, aceeaşi răbdare, dar şi, s'o ştii bine, ace- 

leaşi argumente, pentrucă nu există altele». 

Aceste principii se aplică tuturor greşelilor. 

Departe de a slăbi ideea morală, ele o fac să 

devină din ce în ce mai limpede -şi mai im- 

perioasă. Ele dau educatorului indulgenţa şi 

neobosita, răbdare care-i sunt necesare operei 

sale. Ele aprind dorinţa pinelui-atât la el cât 

şi la, discipolul său şi tocmai în această comu- 

nitate de aspirațiuni morale, rezidă acordul 

lor mintal; merg mână în mână, către Idealul 

pe care-l urmăresc. Indrepţi mult mai bine 

pe un rătăcit spre calea cea pună, întovără- 

şinâu-l, iar nu indicându-i doar cun gest 

posac calea, ce trebue s'o apuce. 

Este o greşală să considerăm  determi- 

nismul ca un obstacol al moralei. , 

Into zi, exprimând unei surori de caritate 

surprinderea, mea de a vedeă, printre bolnavii 

mei un abate, sclav al celor mai vulgare te- 

meri ea îmi răspunse: „Ce vroiţi, e unom că 

toţi oamenii“.— Fără îndoială, mă gândii eu, o 

ştiu prea, bine; nu mai mă surprind de loc slăbi- 

ciunile omeneşti. Ceeace mă surprindea însă,
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eră că vedeam o pietate sinceră care nu slujea, 
decât unor scopuri ulterioare şi care rămânea 
fără întrebuințare în practica vieţei. 

Intr'altă zi, pe când încurajam pe un preot 
inteligent, m'am simţit jenat. Mi s'a părut că 
ceeace îi spuneam eu, era prea simplu pentru 
dânsul şi că a expune această morală unui 
teolog, era ca şi cum ai duce apă la lac. M'am 
scuzat că-i adresez cuvinte care mi se pă 
reau de prisos. „Aşa e, doctore, îmi răspunse 
el, toate acestea, le ştiu ca, şi d-ta; aceste ade- 
văruri le-am şi propovăduit; dar n'am ştiut 

„că ele pot aveă o aplicaţie atât de practică“. 
Privirea aceasta, a creștinului fixată mereu 

spre cealaltă lume, îl face câteodată, să uite 
viaţa de pe pământ. Adesea el n'are decât o 
mediocră, consideraţie față de înţelepciunea 
omenească. Nu riscă el oare, prin aceakta, să 
scuze slăbiciunile sale, scomptând răscumpă- 
rarea sufletului ? 
Determinismul,. neputându-se aplică în mod 

raţional decât trecutului, nu autoriză nici un fel 
de slăbiciune viitoare; el, din contra, aşteaptă 
dela, viitor noui influenţe determinante. EI este 
un element de progres, pentru că permite ori- 
cărui vinovat să, reinceapă o pagină albă cu un | nou zel, păstrând în chip precis dar lipsit 
de amărăciune, amintirea, greşelilor din trecut. 

UMILINȚA 

Umilinţa, este o virtute depreciată; nu ne credem dator să, ne înclinăm ei, decât atunci când este intovărăşită de adjectivul „creştină“;



13% 

Şi apoi nici nu e înţeleasă. De oarece ea este 
atât de rară în această lume în care vanitatea 
joacă un mare rol, trebue să conchidem că. 
ea este o virtute străină mentalităţii obişnuite. 
Ea este, cu toate astea, cea mai raţională şi 
cea mai uşor de dedus din cele mai simple 
constatări. 

Contrariul ei este orgoliul; dece oare am 
puteă fi noi mândri, dat fiind că toate le-am 

primit. 
Dacă viaţa este adesea tragică, ea este însă 

şi veselă; nimic nu-i mai grotesc ca vani- 
tatea omenească, care, asemenea unei vul- 

gare cochete, se împopoţonează cu toate zor- 

zoanele. A 

Unul este mândru de numele pe care-l poartă, 

de particula care-l precedă. Na făcut nimic 

spre a-l dobânâi, nici spre a-l păstra nepătat; 

prea adesea i-a şters din strălucirea-i mon- 

denă; şi cu toate astea el simte că-i curge 

prin vine un sânge de neam. Chiar când o 

educaţie îngrijită, influențând o inteligenţă 

mai liberă, la desbărat de obişnuitele aere 

grozave, el lasă totuşi aproape întotdeauna 

_să i se vadă un sentiment de superioritate. 

Presupunând că strămoşii săi sar fi ilustrat, 

în cruciade şi tot nu-mi vine să cred că are 

şi el vre-un merit. 

In, această | mică lume a celor de neam, se 

mai face încă deosebire între marea şi mica 

nobleţă. Această aristocrație se fuduleşte dacă 

la numele său distins se adaugă şi averea; 

ea e mai discretă când îi lipseşte banul, dar
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nu se dă înapoi să-şi aurească blazonul le- 
gându-se cu-o familie de parveniţi. 

Cel care a moştenit, odată cu naşterea sa, 
un milion, aruncă o privire dispreţuitoare celui 
care l-a câştigat muncind în afaceri de rând, 
iar acesta îi răspunde îngâmfându-se în sen- 
timentul superiorității sale intelectuale. Artistul 
ajuns, fie pictor, sculptor, literat, muzicant 
surâde cu milă în faţa celorlalţi ; că doar, el 
e însemnat cu pecetea geniului! 

- Beethoven reproşă lui Goethe, care totuși 
eră conştient de valoarea persoanei sale, că 
e slugarnic cu oamenii curţii, şi-i spuneă: „Nu 
suntem noi oare superiori tuturor acestora?“ 
El nu-şi dădeă seama că primise dela natură 
geniul cu care se mândrea: răspundeă deci 
cu o vanitate unei alte vanităţi. 

Savantul cade în aceeaşi eroare când cu o 
modestie aparentă, îşi râde de prostia ome- 
nească, de golul ce-l constată la inteligenţele 
mondene; el nu rămâne mai prejos în goana 
după favorurile celor mari şi râvneşte straşnic 
de mult la distincţiunile onorifice care îl va 
ridică deasupra confraţilor săi. Pretutindeni 
în păturile cele mai inteligente, dăm de această 
întrecere urâcioasă în locul muncei desinte- 
resate făcută într'un spirit de solidaritate ome- 
nească. . 

Aşa e, se va zice, e adevărat că e ridicol 
să fim mândrii de aceste superiorităţi pe care 
le datorăm întâmplător naşterei noastre sau 
dărniciei Providenţei, şi satira de mult a 
biciuit aceste eterne vanităţi; dar există şi o
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mândrie legitimă, este aceea a „self made 
man-ului“, care pornit. de jos, a cucerit totul 
prin energia sa. Aci găsim ceva personal, ceva 
voit, o sforțare care trebue admirată și lău- 
dată. Şi pe această forţă a energiei trebue s'o 
încurajăm înclinându-ne în faţa ei, ori unde 
sar găsi ea, în toate clasele sociale. 

Acest fel de a judecă îmi pare nedrept. Nu 

de noi a depins să posedăm energie şi iarăşi nu 
de noi a depins să venim pe lume de-agata 

capitalişti. Calitățile noastre morale sunt şi 

ele supuse jugului eredității, ele se înmulţesc 
prin educaţie, aşă cum banii noştri depuși la 

casa, de economie se'nmulţesc prin dobânzi 

şi depuneri binevoitoare pe seama noastră. 

Pomenitu-ne-am noi, oare, cu toţii, cu câte un 

livret cu bani sau cu binefăcători generoşi ? 

N'am înţeles niciodată rostul acelor noţiuni, 

atât de banal întrebuințate, ca merit şi ne- 

merit, sau, mai bine, eu cred că ne înşelăm 

aplicându-le individului în loc să le păstrăm 

pentru idealul virtuţii pe care el o realizează. 

E absurd ca o femee să fie mândră de fru- 

museţea ei; întrucât a contribuit ea oare la 

această frumuseţe, şi cum am puteă să-i facem 

de-aci un merit? Să se bucure deci de fru- 

museţea ei şi să răspândească în jurul ei 

farmecul graţiei sale, adăogându-i pe cel al 

bunătăţii. A fi cochetă înseamnă a desvălui 

o insuficienţă intelectuală ; şi nici aici n'ar fi 

ea de vină, sărac de mintea ei, dar frumu- 

seţea, ei ar scădea, în ochii nostri. _ 

Tot aşă, nu e permis unui om inteligent să
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se mândrească cu superioritatea, sa ; căci nu de 
el e făcută această inteligenţă, ci el doar a 
primit-o. Să întrebuinţeze deci acest capital 
şi să-l fructifice spre binele tuturor; şi com- 
pătimind mizeria altora, să împartă ca să zic 
așă, cu ei, binele pe care-l deţine. 

Un medic,. prieten de-al meu, care are la 

activul său o frumoasă carieră de devotament 
profesional, îmi spuneă într'o zi: 

„In viața mea s'a petrecut un eveniment 

care a decis asupra carierii mele de om şi a 
avut asupra vieţii mele mai multă influenţă 
decât toate învățămintele precedente. Petre- 
cusem câteva săptămâni de vacanţă la un 
bătrân pastor englez. Nu m'asasinase deloc 
cu lecţii de morală; dar când l-am părăsit, 
mă bătu prieteneşte pe umăr şi-mi zise: „Ti- 
nere, să-ţi aduci aminte că nu-s decât două 
datorii de împlinit pe lumea asta: întâia, să 
dai personalităţii tale toată valoarea pe care ea 
0 poate aveă ; a doua, so pui în serviciul ce- 
lorlalțic. 

Nici că s'ar puteă exprimă mai bine ideia 
solidarităţii în serviciul căreia trebue să punem 
toate darurile noastre, fie că sunt datorite 
eredității sau educaţiei, cei doi singuri factori 
cărora datorim tot ceeace avem. 

Nu mai încape aci nici mândria, nici ad- 
miraţia, eului nostru tizic, intelectual sau moral. 

Toate aristocraţiile sunt menite peirei, prin 
constatarea din ce în ce mai vădită că ele 
nu-s decât un privilegiu. Ele întotdeauna, au 
fost obiectul inviaiei, de oarece, chiar când
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nu sunt acea superioritate vulgară pe care o 

creiază averea, chiar când nasc din darurile 

inteligenţei, ele procură, avantagii materiale şi 

accentuiază inegalităţile sociale, întotdeauna 

penibile pentru cel ce se simte inferior. 

"Grecii aveau trei cuvinte pentru a designă 

„cel mai bun“: âp1o7os, superlativul binelui ; 

el se aplică oamenilor «bine», fără a se preciză 

în ce consistă această superioritate admisă fără 

contestaţie de cei ce o reclamau; Kpâmorog, 

care însemnă „cel mai puternic“ şi caracteriză 

anume dominaţiuni prin forţa brutală sau prin 

energia de acţiune; gEmo1os, însfârşit, care in- 

dică adevărata superioritate morală, cea a- 

cinstei, a virtuţii. 

Ceeace ne trebue, este o  peltistocraţie“, O 

„aristocrație de suflet“, care, conştientă de 

determinismul lucrurilor omeneşti, atât în con- 

cepţia, creştină cât şi într'o filozofie raţiona- 

listă, n'ar vedeă înaintea ei decât preceptul 

acelui pastor englez: Să desvolte capitalul vir- 

tuţilor noastre, aptitudinile primite, să păşească 

tot mai înainte spre perfecțiunea personalităţii 

noastre, nu pentru a trage de aici avantagii 

personale, ci pentru a face să profite ome- 

„nirea, în întregime. 

Aristocraţia aceasta n'ar fi expusă invidiei; 

ea n'ar aveă să se teamă de revoluţii. Căci 

dacă va fi prețioasă celor ce ar poseda-o, căci 

le-ar da acestora fericirea, ea însă va răs- 

pândi această fericire şi în juru-i. 

Pe câtă vreme averea materială împărţită 

îi pune pe toți într'o mediocritate vecină cu
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sărăcia, binele moral creşte în măsura în care 

este distribuit ; e inepuizabil. lată bogăţia ce 
ne trebueşte. 

Clasele zise cultivate n'au decât un singur 
mijloc ca să stăvilească puhoiul revoluţionar : 
acela de a propovădui virtutea, practicând-o. 
Mai e oare vreme ? 

Adevărata umilinţă îşi are izvorul în sen- 
timentul, atât de lesne de înţeles, că noi nu 
datorăm nimic nouă înşine, că totul îl avem 
primit din afară, oricare ar fi ideile noastre 
asupra persoanei donatorului. Nu-i loc să mai 
facem aci distincţii; principiul se aplică bo- 
găţiilor morale ca şi bunurilor materiale; da-, 
rurilor sufletului şi minţei, ca şi banilor şi 

onorurilor. | 
Să lovim în aceste noţiuni de merit și ne- 

merit, nu dintr'un spirit de ponegrire, ci din- 
tr'un sentiment de dreptate socială, mai nobilă 
decât admiraţia, naivă, adesea, împreunată cu 
invidia, care se manifestă în faţa, succesului. 

Ceeace trebuie să simţim, e farmecul virtuţii. 
Putem, "trebuie chiar să iubim pe cel ce o 
practică; dar nici el n'are dreptul să se mân- 
drească cu asta. Răsplata unei acţiuni bune 
e îndoită atunci când ea e săvârşită cu sim- 
plitate, cu modestie. 

Putem recunoaşte altora un suflet frumos, 
şi să-l iubim, — tot aşă cum am admiră o femee 

- frumoasă, o operă de artă. Omagiile noastre 
se adresează frumuseţii, iar nu persoanei, care, 
fără! să-şi poată face vreun merit din asta, o 
reprezintă în ochii noştri.
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Incă din şcoală ar trebui să se suprime 
distincţiile şi recompensele care încurajează 
la o vanitate precoce, sau să nu fie menţi- 
nute decât acelea care pot desvoltă adevărata 
emulaţie, cea care conzistă, nu în a lăsă pe 

alţii în urma ta, ci în a merge cu ei, mână 
în mână, îndemnându-i pe calea perfecţionării. 

Ideia solidarităţii trebuie să-şi ia un loc tot 
mai mare în sufletele tinere, mai puţin în- 
cremenite decât ale adulţilor. Omul nu are un 
mai mare duşman ca egoismul său; iată ideia 
care trebue plantată în adâncul sufletului ome- 
nesc. Ea e singura condiţie a progresului 
moral. | 

Umilinţa bine înţeleasă, suprimă dintr'odată 

nu numai orgoliul şi susceptibilitatea, dar Şi 

timiditatea, care decurge de aci mai deadreptul 

decât s'ar crede. Sa zis pe bună dreptate: 

«Timiditatea, este un orgoliu». A propos de 

roşală, d-na de S&vigne scriă fiicei sale: «E 

o persecuție cu care diavolul loveşte în amorul 
propriu». Orice. timiditate îşi are- obârşia în 
amorul-propriu, în teama dea fi rău judecai. 

Ea este sora susceptibilităţii, care e tot atăt 

de desagreabilă pentru alţii ca şi pentru cel 

ce o îndură. Defectul acesta, atât de răspândit, 

care face pe oameni inaccesibili sfaturilor celor 

mai binevoitoare şi ca urmare, îi sustrage 
de sub influenţa, educatoare de care avem cu 

toţii nevoie, —pune multe piedici relaţiunilor 

sociale. 
ai 

Deci, ne trebuie umilinţă spre a accep 
4 meritate; 

mustrările, mai cu seamă când sun
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ne trebuie, de altă parte, indulgență şi tact 
pentru a şti să mustrăm fără a jigni. Această 
susceptibilitate din cale afară, e frecventă în 
stările de desechilibru mintal care sunt:re- 
partizate într'un sertar etichetat neurastenie ; 
ea provoacă drame în familii. Defectul acesta 
nativ, adesea. ţinând de familie, e foarte greu 
de combătut. Cu toate astea, s'au văzut per- 
soane care îşi făcuse viaţa de nesuferit din pri- 
cina nerăbdării în faţa unei mustrări, reuşind 
să scape de această susceptibilitate, tocmai 
fiindcă-şi dăduseră seama de incon venientele ei.: 

Unul din acești bolnavi îmi spunea că sa 
scăpat el singur de această iritabilitate, şi când 
lam întrebat cum, îmi răspunse: Uite așă, 
fiindcă mi-am dat seama că tot eu plăteam 
oalele sparte. 

lată o reflexie prețioasă pe care n'ar trebui 
„so uităm niciodată când suntem pe cale să 
cedăm pasiunilor noastre; căci noi plătim tot- 
deauna, oalele sparte; şi nici măcar nu le 
spargem de gustul nostru, fiindcă sentimentul 
căruia cedăm e tot atât de desagreabil ca şi 
urmările sale. 

A recunoaşte că «suntem întotdeauna pe- 
depsiţi chiar prin aceea că am păcătuit» este, 
în chip practic, cel mai bun mijloc de a corijă 
defectele noastre. Morala aceasta «din pru- 
denţă», e cea mai eficace; ea trebue să fie in- 
filtrată mai întâi celor cari se plâng de situa- 
țiunile ce singuri şi le-au creiat. Totuși e oare- 
care egoism în a evită răul numai fiindcă are 
pentru noi urmări neplăcute. Gânâitorul va
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şti, fără a neglijă acea prudenţă rezonabilă, . 

să se ridice la concepţiuni mai înalte şi să-și 

creeze un Ideal de bine a cărui uitare să cau- . 
zeze o remuşcare mult mai dureroasă . decât 

simplul: regret. . | 
E curios cum atâtea, persoane n'au înţeles 

legătura strânsă care uneşte timiditatea cu 

amorul propriu. Obiceiul meu e să dau oame- 

nilor acestora prea puţin clar-văzători, un 

exemplu concret: «O domnişoară cântă la pian. 

Intr'o zi, o bătrână prietenă vine să-şi petreacă 

seara în familie; împiedicată de infirmităţi de 

a merge la concert, ea se plânge că e lipsită 

de orice plăcere muzicală şi roagă pe tânăra 
sa amică.să-i cânte puţin. Dacă în clipa aceea, 
domnişoara n'ar avea decât un singur gână, 

cel altruist de a procură o plăcere, ea sar 

pune fără multă vorbă la pian; ar cântă cum 
ar puteă şi toată lumea ar fi mulțumită. Dar 

sentimentul acesta formează grija ei cea mai 

mică; învitată să cânte, ea ar voi cel puţin 

să dobândească un cât de mic succes. Dar vai, 

rugămintea nu-i prea vine la socoteală; dom- 

nişoara nu şi-a prea, văzut de pian în ultimul 

timp, nare notele ce-i trebuie, nu cântă pe 

dinafară şi nici nu citește la prima vedere 

partitura. Iat-o deci în încurcătură, încolţită 

de două sentimente contrarii: de o parte, do- 

rinţa de a fi apreciată, de altă parte, teama 

de'a nu reuşi. Din această, contradicţie intimă, 

rezultă tocmai timiditatea ei. D-şoara atunci 

se înroşeşte ca, ardeiul, bolboroseşte ceva şi 

10 
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lasă pianul necăjită că, a fost pusă în aşă su- 
părătoare situaţie». 

Cercetaji-vă la lumina acestui exemplu ti- 

midităţile dv.—toţi avem de astea —şi veţi 
găsi întotdeauna amorul propriu sub această 
timiditate care uneori cutează să se acopere 
cu haina umilinţei. 

Nu trebuie.să confundăm timiditatea cu 
teama, cu aprehensiunea. Putem aveă teamă 
în faţa unei îndatoriri dificile, putem fi ten- 7 
taţi să dăm înapoi din faţa unui obstacol; 
adesea ne temem de viitor şi rfu-l înfruntăm 
decât tremurând. Din această teamă putem 

„avea mişcări emoţionale care pot pune pie- 
dici activităţei noastre; aceasta e frica, iar 
nu timiditatea. Forma această. specială a, te- 
merii nu se deşteaptă decât atunci când ochii 
noștri se îndreaptă asupra. propriei noastre 
persoane, când ne gândim la, efectul pe care-l 
vom produce. Sentimentul acesta penibil, 
care ne tae puterile, nu e blamabil în sine; 
el derivă din nevoia dea fi aprobat, din acea 
„aprobativitate* al cărei organ frenologii îl 
așează, în creştetul capului, alături de cel al 
„dragostei de sine“. Georges Combe, în al său 
Manual de fvenologie, spune în această privinţă: 
„O dezvoltare convenabilă a aprobativităţii e 
indispenzabilă unui caracter amabil. Ea, face 
pe individ să-şi pue toate sforțările în a place, 
in a suprimă multe şi multe semne deinteres 
personal şi în a reprimă numeroasele inega- 
lităţi de caracter, de teamă de a nu fi blamat. 
Intr'adevăr, dorinţa, de a place îşi are avan-
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tagiile ei morale; o oarecare timiditate îşi are 
farmecul ei; dar ea devine o piedică când 

această sete de a fi aprobat e prea vie; 
ea desvoltă o prea. mare grijă de opinia celor- 
Jalţi, teama de «ce-o să zică lumea», de ridicol, 
şi păgubeşte astfel independenţei de spirit; 
în faţa temerii de insucces, forma aceasta 

amabilă de vanitate dă naştere timidităţii. 

Ceeace dovedeşte că timiditatea -nu începe 
decât cu contemplarea de sine însuşi, fiindcă 
ea nu ne stăpâneşte atunci cână suntem singuri. 
Putem fi temători, plini de grije în faţa unui 
lucru pe care l-am întreprins; dar nu vom 

roşi decât atunci când vom simţi că suntem 

priviţi dela spate şi ni se surprinde nedi- 

băcia. Actorii amatori vor jucă cu cea mai 
mare siguranţă la repetiţii; îşi vor pierde însă 

mai totdeauna capul la reprezentaţie în faţa 

publicului. 
Timiditatea mai poate fi şi colectivă şi poate 

apucă o întreagă societate care aspiră la un 

acelaşi succes. Ea poate luă chiar forma altru- 

ismului, când de pildă tremurăm .peniru un 

conferenţiar, o actriţă care debutează. Să nu 

ne înşelăm însă; adesea interesul ce-l purtăm 

persoanei e prea mic, şi numai pentrucă ne 

punem în locul ei suferim şi noi groazele ti- 

Midităţii. Insfârşit, în anume ocaziuni, putem 

roşi de timiditate fiind singuri; e de ajuns o 

aducere aminte, o reprezentare mintală care 

să evoce o situaţie penibilă pentru amorul 

nostru propriu. , 

Sunt profesiuni în care e greu să se suprime 

„.
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amorul propriu; ele trăesc tocmai din acesta; 

e cazul artiştilor executanţi, al muzicanţilor, 
al conferenţiarilor, al tutulor celor ce se pre- 
zintă în public cu speranţa de a culege, nu 

numai dărniciile lui, dar şi sufragiile lui. Nu 
e decât un singur mijloc pentru acești gonitori 

după succes de a-şi păstră bine firea: e să-și 
ridice puterea lor la înălțimea ambiţiunilor 

lor; ei trebue să capete o aşă virtuozitate, 
încât succesul lor să fie sigur în ochii pu- 
blicului a cărui competenţă e adesea limitată. 
Eu cred chiar, că adevărații artişti, ca de 
pildă un Beethoven, un Mozart, n'au avut să 
sufere de aceste temeri; ei îşi trăiau prea 
mult muziea, încât să alerge după aplauze. 

Pentru toţi cei cari nu aleargă după suc- 
cese mondene, există un mijloc mai bun spre 
a-şi micşoră timiditatea: e de a suprimă 
amorul-propriu, dorinţa de a fi apreciat pentru 
sine însuşi. Atunci, persoana dispare în dosul 
faptei întreprinse. Putem încă avea îndoeli 
asupra posibilităţii de a o duce Ja bun capăt; 
dar nu ne vom mai pune întrebarea. plicti- 
sitoare şi întotdeauna primejdioasă : ce mutră 
am să fac ? 

Şi nu vom ajunge la această impersonali- 
tate, care ne pune la adăpost de timiditate, 
decât prin umilinţă. Uitarea, de noi înşine ne 
îngădue să ne înfiăcărăm pentru o cauză, să 
ne facem apostolul ei. Omul politic târăşte 

- după el mulțimile când apără o cauză care 
îi este scumpă; conferenţiarul rămâne liniştit 
atunci când are ceva; de spus şi nu caută
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succesul decât pentru ideia pe care o supune 

auditorului. Cu cât e mai convins, cu atât va 

gândi mai puţin la propria sa persoană, atunci 

când urcă pe tribună, când salută pe auditor 

sau când perorează. i 

Ar fi bine, cred, să recunoaştem vanitatea 

amorului-propriu, să vedem cursele ce ni le 

întinde. In tragi-comedia pe care 0 reprezintă 

viaţa, omenească, noi nu suntem decât actori, 

figuranţi; iar direcţia ne îmbracă pe toţi, care 

în haine măreţe, care în sirae. ţărăneşti. Să 

„ne jucăm rolul, dar să nu ne închipuim că 

suntem cine ştie ce seniori. Căci îndată ce 

vom fi dezbrăcaţi în culise de podoabele ce 

ni se pusese pe noi, vom rămâne toţi nişte 

oameni nevoiaşi care depindem unul de altul. 

Nu-i aceasta oare un motiv de a îi umili? 

MODERAȚIUNEA 

_De vrei să îmbogăţeşti pe Pythocles, nu 

mai adăoga nimic la bogăţiile sale, ci mai 1a 

dim poftele sale. Ce expresie minunată e în 

sfatul acesta pe care Epicur îl da lui Ido- 

mene!- 
| 

Totdeauna sa vorbit de avantagiile unei 

vieţi simple, lipsită de ambiţii, de farmecele 

acelei ,aurea medioeritas“; dar suntem  tot- 

deauna tentaţi să suspectăm această renun- 

țare la bunurile pământului, „când cei cari 

ne-o recomandă nu prea sunt în stare de 

plâns; glumim de această - mediocritate de
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aur, insinuând că ea trebuie să fie aurită. | 

s'a reproşat lui Seneca de a fi lăudat avanta- 

giile sărăciei, pe când el adună la bogății şi - 
suntem gata să răspundem acestor slăyitori 
ai virtuţii : Aveţi dreptate, e bine să ştii să 
te mulţumeşti cu soarta ta, când ea e bună. 

Există, întradevăr o limită pentru toate 

şi nu o să ne apucăm astăzi să imităm pe 

Diogene, trăind într'un butoi, oricâte neajun- 
suri de chiriaş ne-ar evită aceasta. Nu-e ad- 

misibil să ajungem la o asemenea simplifi- 
care a vieţii, care ne-ar duce la viaţa fără de 
griji a lazzaronului napolitan. 

Dorinţa, sub feluritele ei forme, este sin- 
„gurul resort al activităţei omeneşti; el ar 
trebui întins până la capăt, astfel ca să des- 
lănţuie energia de a trăi. Dar forţa aceasta 
trebuie dirijată de cineva, fără a o miceşoră, 
şi acel cineva, care e prea adesea uitat, este 
spiritul de solidaritate. | 

Să. vedem în toate actele noastre urmările 
probabile, nu numai pentru noi, dar şi pentru 
ceilalţi, pentru omenirea întreagă. Numai 
atunci activitatea noastră devine rodnică 
pentru toţi, ca a acelor pionieri cari au 
ştiut să facă avere deschizând semenilor lor 
un imens câmp de activitate. Şi mai trebuie 
apol ca egoismul să nu ridice capul și să se 
arate dominator; asta ar răpi rezultatului o 
mare parte din valoarea lui. Căci egoismul 
care vrea să pară altruist, este blamat; aşa 
că rareori comerciantul, industriaşul care se 
îmbogăţeşte, poate culege recunoştinţa celora
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cărora el le asigură o pâine. Nu trebue să 

vedem numai invidie josnică în ingratitu- 

dinea claselor muncitoare. Nu ştiu cine a 

seris că: „Un om inteligent şi cu inimă nu 

face avere decât în pofida lui“. 

“Fiecăruia, îi e permis să caute bunurile pe 

care le doreşte şi să puie în această urmărire 

toate energiile de care dispune; dar să bage: 

de seamă să nu uite preocuparea etică. Avan- 

tagiile acestea îi dau puterea de a face binele, 

facultatea de a ajutoră pe. ceilalţi mai puţin 

înzestrați cu avere, cu inteligenţă, cu pătrun-- 

dere morală. Aceste din urmă calităţi nu pot 

„fi cumpărate pe bani, dar nu mai puţin ele 

sunt greu de câştigat. Să ne aducem aminte 

şi când avem şansa de a nu prea suferi de 

miopie morală şi când posedăm inteligenţa, 

sănătatea fizică sau banii, că noi suntem nişte 

privilegiați. Mila trebuie astfel să izvorască' 

d îndată faţă de acele fiinţe vitrege, cărora 

le reproşăm cu cruzime, dacă nu sărăcia, dar 

în orice caz prostia şi mai ales amorali- 

tatea, lor. 

Sa zis că cea mai frumoasă fată nu poate 

da mai mult decât are. Tot astiel, omul nu 

poate întrebuinţă decât darurile pe care le-a * 

primit. Să îmbogăţim pe semenii noştri cu 

vederi morale, în acelaşi timp când. îi ajutăm 

materialmente; să întindem mâna celorlalţi 

pentru a-i ajută să se urce şi ei. în corabia 

adesea luxoasă pe care ne facem călătoria 

vieţei, în loe să lovim în.cap cu lopata pe cei 

_ce se îneacă. 
4
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Oricât de legitime ar fi aspiraţiile către o 
bună stare care au creiat civilizaţia, să 
ne-păzim de a fi dominați de ele. Datoria 
noastră, faţă de ceilalţi e să respingem această 
ambiţie personală; şi aceasta spre folosul 
chiar al liniştei noastre. Durerea de a nu fi 

ajuns se cu atât mai amară, cu cât dorinţa a 
fost mai vie. „Incetaţi de a mai speră şi veţi 

încetă de a vă mai teme“, zicea Hecaton. Căci 
întw'adevăr, teama, sentimentul acesta . atât 

de potrivnic fericirei noastre, se amestecă 
mereu în speranţa noastră; ea provine din 

-nehotărârea, din turburarea în. care ne 
asvârle viitorul. Ne otrăvim viaţa prezentă 
cu aceste aprehensiuni, şi în acelaşi timp, cu 

amintirea inutilă a nenorocirilor noastre tre- 
cute. - 

In a sa Arta de a trăit), D-rul Toulouse ne 
spune că în China e un dicton curent în si- 
tuaţiile penibile: „a-şi face inimă mică“. Dacă 
această expresie pitorească ar vrea să încura- 
jeze indiferența egoistă, sărăcia de inimă, 
w'aşi admiră de loe înţelepciunea chineză. Dar 
ea- mai poate însemnă că, pentru a străbate 
printre stâncile vieţii, nu trebuie să-ţi umpli 

„sufletul cu ambiţiuni; şi atunci sfatul de mai 
sus preţueşte cât cel al lui Epicur. 

C.. Wagner, în admirabilele sale conferinţe 
morale *), a arătat foarte bine necesitatea de 
a reveni la viaţa simplă, la acea moderație a 

- dorințelor, care, nu numai că asigură reali- 

  

1) Paris, Biblioteca, Charpentier, 1906. *) C. Wagner, Za vie simple. A. Colin & Co. Paris.
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zarea, dar ne face să evităm stânca plăcerilor 

rele ascunse sub florile luxului elegant. 

Mai ales, să nu uităm nici odată pe ceilalţi. 

„Nici o posesiune nu este plăcută dacă nu 

e împărtăşită altora“, ziceau filozofii vechi 

în cugetarea lor greco-latină atât de netă; 

scrisorile lui Seneca către Lucilius strălucese 

de aceste perle ale învăţământului moial. 

Ambiţiunea ajunge şi mai vătămătoare 

când ea aleargă. după onoruri, notorietate, 

stăpânire asupra celorlalţi. Această sete după 

popularitate, de proastă speţă, se asociază cu 

speranța câştigului uşor şi falşifică mentali- 

tatea oamenilor cari par îndestul de bine do- 

taţi. Ea creiază scepticismul faţă de tot ce e 

virtute, ea ruinează spiritul de adevăr şi răs- . 

pândeşte în poporul cel atât de prosteşte su- 

gestionabil, tendinţa spre arivism. 

Țări întregi sunt atinse de această corupţie 

şi ne întrebăm cum vor puteă ele să iasă din 

această situaţiune. Aglomeraţiile crescânde 

prin oraşele mari, favorizează întinderea 

răului, care molipseşte apoi micile centre din 

provincie, fără a le aduce, în schimb, bogăţia 

vieței artistice, literare, cultura fină, care, cu 

toate rătăcirile sale, are o valoare moraliza- 

toare. , 

Protesiunile literare, ştiinţifice sau aris- 

ice nw's nici ele la adăpostul ambiţiunilor 

moderne şi a goanei egoiste după sueces. Un 

mercantilism neruşinat se vâră în cariere care 

ar părea că trebuie să  desvolte altruismul. 

Sinceritatea se pierde în dorinta aceea de a



reuşi, de a întrece pe ceilalţi, pe câtă vreme 
aptitudinile pe care întâmplarea a făcut să le 
avem, ar trebui puse în comun şi exploatate 

spre binele tuturor. „Noblesse oblige“ ar 

trebui să fie maxima tuturor celor ce posedă 
privilegii. 

E un punct asupra căruia nu sa fixat aten- 
țiunea, când se recomandă moderaţiunea do- 
rinţei: e sănătatea. Şi aci, vom recurge tot la 
cei vechi, ca să găsim acea noţiune a răbdării 
în faţa hboalei, acea filozofie stoică care nu 
numai. ajută la suportarea suferințelor, dar 
chiar le împuţinează sau le vindecă, Aseultaţi 
scrisoarea, aceasta a lui Seneca către amicul 
său oarecum neurastenie: „Am să-ţi spun 
care mi-au fost consolările, după ce îţi voiu fi 
spus cum principiile înseşi pe care mă bi- 
zaiam, au lucrat asupra mea întoemai ca me- 
dicamentele, Consolările cinstite se schimbă 
în remedii, şi tot ceeace înalţă sufletul, forti- 
fică trupul. Studiile mele m'au salvat; dato- 
toresc filozofiei restabilirea mea, însănăto- 
şirea mea; ei îi datorese viaţa, şi aceasta e 
cea mai mică din obligaţiile ce am faţă de ea. 
Prietenii, de asemenea, au contribuit cu mult 
la vindecarea mea; sfaturile lor, grijile şi con- 
versaţiile lor, mă ușurau. Ar trebui să ştii, 
seumpul meu, bunul meu Lucilius, că nimie 
nu întăreşte şi Susţine pe un bolnav mai bine 
decât semnele de afecţie ale amicilor “săi; nimic nu-i mai curat lucru decât să îndepăr- 
tezi din gând teama. şi aşteptarea morţei. Mi 
se părea că nu Yoiu muri fiindcă ei îmi vor su-
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pravieţui ; mi se păreă că voiu trăi, dacă nu cu 

ei, dar măcar prin ei; îmi ziceam că nu o 

să-mi dau sufletul, ci o să li-l transmit lor. lată 

ceeace m'a hotărât să mă îngrijesc si să su- 

port toate suferinţele mele; altfel, ar îi rău 

de tot dacă, având curajul de a muri, să pai 

pe cel dea trăi“. 

Seneca, seria rândurile acestea atât de îra- 

moase, după | ce scăpaşe de o boală grea, in 

timpul căreia se gândise la liberatoarea sinu- 

cidere, la care însă renunţă numai din consi- 

deraţie pentru tatăl său. | 

"Si termină apoi prin această fină satiră a 

moravurilor medicale de altă dată; ele sau 

schimbat în rău, fiindcă sau mai complicat 

cu o mulţime de metoade terapeutice, cu ne- 

numărate medicamente şi cu reclamă: 

„Adaptaţi asa dar acest gen de curarisire. 

Medicul vă va recomandă mişcarea şi exerci- 

ţiul, vă va interzice inaeţiunea către care o să- 

nătate proastă îndeamnă mult, vă va prescrie să 

citiţi cu glas tare şi să vă exercitaţi respiraţia, 

ale cărei căi sunt atinse, vă va spune să, navi- 

gaţi şi să vă hurducaţi maţele cu vreun exer- - 

ciţiu oarecare, vă- va indică alimentele de care 

trebuie să uzaţi, când să beţi vin spre & vă da 

putere şi când să-l evitaţi spre a na vă pro- 

-vocă sau iriţă tusea. Dar eu nu vă dau un 

leac doar pentru această boală, ci un vemed. 

pentru toată viaţa. Dispretuiţi moartea. îi” 

mic nu ne mai atinge, când am ajuns să nu Xe 

mai temem de ea“. J _ 

Cât de departe suntem de această mental



156 

tate! Astăzi, e atâta grijă de bună stare fi- 
„zică, încât mergem drept spre hipocondrie. 
Lumea e plină de oameni neliniştiţi, care-şi 

supraveghiază cu grije funcțiunile lor or- 

ganice cele mai infime şi-şi evocă în faţa ce- 

lor mai mărunte suferinţi, oribilul spectru al 
morţei. | 

Imdată ce sănătatea lor se strică din pri- 
cini accidentale şi trecătoare, ei se cred pier- 
duţi; nu se mai mulţumesc să recurgă la un 
medie de încredere, care, ea un prieten, ar şti 
să-i liniştească şi să adauge la terapeutica sa, 
cât mai directă, câteva sfaturi de atitudine 
morală; ei umblă dela un medic la altul, în- 
cearcă toate regimurile, înghit doctorii peste 
doctorii, aleargă după altele noui, după acele 
specialităţi pe care le aruncă pe piaţă far- 
macia şi chimia modernă. - 
Vom înţelege astăzi mai bine poate ca în se- 

„colul XVIII-lea, serisoarea, cam deconcertantă, 
„pe care o scrise unui confrate din Montpel- 
lier, D-rul Tronchin, medicul lui Voltaire şi 
al lui Rousseau, şi în care se întrebă dacă 
exiștenţa artei medicale “* un bine pentru 
omenire. Tronchin se găseşte aci de acord cu 
Rousseau, care pune cu grijă pe Emile la 
adăpostul medicilor, şi: serie: »Un corp debil, 
slăbeşte sufletul. De aci decurge stăpânirea 
medicinei, o artă mai primejdioasă oamenilor 
decât toate boalele pe care ea pretinde că le 
vindecă. In ce mă priveşte, eu nu ştiu de ce 
anume boale ne vindecă medicii, dar ceeace 
ştiu, e că ei ne dau boale întiadevăr funeste :
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laşitatea, credulitatea, slăbiciunea de înger, 

gvoaza de moarte; aşa că, dacă ne vindecă 

trupul, în schimb ei ne ucid curajul“. 

Ce revoltă ar suscită scepticismul acesta, 

în lumea Esculapilor noştri moderni! Oare 

fiindcă lucrurile sau schimbat şi fiindcă azi 

ar fi leac pentru toate boalele ? Vai, nu. 

Fără îndoială, arta medicală a făcut  pro- 

grese. Chirurgia, în special, are azi. primul 

cuvânt; ea se leagă de toate organele: de 

creer, de măduva spinării, de inimă chiar, pe 

care o desvăleşte şi o repară şi nu se bucură 

de mai mult respect ea pântecele, care poate 

fi aproape deşertat de tot ce conţine. 

Nu-mi trece deloc prin minte să nesocotese 

această desvoltare strălucită a chirurgiei; şi 

sunt, de părere că îndată ce operatorii ne pot 

"scăpă de o boală sau să ne îndulcească starea, 

facem foarte rău că ne lăsăm opriţi de slăbi- 

ciuni sufleteşti, de teamă pentru dureri, de 

„acea, groază nedesluşită, fără rațiune, pe care 

o deşteaptă cuvântul „operaţie“. 

“Noi datorăm iluştrilor succesori de astăzi, 

ai acelor bărbieri de altă dată, cuceriri stră- 

lucite, aşă că rie putem prea bine încrede mâi- 

nilor lor dibace şi conştiineioase. Dar sunt o 

mulţime de boale în care nu e nimic de operat. 

Aci intervine medicina ; ori, dacă mijloacele 

ei sunt numeroase, nu totdeauna însă, ele 

sunt eficace: multa sed non maltum. După ce 

s'a rătăcit pe căile unei absurde poli-farmaeil, 

care justifică scepticismul marelui Tronchin, 

ea a crezut că se potoleşte revenind la mJ-
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loacele fizice: balneoterapia, regimul ali- 
mentar, măsurile higienice. 

Din nenorocire, în dorinţa. evidentă de a 
“face bine, ea n'a ştiut să păstreze îndoiala 
filozofică; ea a început prea curând să tragă 
concluziuni din câteva experienţe şi din teorii 
bazate pe o cunoştinţă în chip firese inGonI- 
pletă a chimismului organic. Erijând în 
dogme, adevăruri de detaliu şi generalizând 
prea repede, ea a creat un corp de doetrină 
care părea impozant ca şi faţada unui edi- 
ficiu frumos. Dar ia intraţi şi mânuiţi toate 
aceste aparate care ar trebui să ne dea sănă- 
tate; veţi vedea cât de sărăcăcioase sunt re- 
zultatele. 

Ceva mai mult, speranţele acestea, procla- 
mate publicului eu sunete de trâribiţă, au 
desvoltat în el o continuă preocupare de să- 
nătate, care e plaga, generaţiunilor actul. 

Mai ales preseripţiile regimului alimentar 
„au desvoltat această tendinţă şi am puteă 
spune că, la un bolnav pe care practicianii 
fanatici ai unui regim îl vindecă, sunt o sută 
cari merg deadreptul spre. hipocondrie. 

Dacă exeeptăm câteva chestiuni în jurul 
cărora se mai discută încă, ca de pildă, abs- 
tinența de băuturi alcoolice sau oportunitatea 
unui regim mai vegetarian, chestiunea ali- mentării e ca, şi rezolvată. Omul găseşte în nutrimentele cele mai felurite, raţia care îi e mai necesară. Şi dacă e de folos să se pres- 
crie un regim bolnavilor atinşi de o boală ade- 
vărată de stomac sau intestine, e însă un
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abuz să silim la aceeaşi viaţă pe acei nervoşi . 

impresionabili, ale căror turburări gastro-intes- 

tinale nu-s decât efectul emotivităţii lor. Su- 

gestibili la exces, nenorociţii aceştia îndură 

cu o răbdare îngerească, ani de zile, cele mai 

severe restricţii în alimentaţie. Sunt unii cari 

se deprind aşa de bine cu rolul acesta de bol- 

navi pe viaţă, încât par a nu mai dori să se 

însănătoşeze. Şi cu toate acestea, e aşa de uşor 

să-i aducem la viața normală, îndată ce 

ştim să descoperim sub aceste suferinţi de. 

aparenţă fizică, teama de suferinţă, lipsa 

oricărei judecăţi — fapt care duce spre con- 

cluziuni grăbite! | 

Să evităm, aşa dar, de a cădeă în această 

dispoziţie hipocondrică şi să trăim într'o în- 

tăritoare convingere de sănătate. Să ştim .a 

trece cu uşurinţă, peste toăte suferinţele zil- 

nice, care vor încetă curând dacă nu le vom 

mai prelungi, care vor fi uşoare dacă nu le 

vom mai agravă, prin teamă. In 'cea- mai mare 

parte din stările zise nevropatice, dăm întot- 

deauna, peste acea prea obişnuită „sfecleală“. - 

Ea, creiază pe falşii gastropaţi atât de nume- 

roşi astăzi, pe bolnavii. atinşi de cele mai di- 

verse fobii, pe fiinţele fără temperament care 

dau înapoi din faţa tuturor sareinelor, COR- 

Vinşi cum sunt, în chip anticipat, de  inca- 

pacitatea lor: | , 

Nu trebuie să ne decidem a ne îmbolnăvi Şi 

a intră în infirmerie decât atunci când nevoia 

cere şi 'Talleyrand a zis bine când a zis că să 

fim mereu „sănătoşi în chip imaginar.
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RĂBDAREA 

Cuvântul „răbdător“ se aplică celui care su- 
feră, cât şi celui care ştie să sufere. Ori, aci 
avem două idei foarte deosebite, ba chiar opuse. 

Acela suferă în chip real, care e scufundat 
în suferinţa, sa, o măreşte prin constatarea, sa 
întristătoare, o înmulțește prin temerile sale. 

Un tânăr căruia, eram gata să-i supun 
câteva, principii de stoicism faţă de suferin- 
țele sale, mă opri la cele dintâi cuvinte, zi- 
cându-mi: „Înţeleg doctore ; dar lasă-mă, să-ţi 
explic“. Şi luână un creion, desenă pe o foae 
de hârtie un punct negru gros. „Asta, zise el, 
e suferința, în înţelesul ei cel mai general : su- 
ferinţa fizică — reumatisme, durere de măsele, 
tot ce-i vrea, — suferința, morală, — tristeţe, 
descurajare, melancolie. Dacă o constat fixân- 
du-mi asupra-i atenţiunea, am şi tras un cere 
la marginea punctului negru; el e acum mai 
gros. Dacă îl constat cu inimă, rea, punctul: 
creşte încă cu un cerc. Iată-mă ocupându-mă 
de suferinţa mea, căutâna mijloacele de a mă scăpa de ea; punctul creşte mereu. Dacă mă preocup mereu, dacă mă tem de urmări, dacă 
văd viitorul în negru, am dublat sau triplat 
primul punct“. Şi arătându-mi punctul cen- 
tral al cercurilor acestora, suferinţa, redusă la 
cea mai simplă a sa expresie, el îmi zise su- 
râzând : „N'aşi fi făcut mai bine să-l las cum era î*. 

„Se exagerează durerea, se închipueşte, se anticipează, scria Seneca. E mult de când
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zic bolnavilor mei descurajaţi şi-mi repet mie 

însumi: „Să nu elădim un nou etaj peste tris- 

teţea, noastră întristându-ne ca să fim trişti“, 
şi una din interlocutoarele mele îmi dedea 

dreptate citindu-mi aceste cuvinte ale Sfântu- 

lui Francisc de Sales: „Am văzut pe mulţi cari, . 

înfuriindu-se, sunt apoi înfuriaţi fiindcă sau 

înfuriat; și asta, seamănă cu cercurile care se 

fac în apă; căci se face un cerculeţ, şi acesta, face 

unul mai mare şi acesta pe un altul“. Aceasta e 

imaginea, cercurilor concentrice care închipue 

agravarea suferinţei noastre fizice sau morale. 

Cel care ştie să sufere, “suferă mai puţin. 

EI primeşte suferinţa aşa cum e, fără a-i mai 

adăugă spaimele pe care le aduce preocuparea, 

“ temerile. Intocmai ca şi animalul, el reduce 

suferinţa la cea mai simplă ia. ei expresie; 

merge şi mai departe ca, acesta: împuţinează 

suferinţa prin: gândire şi ajunge să, o uite, să 

n'o mai simtă. - 

Ce elegantă formă a dat Seneca acestei cu- 

getări,. în a sa LXXVIIL sârisoare către Lu- - 

cilius: „Fereşte-te de a-ţi agrava durerile şi 

_de-aţi înrăutăţi starea, prin plângeri. Durerea 

“e uşoară când părerea nu 0 exagerează de 

fel; şi dacă te încurajezi zicând: nu-i nimic, 

sau măcar: e un mofi, o să treacă, vei face 

durerea, uşoară crezând-o astfel“. 

Aşa e, durerea devine uşoară când ştim s'o 

considerăm ca atard, când nu tragem în jurul 

ei acele cercuri concentrice pe care asă de in- 

genios le descria neurastenicul meu, când nu. 

o mărim prin teamă. 

89569 
si
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Astăzi nu domneşte acest stoicism de soi 

bun. Noi urâm suferinţa, şi vrem să ne scă- 

păm de ea -cu orice preţ. Medicina modernă, 
cu anestezicile ei, ne-a răsfăţat, şi alergăm la 

otrăvurile astea la cea mai mică operaţie, 

Ja scoaterea unei măsele care nu durează decât 

o clipă. Dar ne primim pedeapsa, prin urmări 

neplăcute; sunt chiar oameni cari îşi plătesc 

cu viața teama lor. 
Ar fi bine să se revină la ceva mai multă 

asprime față de sine însuşi şi să se rezerve 
aceste mijloace de a atenuă suferința, pentru 
operaţiuni foarte dureroase şi de lingă durată, 
cimm şi la acele în care imobilitatea pacien- 

tului e necesară succesului. Teama de sufe- 

rinţă, atât morală cât şi fizică, duce pe mulţi 
bolnavi la alcoolism, la morfinomanie; senzi- 

bilitatea, lor creşte încă sub influenţa otrăvei 
şi duce la o hiperestezie fizică de necrezut, 
faţă, de cea, mai mică senzaţie dezagreabilă: 

atingerea uşoară a unui membru dureros, con- 
tactul unei mâini reci cu pielea; sau morală, 
la cea mai mică contrarietate ; bolnavul pare un 

-„jupuit“, atât în ce priveşte moralul cât şi fizicul. 
„Dar mai ales împotriva suferinţei morale, 
omul se împotriveşte, se arată temător şi fără 
răbdare. Suferinţa aceasta, într'adevăr, e mai 
centrală; ea atinge în chip direct «eub, Su- 
portăm mai greu o stare de depresiune mintală, 
de tristeţe, asaltul gândurilor melancolice, de-= 

cât durerea unui reumatism, şi cum însăşi 
mentalitatea e atinsă, inimicul e ca la el acasă; 
ne e mai greu să ne apărăm împotriva-i.
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- E oare cu neputință?— Nu. Eul nosiru nu 

e ceva simplu; în noi € ca un fel de dedu- 

blare normală a personalităţii. In cursul vieţii 

noastre, deliberăni şi stăm mereu de vorbă 

cu noi înşine; oamenii cari vorbesc singuri, 

cari pun întrebări şi răspund la ele, sunt nişte 

impulsivi cari își trădează astfel conversaţia 

lor intimă. | | | 

__— Forţa aceea de rezistenţă, aptitudinea aceea 

- „de aişi Micşoră suferinţa, pe care au propo- 

văduit-o şi practicat-o stoicii, rezidă în izolarea 

unui ceu intim», inaccesibil sugestiunilor celui 

de-al doilea eu. Acesta e mijlocul pentru a 

nu lăsă, să pătrundă suferința până la acel 

eu intim, care rămâne astfel neatins, întoc- 

mai. ca şi inima lemnului înmuiat într'o.bae 

de maţerii colorante şi ale cărui straturi dela 

„suprafaţă sunt singurele care se colorează. 

Am văzut bolnavi cuprinşi de 'crize de depre- 

siune, de zbucium moral, capabili să-şi împu- 

țineze suferinţele printr'o reflexie liniştită şi 

=. asistând cu un sentiment de dulce melancolie 

la dezorâinele mentalităţii lor. . 

Nu-i deloc vorba aci să scăpăm de suferinţă 

- făcându-ne indiferenți. Acesta a fost păcatul 

Epicurienilor că au făcut să consiste fericirea 

în «absenţa turburării», în «ataxie». Sau în- 

şelat cei cari au atribuit acestor filozofi :he- 

donişti moravuri deşuchiate) fapt e însă că 

ei nau putut evită un oarecare egoism. Epicur 

renunţă la căsătorie pentru a nu-şi mai COM- 

plică existenţa :. el socoti că are destulă grijă 

în 'a-şi asigură propria sa linişte, fără să se 

+
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mai împovărează. cu a altora. El uită dul- 

ceața suferinţei, influența, ei educativă care 

constă în aceea că întroduce în raporturile 

omeneşti o -tandreţe altruistă, sentimente de 

milă şi de bărbăţie virilă; virtuțile acestea 

ar dispare dacă stoicismul. ar lucră asupra 

noastră la” fel ca cloroformul. 
In orice stoicism, creştin sau filozofic, e 0 

stâncă pe care trebuie să o evităm: e cea a 

„unei îngrijorări egoiste. Ea se poate evită sub- 
stituind ideei moleşitoare a repausului, noţiunea 

vieţii active care exaltă curajul şi ne face să 
găsim plăcere în luptă. 

Răbdareă în faţa evenimentelor ineluctabile, 

nedepinzând nici de noi nici de ceilalţi; e si- 
nonimă, cu fatalismul; ea e o virtute şi e sin- 
gura atitudine posibilă în faţa inevitabilului. 

Musulmanii au ştiut mai bine decât creştinii 
să sădească în sufletul lor acest sentiment 
binetăcător; ei se tem mai puţin de' moarte 
şi primesc cu o blândă resemnare pacostele 

pe care nu lepot îndepărtă dela ei. Creştinii 

inceri ar trebui să se supună tot atât de voioşi 
decretelor Providenţei.” Noţiunea de necesi- 

state e suficientă filozofului. Cu toţii ne găsim 
în aceeaşi şituaţie faţă de ceeace este şi de 

ceeace nu putem schimbă. Avantajul va fi 
totdeauna de partea celui care, indiferent de 

convingerile sale, va şti să adopte o resemnare 
linâştită, 

Nerăbdarea noastră se arată cu deosebire 

în raporturile cu semenii noştri; aci se poate 
observă, lipsa unui spirit de suport, lipsa unei
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adaptări la viaţa în comun. Suferim zilnic pe 

urma conduitei celorlalţi, şi îndată ce actele 

lor sunt contrarie intereselor noastre, lovind 

în buna noastră stare, suntem gata să le atri- 

buim intenţiuni rău-voitoare şi să le plătim 

cu aceeaşi monetă. Ne dedăm mâniei, care e 

o pasiune atât de potrivnică spiritului de so- 

lidaritate; 'mai dezastnoasă încă pentru cel 

care se dedă ei decât pentru cel care formează 

ținta ei. 

Şi aci, noţiunea determinismului moral ne 

pune pe calea cea. dreaptă. Semenii noştri nu 

lucrează decât în virtutea reprezentărilor 

mentale actuale; de cele mai adeseaori ei 

cred că fac bine, că sunt insufleţiţi de intenţii 

bune: Chiar când ei recunosc că actul lor e 

imoral, când se răzbună şi vor cu intenţie să 

facă un rău, ei socot că sunt îndrituiţi oare- 

cum să facă aşă cum fac. Astfel, cineva scrie 

o scrisoare anonimă; un prieten îi spune că 

aceasta e o faptă nedemnă. cÂşa €, răspunde 

culpabilul, ştiu că nu e bine ceeace fac, dar 

adversarul meu m'a făcut prea mult să sufăr!» 

Raţiunea-i e turburată şi ascultă de odiosul pro- 

verb: ochiu pentru ochiu, dinte pentru dinte; 

el e ca copilul care ştie că nu trebue nici să” 

înjure nici să bată şi se scuză zicând că ad- 

versarul lui a început. Câţi oameni în toată 

firea rămân din acest punct de vedere toată 

viaţa nişte copii! E _ 

Faţă de oamenii cari ne fac rău. şă ştim a 

vedea în actele lor fructul numai al acelor 

gânduri pe care le permite mentalitatea lor
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de moment, şi să evităm de a ne lăsa molip- 

siți de acea stare sufletească pe care o blamăm 

în ei înşişi; să rămânem liniștiți şi indulgenţi, 

ceeace nu înseamnă laşi; trebue mai multă 

forţă pentru a-ţi păstră calmul decât pentru a 

te dedă furiei. 
să ne dăm înapoi dacă adversarul nostru 

e îndărătnic la sfaturile noastre. Şi dacă, din 

potrivă, credem că-i vom putea schimba dis- 

poziţia, sufletească, să o facem cu blândete, - 
prin expunerea clară şi limpede a situaţiu-. 

nilor reciproce.: 

Inainte de toate, să ştim a recunoaşte pro- 
priile noastre breşeli, sau, în lipsa lor, să în- 

țelegem că acţiuni care ne-au părut nouă le- 
gitime, au putut fi interpretate de adversarul 

nostru într'un. chip defavorabil; să nu-i lacem 
prea mare vină; din această lipsă de pătrun- 
dere. 

Dar nu numai în faţa răutăţii ne irităm 
noi. Ne mai lăsăm să fim enervaţi-şi de felul 
de a lucră al altora, de cele mai nevinovate 
manii ale lor, fără a ne gândi că şi noi poate 
avem din acestea. Ne lipseşte răbdarea şi 
faţă de ai noştri, chiar când ei sunt bolnavi; 
prea repede găsim că sunt exigenţi, iar când 
noi suntem suferinzi, pretindem fel de fel de 
atenţii, fără a ne îngriji de oboseala pe care 
o pricinuim. 

Când cineva, vrea, să ne aducă la sentimente 
mai bune, nu prea, suferim încălcarea aceasta 
în viaţa noastră; trebue să se umble cu mănuși 
când ni se vorbeşte. Din potrivă, "când cre-
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dem că noi trebue să ne luăm un rol de edu- 

catori, vrem să fim înţeleşi dintr'o dată, as- 

cultaţi, şi ne facem observaţiile pe "un ton 

înăcrit, siguri fiind de neindoelnica lor jus- 

teță. Ne-ar trebui o mâi multă îndoială în ce 

priveşte infailibilitatea noastră şi mai multă 

răbdare în îndreptarea mentalități altora. Ar 

trebui mai ales să ne probăm aptitudinea edu- 

catoare, aplicânad-o mai întâi asupra noastră 

înşine şi să dobândim acea stăpânire de sine 

a cărei lipsă o constatăm cu atâta nerăbdare 

la ceilalţi. d 

Ne: irităm nu numai împotriva altora, dar 

chiar împotriva noastră înşine. Ar fi bine 

dacă ne-am! mulţumi să ne zicem cu mo- 

destie: ee prost sunt! | E 

Intocmai ca copiii, suntem nerăbdători că 

nu reuşim pe dată în treburile noastre, în loc 

să ne apucăm de ele “cu mai mult calm şi 

răbdare. Şi nu suferim doar pe urma pre-: 

zentului, ci retrăim şi trecutul, pentru a evocă, 

toate imaginile mentale întristătoare; târâm * 

după noi ghiuleaua amintirilor, fie că e vorba 

de evenimente independente de voinţa noastră, 

asupra, cărora ar fi trebuit să trecem cât mai 

repede cu buretele uitării, fie că întreţinem 

veşnicul şi inutilul regret al greşelilor comise. 

Regretul, este amintirea, durerii trecute, cu 

sentimentul că ea ar fi putut să fie evitată, 

dacă am fi fost mai cu băgare de seamă. Dar 

la ce slujeşte acest regrei amorţitor, dacă 

privim spre un trecut? Nu există decât un 

singur lucru de reţinut în această amintire :
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e înfăţişarea greşelei comise, spre a o: evită 

în viitor. 

„Regretul ne cuprinde atunci când am ne- 
glijat să ne luăm precauţiunile, cînd am lucrat 

în grabă, într'un chip nesocotit. El devine 

remușcare atunci când am călcat legile morale 
din care ne-am fi făcut un Ideal. Intensitatea 

remuşcării dă măsura moralității noastre, adică 

a dragostei noastre de virtute; e o trădare în 

această lipsă de fidelitate faţă-de Idealul nos- 

„tru, pe care ne-o reproşăm întocmai ca şi 

sentimentele rele pe care sar putea, să le 
avem faţă de cei pe cari îi iubim. 

Se va zice poate că cel care n'are remuş- 

cări e mai scuzabil, fiindcă în adâncul sufle- 
„tului său nu există bariere morale; el e in- 

conştient de răul ce-l face. Cultura morală, 
dimpotrivă, face sufletul tot mai simţitor şi 
fiecare infracţiune e pedepsită prin suferinţi 
intime; aceasta e sancţiunea responzabilităţii 

noastre personale. 

Să constatăm greşelile noastre, dar să nu 
rămânem într'o stare de tristeţe, „penibilă şi 
pentru cei ce ne înconjoară şi pentru noi în- 
şine.- Remuşcarea e câinele ciobănesc care dă 
cu colții în oaia ce se depărtează de turmă; 
el. nu trebue să continuea o muşcă când ea a 
intrat în turmă. 

Pricepem remuşcarea, în crimă, când cul- 
pabilul suferă cu atât mai mult, cu câtelva 

„recunoaşte mărimea greşelei sale; ce stranie 
contradicţie, la prima vedere, în această! pe- 
deapsă, cu atât mai severă, cu cât sufletul e
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mai delicat şi care, dinpotrivă, cruţă pe amoral. - 

“In schimb însă, căinţa își are bucuria ei şi 

ea ne împinge cu mult mai imperios spre 

Idealul visat. ă 

„In viaţa noastră, în care regretul e mult 

mai frecvent decât remuşcarea, să evităm a 

“prelungi suferinţa morală, întrucât ea para- 

lizează, sforţările. noasţre spre bine. E bine 

să simţim toată asprimea blamului ce ni-l 

adresăm, dar să ne sândim cât mai curând 

la o îndreptare, care nu e cu putinţă decât, 

într'6 dispoziţie curagioasă. Ca şi o minge de 

cauciuc care a atins pământul, trebue să sărim 

repede în sus. Indată ce ne-am pecunoscut 

greşala, noi intrăm într'o curbă ce coboară, 

repede spre descurajare; ajungând jos, ne 

suim într”o curbă ascendentă de hotărâre cu- - 

 ragioasă şi ne. apucăm astfel cu o bucurie 

crescândă de munca rep raţiei. - 

Necesitatea, de a isprăvi repede cu remuş- 

carea zadarnică, sau de a o pune în serviciul 

ridicării noastre înşine, nu a intrat încă în 

capul tuturor, şi vedem nenorociţi—sunt puși 

şi ăştia tot în sertarul cel prea plin al neu- 

rasteniei,—cari Îşi petrec viaţa lor încovoiaţi 

* sub regretul trecutului. Dar cât de repede în- 

ţeleg ei când,: aprobându-le pocăinţa, voim 

să-i readucem be drumul cel drept! Ei văd 

„îndată că nu pot intră pe această cale decât 

cu capul sus, mergând vesel spre țelul care 

e: perfecţionarea mentalităţii lor. 

Ne trebue răbdare, o răbdare neistovită, pen- 

tru a suportă zi cu zi tot ce ne aduce viaţa: con-
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trarietăţile, nefericirrile, boala, suferinţele mo- 

rale; aceste din urmă sunt cu atât mai amare 

“cu cât le-am creat prin propriile noastre gre- 

şeli. Intocmai ca pilotul în mijlocul stâncilor 

şi al furtunei, noi trebue să ne păstrăm sân- 

gele rece care singurul ne poale salvă, pe 

noi şi pe cei ce-i avem în sarcină. A şii să 

suferi, e prima condiţie a acestei răbdări cu- 

ragioase. 

CURAGIUL 

Se zice că Alphons, Daudet a dăruit unuia 

din feciorii săi un inel pe care era gravat cu- 
_vintele: Memento vivere. Aceasta e deviza unui 

" curagios optimism. | 
Pesimiştii vor zice că nu-i nevoe să ni se 

amintească că, trebue să trăim; povara exis- 

tenţei li se pare prea adevărată și apăsătoare, 

A suporta viaţa gemând, nu înseamnă 

că trăeşti. Viaţa trebue să fie „activă, veselă. 

Ea e atât de scurtă încât e păcat să pierdem 

din ea fie: şi câteva secunde într'o tristețe, 

"penibilă pentru noi şi neplăcută pentru cei- 
alţi; noi risipim, dedându-ne sentimentelor 
triste, micul capitol de fericire de care ne-am 

„putea bucura pe această lume. Ar fi mai bine 

ca, împreună cu Montaigne, să zicem despre 
tristeţă : „Sunt dintre cei mai feriţi de această 
pasiune şi nici nu-mi place, nici NO 'pre- 
ţuesc“. 4 

E adevărat, că nu tată lumea posedă această
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frumoasă sănătate mintală, şi cei cărora viaţa 

Ji se pare aspră, vor găsi o crudă ironie în 

încurajarea de a înţelege viaţa cu voioşie. 

Intr'adevăr, această veselie de a trăi e de ne- 

găsit dacă o căutăm printre evenimenie. Cei 

mai privilegiați nu vor găsi în existenţa lor 

decât câteva perioade scurte de fericire ușoară, 

adusă prin concursul! împrejurărilor ; această 

fericire nu e accesibilă decât tinerilor, la vârsta 

în care se găsesc reunite forţa, sănătatea, ne- 

păsarea tinerească, ajutate de succes în cariera 

aleasă; Câţi nenorociţi au trebuit de mai îna- 

inte să renunţe la toate aceste satisfacţiuni! 

Subinfluenţa eredității, a atavismului, adesea 

din vina părinţilor, din pricina condiţiunilor 

higienice defavorabile, mulţi copii se nasc 

odată, cu boala şi nu se vor bucura niciodată 

de sănătate, bunul acesta atât de preţios. Dar 

şi mai oropsiţi sunt acei pe cari naiura i-a 

înzestrat cu o predispoziţie tristă, acele „su- 

fete dureroase“ cum le numeşte W. James, 

care nu pot acţiona decât pe dos, în senzul 

tristeței, coardele lor psihice, cedând sub pre- 

siunea, brutalităţilor existenţei. | 

O vizită întrun spital de copii ne desvălue 

această, oribilă mizerie fiziologică, cu atât mai 

revoltătoare cu cât cei cari sufăr suni fără 

nici o vină şi se prevede toată asprimea viejei 

Tor ulterioare, cu toate că adesea ei nici că. 

par a se gândi la, aceasta. De altminteri însă, 

în acest locaş al suferinței simţim planând 

îngerul curagiului, al veselei resemnări, evocat 

de altruismul acelora cari leagă aceste răni
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şi încălzesc aceste suflete zdrobite., E mult 

mai multă drăgălăşie în atmostera, . aceasta 

decât în veselia zgomotoasă a unei cete de 

şcolari fericiţi. In mijlocul tutăror acestor ne- 

căjiţi există o suferinţă bună; există speranța 

de a le împuţina prin igienă publică-şi particu- 

Jară, prin toate acele opere de solidaritate ome- 

nească, care trebue să ia un loc din ce în ce. 

mare în preocupaţiunile noastre. Boala sufie- 

tească se observă mai rar la această vârstă, 

în chip firesc îndrumată spre veselie şi asupra 

căreia n'apasă încă responzabilitățile. Dar, încă 

din adolescenţă vedem apărând suferinţa psi- 

hică, stările mentale pe care astăzi le cali- 
ficăm de neurastenie şi în care domină neho- 

tărârea, scrupulul, lipsa*de încredere în sine, 

teama aceea, de a trăi, care provoacă o la- 
mentabilă imaptitudine de a se bucura de pu- 
țină fericire şi produce dorinţa de sinucidere 

chiar şi la copii. Se văd fetiţe, care, urmărite 

. de teama boalei, a morţei, nu se-pot deda un 
moment măcar bucuriei naive a copilăriei. 

Aceşti martiri ai eredităţei şi ai educaţiei 
greşite sunt. foarte numeroşi. Lumea nu-i în- 

ţelege; îi tratează cu.asprime. Nu există spi- 
taluri cu paturi albe şi curate, nici feţe blânde 
de surori de caritate, nici medici de o bună- 

tate mai puţin aspră, pentru aceşti nenorociţi 

al căror suflet este suterind şi cari au nevoe 
- în acelaşi timp să fie şi de plâns şi ajutoraţi. 

Nu ştim unde să-i clasăm; azilul de alienaţi, 
care ar părea indicat, ar fi pentru ei o tem- 

niţă; familia. care ar trebui să fie un refugiu,
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e locul unde a clocit boala, nu numai pe calea 

fatală a eredității psihice, dar şi pe a educa- 

ției, prin contagiunea mentală. Părinţii, de 

cele mai multe ori nu recunosc aceste în- 

rudiri de mentalitate şi deși tot atât de bol- 

navi de spirit ca şi lepădătura lor, îi repro- 

şează totuşi acestuia păcătoşia. 

La acest „subiect zădarnic de minune, divers 

şi: schimbător“ care e omul, surprindem COn- 

tradicţiuni uimitoare. Cutare, care e inteligent 

în ce priveşte studiile sale, e cu totul lipsit 

de-acea pătrundere morală care determină 

conduita —şi-și fărămiţează existenţa, prin slă- 

piciunile sale; cutare fată care se istoveşte în 

opere de altruism şi trăeşte în spiritul unei 

religii sincere, luptă fără succes contra unui 

egoism înăscut atât de contradictoriu cu devo- 

tamentul ei, încât sa crezut necesar să, se in- 

venteze cuvântul „egotism“ şi să se vorbească 

de dispoziţiuni „egocentrice“ spre a nu atinge : 

susceptibilitatea, bolnavilor. | 

Şi aici boala nu este incurabilă. Trebue mai 

întâi să vezi chipurile îngrijorate ale acestora, 

iluminându-se sub acţiunea unei ortopedii răb- 

dătoare, indulgente “şi încurajătoare, pentru 

ca, să poţi înţelege frumuseţea unei „medicine 

a spiritului“, emanaţiune directă a unei morale 

raţionale. , “ 

Ar trebui ca odaia. de primire a medicului 

să devină un dispensar psihoterapic; în care 

să nu se distribue reţete pentru farmacie, dar 

în care să se arunce cu nemiluita în mintea 

bolnavului toate aceste argumente ale raţiunei . 

nu reci. dar senine, căci numai ele pot înâreptă,
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toate —defectele mentalităţii noastre înăscute 
sau dobândite. 

“Ce să mai zicem de acei nenorociţi, și mai 

numeroşi, cari posed sănătatea fizică, darurile 
inteligenţei, împrejurările cu totul fericite ale 
vieţei, dar cari se rătăcesc pentrucă n'au primit 

educaţia prin care să-şi poată, desvoltă viaţa 

lor morală? Ei trebue să-şi dea seamă că 

n'au dreptul să se plângă ca şi desmoşteniţii; 
ei trebue să găsească în ei înşişi forţa de a 
luptă contra tendinţelor rele, nu printr'o voinţă 
chimerică, dar printr'o intensitate de vedere 

„morală pecare o desvoltă cugetarea meditativă. 
Eu nu le reproşez nici decum insuficiența lor 
morală; n'a ştiut nimeni să le infiltreze aceste 

idei-forţe; ei n'au gustat până acum farmecul 

puternic al acelei educaţii prin sine însuși; 

nau văzut „la ce serveşte aceasta“ şi trebue 

să le-o spunem. - 
„ Acum, când ei sufăr şi-şi dau seama că au 

păşit pe o cale greşită, e momentul să-i re- 

deşteptăm, să le arătăm absoluta, necesitate a 

curagiului, să le zgândărim acest curagiu, ară- 
tându-le recolta prețioasă pe care o vor culege 

adică fericirea. 
Descurajarea, e întotdeauna rea; ea agra- 

vează toate situaţiunile; o putem ȘCcuzĂ, n'0 
putem însă aprobă. Nu-i destul să recunoaş- 
tem acest adevăr logic; trebue să ne ciocănim 
cu el capul, pentru ca, el să devină un sen- 
timent, să-i dăm, adică, o expresiune vie. 
"Obişnuesc să, spun bolnavilor mei: „Descu- 

rajarea, este o băutură otrăvită şi amară în
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acelaşi timp: două motive imperioase pentru 

a nu te atinge de ea“. 

Inseamnă, oare aceasta, că. vom reuşi întot- 

deauna a ne sprijini pe acest sfat? Oh, nu; 

nu-i zi în care să nu avem descurajări, scă- : 

deri ale barometrului moral; dar ele nu trebue 

să dureze. De îndată ce le lăsăm să pătrundă. 

constatăm amărăciunea lor şi îndată ne şi 

gândim la puterea otrăvitoare a băuturei. 

Ideea, că. descurajarea este o otravă, trebue 

să joace. rolul de bandă directrice în jocul 

minţei noastre. Ca şi bila aruncată pe 0 su- 

prafaţă plană şi care na ațins încă banda 

elastică, tot astfej şi descurajarea face irup- 

ţiune în sufletul nostru şi-şi continuă, drumul; 

dar, îndată ce ea, se loveşte de obstacolui pe 

care-l:constitue ideea morală, bila deviază şi - 

reprezentările noastre mintale reintră în 

ordine. 
Intotdeauna, dar întotdeauna trebue să deş- 

teptăm în sufletul nostru curajul, să însufleţim - 

drapelul care ne conduce. Trebue ca ideia- 

forţă să se aşeze în fundul sufletului nostru, 

gata. să descleşteze energiile noastre atunci când 

momentul a venit. Acest lucru a fost de mi- 

nune înţeles de către filozofii antichităţii, cari 

vedeau în-raţiune şi într'o dialectică strânsă, 

pusă în joc faţă de sine însuşi, remediul slă- 

biciunilor noastre morale. 

După cum sunt şi spiritele, tot astfel e nevoe 

de mai mult sau mai puţin timp pentru ase- 

zarea, acestor principii morale în adâncul su- 

fetului nostru. laeile ce ni Se transmit se asea-
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-mănă cu nisipul fin aruncat pe suprafaţa apei; 
el pluteşte câteva clipe, apoi scoboară mai mult 
sau mai puţin încet, potrivit densităţii lichi- 
dului — şi se aşează în straturi în adâncime. 
-'Tot astfel şi cu ideile. Oricât de simple ar 

fi ele, — şi rie putem noi oare închipui o idee 

mai clară ca acea a nefolosinţei şi a noci- 
vităţii descurajărei ? — ele rămân multă vreme: 
la suprafaţa înţelegerei noastre. Cu timpul 

numai, ele descind şi formează acel depozit 

dens care constitue conştiinţa noastră, perso- 
nalitatea rioastră morală. Atunci numai, ideea- 

sentiment acţionează asupra noastră şi ne dă 

o forţă pe care n'am fi crezut s'o posedăm. 
Tot astfel şi cu imboldul ideilor religioase; 
mulţi le-au admis şi le apără cu o hotărâre 
puţin creştinească ; asta înseamnă că tele nu 
sunt îndeajuns de trăite, nu sunt în destul de 
complect gândite, pentru a putea determină 
actul virtuos, 

Nu-i de ajuns să combatem descurajarea; 
ci trebue să mergem până la acel curaj pe 
care-l excită dificultatea; ca şi un cal de rasă, 

trebue să depunem cu atât mai mare ardoare 
la trecerea obstacolului, cu cât acesta este mai 
înalt.” 

Un tânăr ţăran neurastenic îmi povestea 
într'o zi neajunsurile sale şi-mi semnală nouile 
sale necazuri, care formează picătura de apă 
ce face ca paharul să se reverse. Pentru 

„a-i fixă ideile, făcui o comparaţie, zicându-i: 
„Eşti la gimnastică: profesorul îţi cere să sări 

peste o frânghie întinsă la, o înălţime de şaizeci 
4
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centimetri dela pământ. Ţi-a fost cam greu 

să sări peste ea; acum'o ridică la şaizeci 

şi cinci centimetri; ce trebue să faci?—Să-mi 

iau mai mult vânt, răspunse el fără şovăire“. 

Fireşte, pe măsură ce dificultăţile se măresc, 

trebue să ne luăm mai mult avânt; e evident 

că dacă bariera se ridică şi curajul scade, 

neizbânda, este sigură. 

_Şi apoi nu-i aşa uşor ca întotdeauna . să 

păstrezi acest curaj neturburat. Trebue să 

scuzăm cu o profundă compătimire acele ore 

de oboseală prin care trec nenorociţii cărora 

“le lipseşte sănătatea, o anumită îndrăzneală, 

şi cari nau găsit în calea lor, nici simpatia 

încurajătoare, nici ajutorul persistent — şi 

cari luptă contra soartei lor cu o stator- 

nicie ce ar părea, inaccesibilă puterilor lor. 

Nu trebue să-i zgâlțâim cu bruscheţe doje- 

nindui; ar fi o cruzime. Numai o deplină 

simpatie, născută dintr'un sentiment pe care 

noi înşine nu lam puteă, simți mai bine, le 

poate înfiltră, încetul cu încetul. acel sânge 

cald care excită avântul. îi 

Peflexiunile de acest gen dau întotdeauna 

curaj şi sfârşesc prin a influenţa sufletele bol- 

nave. 'Mi sa întâmplat să văd trecând luni de 

zile fără ca această filozofie să, fi putut mo- 

difica mentalitatea unui bolnav, şi cu toate 

acestea veni ziua în care resortul dobândi O 

forță, suficientă. | Ă 

Ad&sea curajul se naşte din excesul descu- 

rajărei, în temeiul însuşi al suferinţei persis- 

tente şi crescânde pe care acest exces o 

Rasca i 
12
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creează. Ca şi animalul fricos din fire şi care 

se vede strâmtorat, tot astfel şi noi facem 

faţă, dificultăţilor. Şi acestui caracter presant 

al necesităţii sar putea atribui în parte faptul 
că noi ne păstrăm curajul în evenimentele 
mari ale vieței, pe câtă vreme în mijlocul 

multiplelor supărări zilnice îl-lăsăm să se fă- 
rimiţeze. - 

„Recunosc, îmi zicea o femee inteligentă, 
toată dreptatea acestor vederi; văd limpede 

necesitatea de a-mi reprima emotivitatea, de 

a-mi suprima temerea; dar când se întâmplă 

ceva, care mă mişcă, raţionamentul, care ar 

fi trebuit să mă salveze nu-mi vine decât după 
cinci minute mai târziu“. 

Aceasta ni.se întâmplă tuturor. Se petrece 
la, fel cu această dialectică sentimentală, ca și 
cu scrima. Multă vreme apărarea noastră nu 
va izbuti decât după lovitura adversarului; 
dar încetul cu încetul, prin exerciţiu, mişcarea | 

de apărare devine mai promptă şi. vom ajunge 
odată, să-i întoarcem arma înainte ca a sa 
să ne fi atins. Tot astiel să ne exercită în 
apărarea, morală, şi vom înlătura înfrângerile. 
“Multe persoane semnalează în ele o altă 
contrazicere: aceea, că ştiu foarte bine să dea 
un sfat altora, să le ridice curajul, dar nu iz- 
butesc să învingă propria lor slăbiciune. Nu-i 
aşa, că în această luptă a propriilor noastre 
interese morale, este un element emoţional care 
turbură oarecum judecata noastră şi ne pune 
în nehotărâre? Astfel, acela care va da ve- 
cinului său sfaturi înțelepte de cum să-şi pla-
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seze banii, nu va avea întotdeauna aceeaşi 

judecată promptă şi sigură când va fi vorba 

de propriile sale afaceri; şi aceasta, pentru 

că acum e vorba, de interesul său. . | 

Alţii, din potrivă, poate mai altruişti în 

aceleaşi împrejurări; se vor teme mai mult 

de a sfătui pe semenii lor decât de, a lucră 

pe seama lor proprie, şi curagioşi aproape fără 

sforțare, ei nu vor cuteza să aţâţe această 

virtute la altul. - | 

Ce fiinţă necumpănită este omul în schim- 

bările sale neîncetate de mentalitate, care par 

că ţin şi de, cauze fizice interne, de destinderea 

coardelor mintale, ca şi de cauze morale, de 

asociaţii de idei descurajătoare ! 

Individul, care se cunoaşte şi se observă fără 

neliniște hipocondrică, surprinde neîntrerupte 

salturi în fiinţa sa intimă, inegalităţi de dis- 

poziţie, care peisistă chiar dacă el ştie să le 

ascundă de ochii altora şi nu le îngădue să 

se traducă în fapte. Se ivesc nori cari întu- 

necă cerul nostru moral, fără ca să putem 

observa. cauza acestei schimbări de timp. Sunt 

o mulţime de oameni, cari, mai ales când sunt 

obosiţi, simt oscilând sufletul lor ca un baro- 

metru în anotimpurile schimbătoare. Cel mai 

mic eveniment supărător, cea mai mică ne- 

izbândă în lucrurile cele mai puţin importante, 

desfăşură. fără încetare un văl de tristeţe, care 

"ar putea să-i facă să spună cu privire la un 

bagatel, că viaţa nu merită osteneala, de a fi 

trăită. Din fericire, aceste firi impresionabile 

sunt adesea, tot atât de uşor de ridicat pe cât
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de doborât ; pentru aceasta, e de ajuns o vorbă 

"Bună, o ceaşcă- de cafea sau o ţigară în fumul 

căreia evocăm imaginea acelei uşoare dezin- 

volturi care ne ajută să, trecem peste dificul- 

-tăţile vieţei. 
Să întreţinem mereu acest curaj 'surăzător; 

el- nu trebue să fie un stoicism aspru, amar, 

ci o bravură -uşoară, ca, aceea a nobililor de 

odinoară cari mânuiau cu dibăcie sabia uşoară. 

“Trebue de cu dimineaţă să ne punem în această 
dispoziţie războinică, să ne facem toaleta mo- 
rală şi să ne îmbrăcăm în zale. Şi atunci să 
putem spune: Ori şi ce mi-ar aduce ziua, de as- 

tăzi, oboseală fizică, muncă intelectuală, emo- 
țiuni morale, sunt gata, Mijloacele îmi permit 

aceasta. 
„O altă imagine se prezintă adesea spiritului 
meu când simt că se iveşte slăbiciunea în faţa 
datoriei de îndeplinit: Inainte, să cânte muzica 

regimentului, şi pasul va deveni voios! 

CASTITATEA 

Seriind cuvântul castitate, aşa de rar sub 
condei, încât are un aer arhaic, îmi pare că! 

_aud, în toate limbile, bătaia de Joe a oame- 
nilor, la care se adaogă şi râsul  cochetelor ; 
văd zâmbetul discret, dâr tot ironie, al multor 
femei cinstite; surprind şi . plânsul acelora 
care au văzut năruindu-se visurile lor de fe- 
ricire, 

Când acum de curând, la Paris, câţi-va oa-
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meni de inimă, catolici, protestanți şi Liber- 

cugetători, sau întrunit pentru a lueră îm- 

preună la purificarea moravurilor, au fost 

flueraţi, huiduiţi, —- veţi erede că de plebe— 

nu, de către elita ţinerimii, studenţii uni- 

verzităţii şi elevii şeoalei de Bele-Arte. 

Pentru ce această quasi-unanimitate în re- 

voltă, îndată ce cineva îndrăzneşte să  reco- 

mande în acest doineniu stăpânirea, de sine ? 

Pentru că nu trebue nimeni să se atingă 

de -acest drept al oamenilor la amor. Nu este 

el oare legea naturală, instinetul primordial, 

indestructibil? 

Departe de mine gândul de a condamnă 

amorul, chiar atunci când e redus la senzua- 

litatea cea mai animală ; aşi vrea să fac 

din om un eunuc mintal care să se sustragă 

printr'un ascetism continuu dela robia pa- 

sională. Inţeleg însă prin castitate, după die- 

ționar, „abţinerea dela plăcerile ilicite şi 

stăpânirea, cinstită în plăcerile permise“; nu 

vorbesc aici de acea abstinenţă complectă şi 

definitivă, împotriva naturii, care făcea pe 

Cristina a Suediei, acea regină dezechilibrată 

dar spirituală, să spuie: „Prea mulţi oameni 

jură, castitate, pentru a 0 păzi“. Ceeace nu 

înseamnă că această virtute supremă ar îi 

inaccesibilă unor suflete superioare, dacă 

împrejurările ar cere-o. 

Amorul sexual nu este nici pur nici im- 

pur, este firesc; nu este nici frumos, nici 

urât, este. instinct; una din greşelile purita- 

nismului creştin este aceea de-a privi ca
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josnic, ruşinos chiar, actul care ne-a. dat 

viață. E copilăroasă această groază de nud 

care a făcut să se drapeze în urmă frumoasele 

corpuri ale lui Michelangelo din „Judecata 

de apoi“, care a osândit madonele care de- 

deau sânul pruncului divin şi a acoperit cu 

frunze de viţă nudităţile antice. 

Nu, corpul omenesc e frumos când e 'sănă- 

tos; instinctele sale nu sunt „jugul groaznice 

al animalităţii“, cum esclamă teologii, ci desfă- 
şurarea acelei bucurii de a trăi, animală g să- 
nătoasă, care se găseşte în profunzimile ener- 
giilor noastre. Intmun spiritualism falș, ne 
silim să nu vedem înrâurirea pe care o are 

asupra mentalităţii omeneşti pasiunea amo- 
roasă; se pare că ne-ar fi ruşine de ea; alţii 

simt prea bine robia în care trăiesc, dar fa- 

riseismul este încă o virtute de societate. Ju- 
decând după exterior, sar crede omenirea 

asexuată. +. 
Din punctul de vedere natural, amorul l- 

ber are mai întâi dreptul la viaţă, acest amor 

aprins de farmecele fizice, grosolan în egois- 

mul său inconştient, schimbător chiar, — căci 
uniformitatea este duşmana plăcerii, — acest 
amor pe care-l caracterizează fraţii Margue- 
ritte în următoarea. frază desfrânată ; „acele 
întâlniri încântătoare, în care femeea, pasăre 
călătoare, după ultima sărutare, îşi netezeşte 

penele şi-şi ia zborul“. Da, nu văd în această 

imagine decât ceva drăguţ, grațios, dar este 
amorul animal în toată spontaneitatea sa or- 
ganică,
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Acesta e oare idealul omenesc? Nu. 

În mândria sa cam. copilăroasă, omul s'a 

izolat de lumea animală sau a consimţit să fie 

pentru naturalişti primul animal din ordinul 

primatelor, şi-a decernat singur titlul de 

homo sapiens şi aceasta ar trebti să-l oblige 

la mai multă demnitate. - 

„Amorul nu mai este pentru el rezultatul 

unei simple impulsiuni organice; la om amo- 

rul nu naşte dinti”o trebuinţă periodică, im- 

perioasă, care atrage pe bărbat şi pe femee la 

împreunarea  procreatoare ; el depinde mai 

mult de imaginaţie, de reprezentările mintale 

totdeauna accesibile educaţiunii. 

Omul se scoboară mai Jos de brută -când 

se lasă în voia visărilor desfirânate; şi dim- 

potrivă se ridică prin cugetarea etică la o 

concepţie mai frumoasă a amorului când 

pune în primul rând sentimentele de iubire 

adevărată, când unirea sufletelor întregeşte 

unirea, trupească. N 

Viaţa în comun ne impune, nu ca o con- 

strângere, ci ca un bine preţios şi pentru cei- 

Palţi şi pentru noi, îndatoriri care îngrădese 

impulsiunile noastre pasionale. Omul îşi ia, 

faţă de tovarăşa lui, faţă de fiinţele care nasc 

din această unire, responzabilităţi care crese 

pe măsură ce se desvoltă nevoile de ordin 

fizic -şi moral. 

La omul sălbatie, grija de progenitură, 

poate fi redusă, ca la animal, la instinctul 

conservărei rasei, a ocrotirea noilor născuţi, 

la cultura lor fizică, până ce copiii sunt în 

=
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stare să se menţină singuri; nu e prea mare 
deosebire între aceste societăţi primitive şi 

colivia. în care se înmulţesc iepurii de casă, 
femeea nu. e încă tovarăşă, nefiind decât un 
“instrument de plăcere şi vită de muncă. 

Dar această viaţă fizică nu ne ajunge; 

trăim o viaţă intelectuală şi morală; vibrăm 

de sentimente streine mentalităţii animale. 
Amorul nu ne înlănţuie numai prin legătu- 

rile capriciului de dragoste, prin atracţia re- 

ciprocă de ordin sexual; el trezeşte sentimente 
de simpatie, rezultând din comunitatea aspi- 
raţiunilor intelectuale şi morale; el tempe- 

rează prin respect impulsiunea, pasională. Lo- 

godna este începutul unei vieţi de înţelegere 
intimă care ar trebui să se continue în căsă- 

torie, este o operă de dezvoltare sufletească, 

nu numai în vederile strâmte de egoism fa. 
*milial, ci întrun spirit larg de solidaritate so- 
cială. Se creiază o nouă familie şi noui înda- 
toriti se impun, strângând legătura conjugală 
si făcând încă mai necesară cooperaţiunea, so- 
ților în căutarea binelui general. Nu datorăm 
copiilor noştri numai pâinea cea de toate zi- 
lele, îngrijirile care le asigură desvoltarea fi- 
zică şi intelectuală, trebuie să le lăsăm o moş- 
tenire mult mai de preţ: acel fond de idei mo- 
vale care se numeşte conştiinţă, acele prin- 

- cipii diriguitoare care-i vor orienta pe calea 
binelui. | o 

E destul să se ia în -seamă aceste urmări 
ale actului de amor, agest lanţ de îndatoriri 
totodată serioase și plăcute de îndeplinit,
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pentru a vedea că amorul uman nu-și poate 

afla mulţumirea decât în căsătoria  MoOno- 

gamă, care urmează unei: tinereţi caste şi lip- 

_ sită de uşurătatea, care i-ar compromite ţinta 

etică. 

Ştiu, cât face să râdă pe oameni, chiar pe 

cei zişi serioşi, ideea castităţii în tinereţe. Nu 

se repetă oare atât de des că femeea e mono- 

gamă, dar că bărbatul e poligam ? Se pare că 

sar admite o lege naturală în această lipsă de 

armonie turburătoare. Marcel Prâvost punea. 

odată întrebarea dacă întradevăr ar fi soţi 

care să nu fi „servit“ niciodată. 

E adevărat că sunt motive pentru acest 

contrast. Amorul pentru. iemee este opera 

unei vieţi întregi; femeea nu se oferă, ea se 

dă înti'o pudoare firească, pe care 0 pot în- 

frânge numai” sentimentele de simpatie reci- 

procă, comunitatea îndatoririlor familiare; ea 

este mai mult mamă decât soţie şi acceptă cu 

un stoicism curajos grelele sale datorii. 

Bărbatul este din fire mai egoist; rolul său 

e mai trecător. Impulsiunea senzuală care îl 

împinge la atac este mai imperioasă ; el n'are 

dela început în suflet acea_pudoare înăscută 

care potoleşte violenţa simţurilor. Ocupat în 

afară, făcând faţă vieţii, el îşi dezvoltă cali- 

tăţi de energie cam soldăţească, întărind egois- 

mul său natural. 

Aceste deosebiri între temperamentul mas- 

culin şi cel femenin se regăsesc la animal şi 

ar fi nedrept să se facă o vină omului din 

această asprime, această impulsivitate care
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îi fac virtutea mai dificilă. Prebuie să ţinem 

socoteală şi de viaţa în afara mediului fami- 

liar, de molipsirile totdeauna prezente ale vi- 

ciului şi atunci nu vom mai încercă să pu- 
nem pe acelaşi plan băeţii şi fetele, nu vom 
mai cere bărbatului blândeţea, pudoarea, care 
ne plac la femee, căci în modul acesta ar 
avea înfăţişarea efeminată a lui Apollo Mu- 
sagetul. 

Știu foarte bine că ar fi cu neputinţă să se 

"ceară castitate dela mulţimea care sufere 

zilnie îndemnul viciului în aglomeraţiunile 
dăunătoare ale vieţii milițare, pentru noma- 
zii de toate profesiunile care trebuie aşa de 
des să renunţe la viaţa conjugală. Starea su- 

fletească a acestor mulţimi nu e prielnică cul- 

turii morale, şi prostituţia, tot, aşa de veche ca 

şi omenirea, va rămâne ca o pată care arată 
neputinţa noastră de a ereia pentru toți o 

viaţă armonioasă şi sănătoasă. Nu mă' miră 
aceste dezordine ale moravurilor ca şi exis- 

tența alcoolismului şi nu mă legăn cu spe- 
ranţa de a vedea dispărând în curând aceste 
flagele ale omenirii. - 
" Ceeace mă uimeşte, ce mă revoltă este. 
faptul că văd indulgenţa pe care o au faţă de 

"stricăciune acele clase sus puse, eare toemai 
s'ar părea că sunt ocrotite prin cultura lor in- 
telectuală. 

Nu mă miră de loc faptul că în lumea tea- 
trelor şi la romancierii noştri la modă, rare- 
ori se întâlneşte această castitate voită, care 
nn e rezultatul unei răceli naturale, ci al cu-
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getării etice, date fiind molipsirile mediului. 

Dar ce să spunem de acei critici literari şi ar- 

tistici care nencântă prin „fineţea  observa- 

țiunilor psihologice, ascuţimea vederii mo- 

rale şi ale căror amoruri şi obicinuinţe de 

senzualitate josnică le aflăm într'o bună zi? 

“Si poeţii cari ştiu să cânte atâtţ de bine 

amorul şi ne înşală, acoperind cu vălul ver- 

surilor frumoase vulgarul lor erotism! Adese- 

ori, totuşi, ei au suferit, şi plângerile lor ar 

putea să ne “servească de învăţătură. Dar 

aceste mizerii se uită şi 

Rolla fit â vingi ans ce qwavaient fait 

ses peres. 
Pentruce operile de imaginaţie ale seriito- 

rilor noştri celor mai buni, aceşti incompara- 

bili cizelatori de faze, să fie pătate de_vul- 

garitatea, respingătoare a subiectelor, îndată, 

ce vine vorba de dragoste?! Pentruce această | 

plăcere, care, după masă, la ţigări, face pe 

bărbaţi să semene cu nişte maimuțe  des- 

frânate? | 

Sunt unii mediei moralişti care chiamă hi- 

giena într'ajutor, în lupta împotriva viciului ; 

de sigur că e mai bine așa decât să se încura- 

jeze destrâul. sub pretextul higienei. Increză- 

tori în ştiinţa lor, ei arată tinerilor primej- 

diile care-i ameninţă, diferitele boale  vene- 

rice pe care le deseriu amănunţit. Germani 

numese acest lucru: â zugrăvi diavolul pe 

perete. 
- 

TPristă morală, în rezumat, e morala temerii, 

fie ea gi eficace. Dar nu e pici eficace, şi cu
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toate povestirile, numărul „avariaţilor“ nu 

scade. Bărbaţii urmează să, se expue la aceste 

pericole, să-şi compromită adeseaori pentru 

totdeauna sănătatea fizică şi mintală; pentm 

o vulgară satisfacere a pașiunilor, ei . nu 

stau la îndoială de a risea să transmită boala 

lor soţiei pe care şi-au ales-o, copiilor pe cari 

îi procreiază. Acesta e tristul spectacol pe 

care ni-l dă nu numai plebea ticăloşită şi al- 

coolică, dar şi aristocrația, burghezia bună, 

clasele conducătoare, care se simt chemate să 

apere ordinea socială. | 
Fără îndoială,  consideraţiunile  higienice. 

pot jucă un rol în profilaxia -viciului, dar 

castitatea raţională trebue să se întemeeze 
pe vederi mai largi, mai pure, pe sentimentul 
de solidaritate omenească. Trebue să fugim 
de rău, nu numai pentu că e primejdios 
pentru noi, dar pentrucă e „rău“. Şi unde 

"este răul în acest amor al cărui caracter fi- 

resc şi a cărui legitimitate le-am recunoscut 

aşa de cinstit? Lăsându-ne în voia dragostei 
în afară de căsătorie, dintiodată  despoiem 
amorul de bazele sale etice, de sentimentele 

de altruism care-i îmblânzesc caracterul său 
fundamental egoist. 

Amorul conjugal se sprijină pe atracţia 

sexuală, pe unirea intelectuală, pe comunita- 
tea de aspiraţiuni morale. Dacă această între- 
ită, înţelegere. nu poate să fie în totdeauna de 
la început, ea ar trebui să fie creiată pentru 
a asigura puţină fericire soţilor. Lipsit de 
elementele sale spirituale, redus la plăcerea,
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sexuală, amorul ne scoboară sub. animal ; de- 

vine atunci atât de grosolan, încât un om de 

gust sar abţine, chiar când simţurile i-ar fi 

aţâţate. 
N : 

„Viaţa salantă presupune 0 decădere, o slă-“ 

bire a sentimentelor altruiste care se găsesc 

la baza oricărei morale. hrebuie să fi pierdut 

respectul personalităţii omeneşti şi al bună- 

tăţii pentru a te bucura fără ruşine de înles- . 

nirile prostituţiei oficiale sau clandestine, 

pentru a nu considera femeea decât ca un in- 

strument de plăcere, pentru a-i cere dez- 

mierdarea fără a-i da afecțiunea. 

Point d'amour et partoui le spectre de 

Pamour. 
, |, 

__ Mozart seria odată, în mijlocul ispitelor 

vieţii de teatru, că, numai gândul nesuferit 

că un bărbat ar putea să întoarcă o femee de 

la calea cea dreaptă, eră destul pentru a-l 

„oeroti. lată care ar trebui să fie starea su- 

fletească a tinerilor noştri cu educaţiune mo- 

rală, singura care poate da tăria de-a, rezistă 

la pornirile pasiunei. Şi să nu se obieeteze că 

acest respect este datorit numai femeei zise 

cinstite, şi că Mozart, în aceste frumoase 

cuvinte, nu osândeă decât seducţiunea exer- . 

citată de numeroşi desfrânaţi- Cea mai Jos- 

nică. prostituție are dreptul la bunătatea 

noastră; chiar nenorocirea ei îi atrage în spe- 

_cial bunăvoința noastră. 

Responzabilitatea în viciu Du se împărtă- 

şeşte; ea este întreagă pentru fiecare din 

complici. Ar trebui să simţim prin intuiţie 

$ 

7
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că nu trebuie să aducem fetei de lucrător, de 

mic burghez, insulta care, mam vrea să se 
aducă surorei sau fiicei noastre. 

Sentimentele religioase cinstite ar ajunge 
“să facă posibilă, chiar uşoară, această casti- 
tate şi să opuie o graniţă solidă viciilor. Dar 

"vai, toemai în acest domeniu se constată ca- 
racterul superficial al acestei pietăţi; religia 
şubredă, foarte răspândită de altfel, duce 

casă bună cu stricăciunea. Nu e de ajunso 
profesiune de credinţă şi obiceiuri culturale 

impuse de mediu. Stăpânirea de sine nu se 
câştigă, decât prin reflexiune constantă; ea 

se întemeiază pe vederi clare de determinism 

moral, care făcând pe oameni egali, creiază o 
adevărată modestie. Această, - stăpâriire re- 

clamă indulgență pentru ceilalţi, legată cu se- 

veritate, faţă de tine însuţi, curaj în lupta 
împotriva pasiunilor, moderaţiune chiar în 
plăcerile îngăduite care ar putea să ne rătă- 
cească. În acest domeniu al moralei sexuale, 
omul cel mai bine înzestrat simte necesitatea 
efortului moral sau, cum. am definit, nehotă- 
rîrea dureroasă a balanței cugetătoare. In 
unul din talerile balanței este o greutate 
enormă de senzualitate înăscută şi legitimă, 
în celălalt, greutatea adesea schimbătoare a 
principiilor morale. Pe când impulsiunea pa- 
sională rămâne. mereu puternică, motivele 
raţiunii paț a constitui o greutate supusă la 
volatilizare! La cei mai mulţi oameni, ea cân-. 
tăreşte aşa de puţin încât balanţa cade dintr'o 
dată de partea rea; la alţii, ea oscilează-când



191 

deoparte, când de alta. Numai acela care 

şi-a întemeiat moralitatea pe un ideal, pune 

capăt şovăelilor şi rezistă victorios. 

In zilele noastre căsătoria este din nou ata- 

cată. In ochii lui Paul Margueritte ar fi ceva 

schimbat pe lume, adică am fi în ajunul unei 

revoluţii în acest domeniu. Mai curând ared 

că nu va fi nici o schimbare în bine prin. mij- 

loacele care se indică. 

Divorțul înlesnit nu ne va mântui. Fără 

îndoială, el va sfărâma jugul pe, care mulţi 

şi l-au pus de gât, adesea din lipsă de preve- 

dere şi stăpânire de sine. Va fi un bine; dar 

nu este nici o idee-forţă în consacrarea le- 

gală a unei rupturi deja săvârşite. Freguenţa 

acestor despărţiri ar puteă cel mult să în- 

curajeze uşurinţa în încheerea legăturilor ma- 

trimoniale. - 

Amorul liber, chiar în concepţiunea  gene- 

roasă a unei Ellen Key, nu ne va da mai 

multă, forţă şi prin urmare nici fericire. 

In fine, foarte modern, Leon Blum, consta- 

tând călcările necontenite ale moralei, evită 

în mod ingenios delictul, suprimând legea. De 

acum înainte tinerii şi fetele, căci autorul e 

femenist, vor petrece atâta timp cât le va 

plăcea şi nu se vor căsători decât când vor îi 

copţi pentru viaţa conjugală. “ 

Nu, aceste visări nu vor înlesni virtutea. 

Ea nu este cu putinţă decât în respectul cons- 

tant. al unui ideal, care se impune spiritului 

nostru numai prin puterea adevărului său. 

Veracitatea, ea singură, constitue una din
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cele mai puternice bariere morale împotriva 

imoralităţii în domeniul sexual. Adolescentul 

care, înti”'o sugestibilitate moale faţă de me- 

diu, îşi pierde castitatea, se găseşte într'o 
dilemă, care ar fi suficientă să reţie un suflet 
nobil. Intrun cinism banal, el poate să mărtu- 

risească sau să lase să se presupuie greşelile 
„sale; cele mai adeseori el ştie că va face su- 
părare părinţilor şi va rupe legăturile de sim- 
patie care-l unesc de persoane iubite şi res- 

pectate. La vârsta când ar trebui să se afirme 
raţiunea sa, entuziasmul pentru frumos, su- 
perioritatea sa de om, el afişează dimpotrivă 

cea mai vulgară pasivitate faţă de contagiu- 

nea viciului; este o cădere morală voită, în 

bine că el izbutește să se ascundă. Acest tânăr 

mândru care ţine capul sus, şi se arată faţă de 
oameni cinstit, consimte deci să poarte o mască! 
Şi înşală femei: pe aceea care-i serveşte plă- 
cerii, pe aceea cu care'se va căsători şi pe care 6 
vrea, intactă, dar “ou prea. castă; căci ar fi o 
schimbare în vechile obiceiuri. Acest distins 

tânăr cade din nori când se îndrăzneşte a i se 
Yorbi de fidelitate anticipată faţă de viitoarea 

soţie, și el care are pretenţii de spiritualism, 
mă rog, care declară că este adânc religios, 
se apără dindărătul necesităţilor materiale; 

nu este vicios decât ca măsură de higienă, căci 
unii medici serioşi i-au atras atenţia la vârsta 

- de 17 ani, asupra, primejdiei continenţei; se ” 
pare că această virtute duce: la neurastenie! 

De asemenea, se ştie, că, tr ebue să fi petrecut 

—
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ca băiat, pentru a deveni un soţ model, cu- 

minţit de experienţă; cu timpul devii aşezat 

şi ştii să dai fiilor sfaturi bune, să nu facă 

prostii şi mai ales să le evite urmările; trebue 

să cunoşti viaţa, ce dracu! O scriitoare. ger- 

mană a exprimat, următoarea crudă frază: 

„Sunt mulţi bărbaţi cari nu-şi cunosc femeea 

şi e păcat; sunt multe femei care nu-şi cunosc 

bărbatul şi nu e păcat“. Ea uită că sexul slab 

are şi el slăbiciunile lui şi că soţii. fac uneori 

descoperiri curioase. - | i 

Este un fel de continenţă, nu zice castitate, 

care n'are nici o valoare morală: este aceea a 

neputincioşilor, a frigizilor, mai întâi, apoi 

a țimizilor şi a nehotărâţilor, roşi de dorinţi 

şi reţinuţi, nu de sentimente“ morale, ci de 

frică, de teama molipsirilor, de scandal, de 

gura lumii, de serupule religioase fără tărie, 

pentru că, sunt rezultatul unor sugestiuni pa- 

sive. N 

O castitate reală nu poate fi întemeiată de 

cât pe vederi clare, pe noţiuni morale, care se 

adâncese în mod constant şi care ajung să fie 

iubite. ' 

Moralitatea trecută nu este, de altfel, nici 

odată o garanţie sigură a moralității viitoare. 

Sunt oameni cari întră în căsătorie caşti şi 

încep desfrâurile în urmă; uneori ei au drept 

scuză faptul că soțiile lor nu erau caste, ci 

reci; unele femei nu fac deosebirea între o 

virtute şi o infirmitate. Aceste căderi ale 

celor caşti sunt însemnate cu grijă de către 

acei cari mau fost caşti; ele întăresc ideea 

89569 
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comodă că castitatea este cu neputinţă şi e 

aşa-de plăcut 8ă-ţi prinzi aproapele în greşală! 

Unele deformaţiuni mintale datorite bătrâ- 
neţii explică uneori aceste greşeli; ele pot să 
facă dintr'un adult cast un,bătrân satir şi 
dintr”o matroană cinstită, o Messalină cu părul 

cărunt. Calea moralei sexuale e mărginită de 
povârnişuri alunecoase şi avem nevoie, pentru 

a nu cădea, de toate forţele morale pe care ni 
le dă raţiunea etică. . 

Şi ne trebuie această virtute. Desfrâul care 

e descris în colori plăcute, aduce în urma sa 

multe alte vicii: disprețul personalităţii ome- 
neşti,  nesinceritatea, asprimea.  Castitatea 
dimpotrivă, se întemeiază pe bunătatea, î însăşi. 

Ea se naşte din sentimente altruiste şi prac- 

ticarea ei întăreşte tot mai mult ideea etică 

din care sa născut; de aceea Bernardin de 

Saint-Pierre a putut să spuie: „Castitatea 
este izvorul de forţă şi frumuseţe: morală la 
amândouă sexele“, 

SINCERITATEA 

Cât de urâte ne apar defectele văzute de noi 
la alţii! Mai cu seamă unul din ele e demn de 
ură: falşitatea. Nimic nu e mai dureros decât 
a fi înşelat, trădat; nimic nu turbură mai 
adâne relaţiile sociale, ca minciuna. Cu toate 
că ştim cu toţii aceasta, cât de rar însă se în- 
tâlneşte sinceritatea! Ea apare ca o nuditate, 
indecentă, de desvăluit în societate; ascunzi 
ceeace cugeţi, după cum îţi ascunzi micile
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diformităţi prin artificii de toaletă : coloarea 

naturală a feţei jigneşte acolo unde țoţi se su- 

lemenesc. O sărutare ar fi totuşi mai dulce 

pe un obraz nesulemenit; vreau să spun căre- 

laţiile omeneşti ar îi cu totul altele, dacă în 

faptele noastre am aduce sinceritatea. 

Ar trebui să placă oamenilor această vir- 

tute, căci ea presupune curaj şi toți cred că. 

sunt curajoşi; e nevoe de curaj pentru a ex- 

primă cinstit o cugetare naturală, fără teamă 

de a contrariă pe ceilalţi, de a aveă, cum se 

zice curajul părerei tale. Cât de laşi sunt oa- 

menii din acest punet de vedere! Vedem pe 

cei credincioşi băgând în buzunar steagul ere- 

dinţei când sunt expuşi la ironiile liberilorzcu- 

„getători, si pe de altă parte, pe duşmanii preo- 

ţilor mergând eu smerenie la biserică atunti 

când au interes so facă. Sunt tineri stricaţi 

cari poartă mare grijă, nu să sendrepte, ci - 

să-şi păstreze un nume de sfinţi, şi sunt 

oameni caşti cari fac pe vicjoşii şi povestese 

succese închipuite pentru a: fi la fel cu toată 

lumea. Ceeace pune în mişcare pe aceste pă- 

puşi, e frica de gura lumii. 

La un politician surprindem. într'o zi un 

gest frumos; iată un om cu curaj, care ştie ce 

vrea, zicem noi. Vai, gestul nu corespundeă 

unui sentiment; mai târziu aflăm că el a lu- 

crat pentru moțive cu totul altele şi că consi- 

deră. ca naivi pe acei cari l-au crezut sincer. 

E un fapt aşa de stabilit că în politică e nevoe 

de şiretenie, în cât un om de*Stat spuneă nu 

de mult : „Şi noi avem câteodată momentele
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noastre de sinceritate“. "Toţi au mare teamă 
de a nu apare naivi în ochii lumii; toţi ţin să 
treacă. de pricepuţi, fără să se gândească că 
aceaştă îndemânare nu este adeseori decât 

minciună şi rea-voinţă. | | 
Amorul-propriu cel mai vulgar ne face să 

suferim atunci când suntem înşelaţi. O sin- 

gură durere ar trebui să ne cuprindă atunci, 
aceea de a vedeă o altă fiinţă rătăcită moral- 
mente şi arătând sentimente josnice. Insă 
cele mai adeseori omul nu simte decât necazul 
de a fi fost păcălit şi după logica sa copilă- 
rească, se pregăteşte să înapoieze rău 
pentru rău. 

Dacă sentâlneşte rar sinceritatea în lume, 
cauza este că o punem pe fugă îndată ce ar 
vrea să se arate. Ne apropiem de ceilalţi oa- 
meni cu bănuiala în suflet şi ne păzim de ei 
par'că am merge la luptă; facem din interlo- 
cutorul nostru un adversar; e nâtural ca el să 
fie în defensivă. | 

Cel mai bun mijloe de a face să nască o ca- 
litate la un om este să i-o presupunem ; ere- 
zând dintr'odată în sinceritatea, lui, îl silim 
să fie sincer. Adesea am băgat de seamă că 
“persoanele cărora le place adevărul au foarte 
rar a se plânge de ceilalţi; dacă ele sunt sin- 
cere, li se răspunde cu sinceritate; cu cei ce 

„ „Stiu să ascundă, te iai la întrecere ; faţă de un 
pişicher vrei să, fii pişicher şi jumătate. 
Ă Educaţia de sinceritate, de adevăr, rămâne 
incă de făcut. Nu avem un ideal destul de ri- 
dicat. despre această virtute. Sunt, mulţi oa-



19 

meni destul de cinstiţi pentru a nu minţi în- 

tun scop de vulgar interes material, dar care 

se lasă târîţi de minciună de teama de a nu îi 

judecaţi rău de ceilalţi, de a nu fi expuşi la 

zeflemelele acestora. Dacă o singură dată 

ne-am abătut dela sinceritate, riscăm să ur- 

măm pe această cale, într'atât ne repugnă de 

a mărturisi prima noastră greşală. Rousseau, 

după ce ealomniase în mod riedemn pe servi- 

toarea Marion, învinovăţind-o că ar fi furat 

o panglică pe care el o furase, ar fi voit să as- 

culte de remuşcările lui; dar nu putu. „De pe- 

deapsă mă temeam prea puţin, serie el, nu 

mă temeam decât de ruşine; dar de ruşine mă 

“4emeam mai mult ca de moarte, mai mult ca 

de orice pe lume“. Acest amor-propriu, această 

teamă de a fi expus criticei poate duce până 

la crimă. | 

„Sinceritatea este cea dintâi dintre virtuţi“, 

zicea. V. Cherbuliez şi de curând un profesor. 

de filozofie M. Parodi, întrun discurs, pro- 

nunţat la împărţirea premiilor la Liceul Cor- 

neille, arătă că adevărul poate constitui unica 

- bază a unei morale raţionale. „Respectul de 

adevăr este virtutea omenirii adulte. Pe mă- 

sură ce ea capătă conştiinţă de ea însăşi, sin- 

ceritatea ia în ochii noştri o importanţă eres- 

cândă“. - Ia 

Intr'adevăr sinceritatea este o virtute de 

adult. Minciuna este arma celor slabi; copilul 

recurge la ea în mod spontan, când crede că în 

„ acest mod poate să evite un necaz,  femeea, 

care raţionează mai puţin ca bărbatul, se lasă 

- ,
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mai uşor târâtă spre minciună. Bărbaţii chiar 

cu toată încrederea lor în ei, nu pricep tot- 

deauna câtă forță şi frumuseţe este în sinceri- 

tate; ei se complac so confunde, pentru a se 

scăpă de ea, cu brutalitatea, cu neruşinarea 

faţă de ceilalţi. 

Copilul poate fi crescut foarte de vreme în 

această virtute, fără ca să ne dăm osteneala, 

de a i-o predă; el şi-o asimilează prin conta- 
giunea exemplului, TTebue deci să fim sinceri 
faţă de el, să nu-i spunem. nimic dacă nu gân- 
dim la fel, să nu facem în faţa, lui nimic din 

ce sar îndepărtă de principiul sincerităţii. 

Sentimentul pe care trebue să ni-l înrădă- 
cinăm în inimi este respectul constant al ade- 

vărului. Trebue ca în orice împrejurare, chiar 

din viaţa noastră cea mai intimă, chiar în în- 

tenţiile noastre, să lucrăm şi să gândim ca şi 
cum ceilalţi ne-ar vedeă, fără să roşim. 

Sunt mirat că Un moralist ca Payot n'a 
văzut frumuseţea sincerităţii şi îndrăzneşte să 

recomande minciuna, atunci când putem să 
tragem oarecare folos, fără să stricăm celor- 
lalţi. După dânsul, un student care vrea să lu- 

creze, poate să ticluiască o minciună pentru 

ca să se scape de colegii cari -ar vrea să-l ia 

cu dânşii la berărie sau la plimbare. Nu e oare 
mai simplu să spue că are de lucru şi e nevoe . 
de eroism pentru a, rezistă acestor chemări? 
Un caracter atât de slab mi-ar inspiră puţină 
încredere şi mă întreb dacă un om care desfi- 
gurează aşa de repede adevărul, când nu sunt 
în joc decât, interese foarte mici, ar puteă să
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devie deodată sincer în vre-o împrejurare mai 

de seamă. . 

Ne putem închipui situaţiuni dramatice în 

care o minciună poate apără viaţa ' noastră 

sau a, celorlalţi. Sunt situaţiuni anormale, ana- 

loage cu starea de război; legile morale sufăr 

o lovitură chiar în cazul de legitimă, apărare, 

care autoriză refugiul la o violenţă, imorală în 

ea, însăşi. După cum li se laudă vitejia marilor 

căpitani, tot astfel li se face un merit din vi- 

clenie. Se poate discută asupra oportunității 

“acestor minciuni forţate şi. fiecăruia îi apar- 

ţine să lucreze după conştiinţa sa dacă se gă- 

seşte întz”o situaţie din care nu se poate ieşi 

decât prin făţărnicie. Rareori în vieaţă se 

întâmplă să ne “găsim în faţa unor astfel de 

dileme. , 

Sinceritatea ne place la alții, suferim dacă 

ceilalţi sunt lipsiţi de lealitate ; dar nu ne 

păstrăm destul de neatinsă aversiunea pentru 

minciună. 

Viaţa de societate încurajează această lipsă 

de sinceritate; ea autorizează o mulţime de 

minciuni mici, adesea cu totul inutile, de oa- 

rece noi tot ghicim ceeace vrea să ni se as- 

cundă, ca, de exemplu : Domnul nu e acasă, în 

loe de a mărturisi: Domnul nu primeşte; ar 

fi totuşi tot atât de uşor de spus şi de men- 

ţinut dacă întradevăr ar fi motive temeinice 

pentru aceasta. 

Fără îndoială, aceste minciuni stereotipe nu 

fac rău nimănui, dar ele ațing spiritul de 

adevăr ; creează deprinderi mintale regreta-
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bile, de care nu te lepezi aşa uşor atunci 

când împrejurări mai serioase ar face sinceri- 

tatea de dorit, , 
__ Sinceritatea nu este o calitate  pompoasă, 
“una din acele semi-virtuţi ale societăţii, care 

ca şi politeţa ar uşură numai raporturile între 

oameni; Dimpotrivă, ea este o virtute cardi- 
nală, câre dă naştere la alte multe virtuţi. Ime- 
diat ce suntem sinceri, nu mai putem face 
rău, afară de erori; ne-am expune la mustră- 
rile drepte ale celorlalţi şi ne-am mustră noi 

înşine îndată ce-am recunoaşte greşala noastră. 
Sinceritatea creează lealitatea în afaceri, 
probitatea comercială. In ţările unde ea lip- 

„seşte, nu avem numai necazul de a fi fost în- 
şelați, dar simţim o suferinţă morală consta- 
tând această amoralitate. In clasele care-şi 
atribue o cultură mai înaltă, se vede, dacă nu 
minciuna directă, cel puţin disimulaţia, cu 
atât mai uşor cu cât interesele în joe sunt mai 
mari. Lipsa de sinceritate este tolerată în 

"unele cercuri ale înaltei finanţe, la oamenii 
de afaceri; de mult s'a admis să se spânzure 
pungaşii mărunți, pe când tâlharii se plimbă 

- nesupăraţi. : 
Procedeele necinstite se regăsesc în lumea 

industriei, unde se falşifică, se imită, se apro- 
priază fără serupul beneficiile care ar fi tre- 
buit să răsplătească pe inventator, pe ini- 
țiator. A fost nevoe de o 'serie întreagă de 

“legi, pentru a ocroti pe oameni contra seme- 
ilor lor, întratâta uită oamenii de pactul 
social care-i leagă. 

+
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Scopul ideal pe eare-l urmăreşte ştiinţa 

sar păreă că trebue să înlesnească savanților 

şi practicarea. sincerităţii. Vai, la ei goana 

după câştig e înlocuită prin vanitate. Plagia- 

tele nu sunt rare, iar în discuţiile pe care le 

ridică chestiunile de prioritate 'este sinceritate 

puţină, pretutindeni egoismul ridică capul şi 

face să se Șiite idealul de adevăr. , 

Nu suntem totdeauna sinceri chiar în ex- 

punerea părerilor noastre, în cursul discuţiu- 

nilor desinteresate, afară de interesul merew 

renăscând al vanităţii noastre. Unica noastră 

preocupare este să ne arătăm orozavi şi e 

destul atâta, pentru a da o lovitură adevă- 

rului. 
| 

"După cum am remareat deja, efectele lip- 

sei de sinceritate -se arată cel mai crud în dra- 

goste. Omul în legitimitatea sa firească, nu 

vede cât este de egoistă înclinarea sa către 

câlălalt sex. EI îi dă acelaşi nume ca şi” afec- 

țiunei, altruismului şi nu se gândeşte că, pen- 

tru a justifică această analogie ar trebui toc- 

mai să introducă în această pasiune senti- 

mentele de bunăvoință şi de caritate. 

In acest domeniu mai, ales, sinceritatea ar 

fi un puternic element de moralitate. Tânărul 

crescut în adevăr nu se va scufundă nici în 

desfrâul vulgar, nici în aventuri galante ; îi 

e silă să poarte masca pe care 0 cere această 

viaţă uşoară. Dacă se simte mânat de im- 

pulsia senzuală, el se dă 'napoi înspăimântat, 

gândindu-se la starea lui sufletească, care ar 

rezultă dinti”o disimulare neîntreruptă. Nu-l 

7
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reţine o teamă vulgară sau timiditatea, ci im- 

posibilitatea morală de a renunţă, la vârsta 

când devine bărbat, la idealul de sinceritate 

pe care şi-l formase ca adolescent şi pe care 

educaţia i-l întipărise în suflet. 

Atras de farmecele unei fete tinere, el va 

_vedeă dintrodată calea pe care i-o indică sin- 

ceritatea. Va evită nu numai seducerea, — 

de care-l cred incapabil, — dar şi acel „flirt“ 

care poate deşteptă la aceea care-i place; spe- 

ranţe, s'o compromită, să-i lase amărăciunea 

unei deziluzii. Atâta timp cât nu este în stare 
să întemeeze o familie, el se fereşte de a trezi 

pasiunea în alt suflet şi îşi potoleşte pasiunea 

sa. Prin muncă, va căută să ajungă la o pozi- 
țiune stabilă care-i va permite amorul şi când 

se gândeşte la acest viitor, nu se trezeşte în- 

trînsul destrâul, ci 'se lasă în voia unui Vis 
de fericire; vrea să se asocieze cu aceea pe 

care o iubeşte, să trăiască cu ea într'o comu- 
nitate de idei, de aspiraţiuni ideale. 

In căsătorie el este la adăpost de infideli- 
tăţi, nu că ar fi nesimţitor la atracţia celor- 
lalte femei, — în senzualitate sunt atracţiuni 

care nu pot fi respinse după voe — dar pen- 

tru că iubeşte cu adevărat şi nu poate să mâh- 
nească pe nimeni. El e incapabil de făţărnicie 

faţă de un indiferent în relaţiunile de socie- 
tate; cum şi-ar pierde oare această sinceritate 

tocmai în strânsa. legătură a căsătoriei? 
"Tânărul care urmează această cale dreaptă, 

nu dovedeşte o renunțare eroică; numai la în- 

ceput este luptă, la vârsta când izbueneşte
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furtuna patimilor. In curând ideile morale, un 

moment puse pe fugă, renase şi se afirmă. 

Ele devin tot mai elare pentru acela, care cu- 

getă; ele constitue diguri solide, de care vine 

să se sfărâme fluxul pasiunilor. | 

Această sinceritate este cel mai bun sprijin. 

în lupta împotriva viciilor izolate, atât de răs- 

pândite printre copii, mai ales printre băieţi 

şi care ar riscă să joade-rolul de derivativ faţă 

de pasiunile amoroase. Dacă n'ar fi fost nici 

teoreticiani ai acestui viciu şi dacă nu var 

vedeă. chiar astăzi apologişti ai altor vicii 

încă mai ruşinoase, aşi fi putut să mă dispen- 

sez de această mică digresiune. Imoralitatea, 

e adevărat că are urmările ei cele mai grave 

acolo unde faptele noastre compromit întere- 

sele materiale sau morale ale celorlalţi; pen- 

tru Robinson, pe insula lui, întradevăr n'ar 

fi morală socială. Dar, pe măsură ce omul se 

ridică prin gândire, recunoaşte nevoia unei 

constante stăpâniri de sine însuşi. 

Se vede că sinceritatea nu e o virtute vul- 

gară, ea nu se întâlneşte pe străzi. Totuşi, ea 

este cea mai necesară din toate virtuțile, pen- 

trucă nici una nu poate există fără ea. 

BUNĂTATEA 

_ Copilul se naşte predispus la bunăvoință; 

el îşi împarte mângâerile la oameni, la ani- 

male, chiar şi la lucrurile neînsufleţite. Dar 

această bunătate nu este decât o senzualitate ;
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ea. cere reciprocitatea. sau cel puţin supunerea. 

Copilul se supără când jucăriile sau anima- 

lele domestice, tovarășii lui de joc, nu par 

a ascultă de voinţa lui; atunci, ca şi la feli- 

nele mângâietoare, ghiara înlocueşte laba de 

cațifea. Dacă prin ereditate sau prin educaţie 

e impulziv, el va lovi şi va puteă fi crud. 

Acest germene de bunătate înăseuită este deci 

foarte “rudimentar ; el nu se dezvoltă dela, 

sine ca plantă vivace şi în rezumat pe baza 

acestei drăgălăşii cu totul egoiste, care se re- 

găseşte la animal ca şi la copil, se stabileşte 

războiul social. 
Şi totuşi, acesta e germenele sentimentelor 

altruiste; din bunăvoința dorită sau  recla- 

mată ia naştere bunăvoința care se manifestă 

faţă de ceilalţi, dar n'ar decurge de sigur de 

cât dintro reciprocitate constantă. Insă această 

blândeţe nu se întâlneşte pe toate cărările; 

aşa că, pentru a duce la capăt transformarea 

egoismului natural în spirit de solidaritate, 

e nevoie de o cultură intensă şi prelungită. 
Astăzi este încă: cu totul insuficientă această 
educaţie morală care trebuie să facă din copil 

o fiinţă sociabilă,. capabilă de a-şi găsi propria 

mulțumire în binele pe care-l face celorlalţi. 

Adesea copilul rămâne cu oarecare asprime: 

„această vârstă e fără milă“; tânărul, stă- 

pânit de ardoarea şi îngâmfarea lui, nu e 
totdeauna drept în judecată şi se poate spune 

că masele omeneşti, insuficient cultivate mo- 
ral, păstrează ceva din mentalitatea copilă-
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rească; uneori aşa numitul „băiat bun“ este 

cel înai crud din toţi. | 

Omul ştie să fie bun atâta timp cât e răs- 

plătit, cât culege recunoştinţă; nu mai este 

bun când e vorba să-şi sacrifice pentru  mo- 

ment interesele proprii, să asculte de un 

ideal de bunătate. Nu cred că m'aşi repetă, 

prea mult spunând că omul are vedere scurtă; 

e cu mintea numai în momentul de faţă, prin 

armare, neprevăzător. E] nu vede tot binele 

care ar rezultă şi pentru dânsul şi pentru cei- 

lalţi dintw”o viaţă dominată de sentimente de 

solidaritate. Dacă este puţin înzestrat,... recu- 

„moaşte uşor nevoia înţelegerii mutuale în 

cercul restrâns al celor de aproape; rari sunt 

aceia cari să nu aibă nici O prietenie, nici 0 

camaraderie;, aceste sentimente se  înfâlnese 

până şi în mediile cwiminale. Dar cea mai 

mare parte din oameni nu mai au această ve- 

dere clară, atunci când e vorba să lărgească . 

simpatia la grupe omeneşti mai întinse, la, 

omenirea întreagă. - 

Mulţi oameni n'au scrupule să fure fiscul 

prin frauda vamală, declaraţiile mincinoase 

în maţerie de impozit. Recunosc toţi, în ade- 

văr, efectele rele pe care le-ar aveă pentru 

averea publică şi prin urmare pentru  pro- 

priul nostru interes această disimulare, dacă 

ar fi praetieată de către toață lumea; dar 

fiecare se crede autorizat prin exemplul ce- 

lorlalţi. Iarăşi o eroare de logică ne face să 

imităm răul, în loc de a urmă calea dreaptă 

a ideei morale.
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Adevărata bunătate vede mai bine. Ea nu 
se stabileşte decât în mod lent în raţiunea, 
umană ; ea creşte cu inteligenţa morală, cu 

stăpânirea de sine însuşi. Ea este opera ace- 

lei cugetări meditative, care, analizând ele- 

mentele fericirii, ne face so căutăm nu în 
avantagiile materiale oferite poftelor  noas- 
tre, ci în urmărirea unui bine ideal, util ce- 
lorlalţi ca şi nouă înşine. | 

Ideea. reciprocităţii necesare în sentimen- 
tele pe care trebue să le avem unii faţă de 
alţii este aşa de naturală încât nu mai pare 
un calcul interesat; ea are spontaneitatea 
unui sentiment înăscut, a unui instinct, ea 
Şi acela care creează viaţa; socială înțr?un fur- 
nicar. De aceea consider ca una din cele mai 
simple date ale raţiunei, ideea că nu trebue 
să faci altora ceeace n'ai vrea, să ţi se facă 
ție. Nu numai că ştim şi. înţelegem acest lu- ; 
cru, dar îl şi simţim. Această idee rămâne 
limpede în sine, chiar atunci când e întune- 
cată prin intervenirea unei mulţimi de re- 
prezentări mintale, în faţa cărora spiritul se 
opreşte nehotărît şi se turbură. Este o ne- 
hotărîre constantă în purtarea noastră atunci 
când n'am recunoscut îndestul nevoia de un 
Ideal sau când nu l-am pus destul de sus. 

Individul cel mai bine înzestrat care se 
examinează pe sine însuşi, „surprinde aceste 
contraziceri dureroase ; el vede toate dificul- 
tățile drumului şi de aceea nu se miră, dacă 
alţii, mai puţin favorizați de ereditate şi edu- 
caţie, se împiedică de numeroase obstacole.
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Indulgenţa cea mai absolută rezultă din com- 

pararea sinceră a defectelor altuia cu ale sa- 

le proprii. Oricât de hidoasă i-ar părea câte- 

odată sărmana omenire, el nu uită legătura 

frăţească dintre-cameni. EL vede eul său in- 

finit de mie în marele tot, se simte expus la 

aceleaşi greşeli de cugetare, cu toate că unele 

vederi etice mai clare îl apără de rătăciri 

grave. El se adânceşte tot mai mult în acest 

sentiment de simpatie socială, în această. 

nevoe de armonie. “ | 

Această stare sufletească de bunăvoință ab- 

solută poate să se alieze cu toate concepţiile 

metafizice. Religia în particular a predicat 

totdeauna această dragoste, care sa realizat 

în strălucite opere de caritate. Dar oamenii 

mau înţeles îndestul toată, indulgenţa - sănă- 

toasă, mila, din opera . Nazarineanului. Ei 

şi-au pus pasiunile în balanţa dreptăţii ; au 

rămas severi în judecata celorlalţi, păstrân- 

du-şi. ca fariseii părerea cea bună despre ei. 

Bunătatea-sentiment nu e simplă, ea se 

compune dintro mulţime de senzibilităţi înă- 

scute şi căpătate, care pot să ne împingă, azi 

la blândeţe, mâine la asprime ; aceste impul- 

'siuni deosebite nu se'ndreaptă într'o singură 

direcţie. Chiar când ele determină o purtare 

altruistă, nici atunci nu lipseşte egoismul. 

Am spus, şi ţin să repet, că nimic nu înte- 

meiază o bunătate raţională ca ideea  deter- 

minismului, nu numai fizic, dar şi moral. Nu 

“e vorba de loe de acea necesitate naturală, de 

acel determinism cu totul răaterial, care începe
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cu nebuloasa primitivă a savanților şi regu- 

lează toate mişcările materiei, nici de sela- 
vajul deja mintal al animalului care nu 

ascultă decât de instincte. Reacţiunile omu- 
lui la toate excitaţiile care-i dau asalt, nu 

“sunt simple. reflexe fiziologice ; ele sunt psi- 
hologice. Omul cugetă, îşi face reprezentări 
mintale, din care iau naștere sentimențe ca- . 

re-l fac să lucreze; el'e capabil să se ridice 
la ideea abstractă. Nu mă interesează dacă 
se explică aceste fenomene printr'un suflet 

* legat de corp sau dacă se admite că cugeta- 

rea ia naştere direct'din munca cerebrală. 
Această cugetare omenească este un fapt; nu 

este om care să nu fi conceput vreodată o: 

idee morală, fie ea cât de frustă, nu e om 
care să nu fi ascultat odată de o idee-forţă ; 

de la naştere se dezvoltă reprezentările min- 

tale ckeatoare de. dorinţe şi prin urmare de 

acte. Este în noi un fond moral embrionar, 
în virtutea însăşi a influențelor ancestrale ; 

dar el nu se dezvoltă până să devie util decât 
prin influenţa educaţiei. - 

Aci se vede o inegalitate socială mai amară 

decât aceea care face pe unii bogaţi şi pe alţii 
săraci, pe unii sănătoşi, pe alţii bolnavi ; ea 

creează pe aşa numiții „buni şi răi“. Această 

nedreptate e îngrozitoare, în repartizarea in- 
teligenţei morale ; ea scufundă întrun abis 
de durere şi pe cei pe care-i duce la crimă 
Şi pe cei cari sufăr de pe urma ei; ar fi o 
cruzime dacă ar atrage pentru aceşti dezmoşte- 
niţi o pedeapsă vecinică. Din parte-mi nu pot 

3



a 

să-mi închipui iadul, mai cu seamă când 

avem ideea unui Dumnezeu de bunătate şi am 

fost atins când mi sa povestit răspunsul 

unui bun preot, întrebat cu nelinişte de unul 

din credincioşii săi asupra iadului : „Ladul, 

zise el, da, da, este un iad, dar, adăugă, şop- 

tindu-i la ureche, niciodată nu-i nimeni în 

iad“. | A 

, Orice ar fi, nu ştim nimic pozitiv asupra 

acestei vieţi de dincolo şi credincioşii pot 

lăsa Providența să lucreze. cum crede ea ; ea 

nu se poate înșela. Ceeace e odios este seve- 

vitatea noastră pe această lume, această ne- 

dreptate strigătoare care consistă în a consi- 

dera pe oameni în mod egal înzestrați cu ace- 

eaşi conştiinţă şi prin urmare vinovaţi când 

nu ajung la ţintă în acelaşi timp eu ceilalţi ; 

ca şi cum sar clasă alergătorii la curse după 

ora sosirii, după ce-i-am fi pus să plece din 

diferite punete ale pistei. 

Oamenii sunt întotdeauna, în mementul în 

care-i observăm, ceeace pot să fie; să-i ier- 

tăm şi să le dăm mijloacele de a ajunge la, 

țintă cu mai mulţi sorţi de izbândă. 

Am arătat că această concepţie dă naştere 

dintwodată toleranţei, indulgenţei  binefăcă- 

toare, respectului personalităţii omenești. 

Această judecată miloasă faţă de ceilalţi nu 

încurajează de loc neglijenţa în purtare, ierta- 

rea neadresându-se decât trecutului irevoca- 

bil. Ea nu împiedică nici părerea de rău, nici 

remuşearea, pentrucă recunoaştem pe S0co- 

teala noastră greşala făptaită ; ea nu nen- 

asa : i HA
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deamnă la rău, pentrucă, greşala ea însăşi este 

toemai ocaziunea ridicării morale - 
Această bunătate nu este numai izvorul sen- 

timentelor direct altruiste care trebue să re- 
guleze raporturile dintre noi şi ceilalți. oa- 

meni, dar colorează cu razele sale şi virtuțile 

care par lipsite, ca modestia, cumpătarea do- 

rinţei, vitejia. In acest spirit, ele nu mai sunt 

privite numai din punctul de vedere al utili- 
tăţii personale ; dintr'odată se vede preţul lor 
pentru binele tuturor. 

Nu este virtute propriu zisă pentru omul 
presupus singur pe lume ; virtutea nu începe 

decât cu sociabilitatea. "Toate calităţile noas- 

tre au răsunet asupra fericirii semenilor noş- 

tri ; ei se bucură de ele, cum ne bucurăm şi 
noi de calităţile lor. Ideea de solidaritate este 
la baza tuturor năzuinţelor noastre spre bine. 
Studiile psichiatrilor şi ale neurologilor au 

dat o importanţă capitală eredității ; ele ne-au 
dezvăluit lipsurile mintale care rezultă din 
degenerescenţa familiilor şi a raselor. Ar tre- 
bui să fim orbi pentru a nu recunoaşte in- 
 îluenţa eredității asupra relelor noastre for- 
maţiuni fizice, intelectual şi morale. Medicul, 
ca şi preotul şi educatorul, ca şi sărmanii pă- 

rinţi direct loviți, e de faţă zilnic la aceste 
tragedii familiare, pricinuite de dezvoltarea 
în descendență a defectelor mintale ale as- 
cendenţilor. 

„Iei, epilepsia cuprinzând adesea pentru tot- 
deauna un copil care pân'atunci părea nor- 
mal ; ea nu-i: turbură numai cariera, prin
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repetiţia acelor crize convulzive înspăimân- 

tătoare, ea-i scade inteligenţa, îl tâmpeşte 

adesea sufleteşte întrun “egoism patologic, 

face din el o brută cu chip de om. 

_ Dincolo, demenţă precoce care cuprinde o 

tânără fată în epoca dezvoltării ei, când 

părinţii vedeau cu, bucurie crescând acest su- 

flet iubitor, această inteligenţă deschisă ; ea" 

devine prada obsesiunilor, a ideilor delirante, 

a halucinaţiilor ; adesea este expusă să-şi pe- 

treacă restul zilelor departe de mediul fami- 

liei, de care rămâne unită cu. sufletul. 

Azi, iată un savant, un om tare, care în- 

truneşte calităţile de inimă cu inteligenţa, 

care vede pe fiul său căzând într'o stare neu- 

vastenică gravă, paralizându-i-se activitatea 

şi distrugând viitorul material şi: moral al 

aceluia în care tatăl vedeă cu bucurie un 

continuator. | | 

Mâine, iată o fată, crescută întrun mediu 

„cultivat şi moral, care, în virtutea unor în- 

fluenţe ancestrale greu de stabilit, cade  în- 

10 stare” de amoralitate patologică, pierzâud 

orice pudoare; toată viaţa va trebui să se exer- 

cite o supraveghiere asupra aceștei fiinţe 

lipsită de unele concepte morale. 

Şi în familiile care par cruţate în ochii 

unui observator superficial, încă se surprind 

efectele dezastruoase ale eredității, atavis- 

mului, deformaţiunile fizice care creează ade- 

vărate inferiorităţi, insuficienţele intelectuale : 

şi, ceeace e încă mai dureros, lipsurile mo- 

rale care orientează pe aceşti bolnavi, dacă
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putem să-i numim aşa, pe calea răului. Nu 

e familie în care să nu se poată surprinde 

aceste imperfecţiuni de orice natură şi tre- 

bue să fim fericiţi când ele nu due la catas- 

trofele pe care le constatăm zilnic în jurul 

nostru. ÎI 

Da, e un jug groaznic această ereditate şi 

nici nu putem măcar să ne răseulăm împo- 

triva ei, într'atât este de firească, necesară, 

Ne mirăm noi oare când constatăm eredita- 

tea, în viaţa plantelor şi a animalelor ? Cum 

sar putea ca omul să nu transmită descen- 

-denţilor decât calităţile sale ? | 
Observatorul egoist notează cu răceală ace- 

ste imperfecţiuni, mai ales atunci când e scu- 

tit de ele şi priveşte râzând cum se mişcă 

această omenire şehioapă. Persoanele simţi- 

toare şi prea emotive sufăr grozav de aceste 

inegalităţi, dar rămân pasive. Bunătatea mare 

nici cruzime, nici slăbiciune. Ea trezește 

iniţiativele curagioase şi îndeamnă pe cei care 

au răspundere de suflete să încerce îndrep- 

tarea acestor mentalități  falşificate, după 

cum un grădinar îndemănatie ştie să prindă 

ramurile nesupuse. Şi e victorioasă adesea 
această virtute, care nu cunoaşte descura- 

Jarea. 
S'a exagerat influența eredității ; a fost 

crezută prea neîmpăcată şi nu s'a. văzut des- 
tul de bine că-şi găseşte un antidot puternice 

în educaţie. 
Fără îndoială, nu e cu putinţă să se schimbe 

„cu totul o personalitate, ea nu se mai poate
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mim cu corectarea defectelor principale, ale 

acelora cari compromit viitorul individului 

şi-l împiedică a-şi îndeplini rolul social. 

Lipsurile fizice rămân cele mai adeseori ; 

nu se reface scheletul, nici musculatura, după 

vârsta adultă ; trebue. să ne resemnăm la 

diformităţile noastre mici şi mari, la inaptitu- 

dinile fizice. - 

"Inteligența, dimpotrivă, este mai maleabilă. 

Fa se cultivă în mod constant ; până şi idio- 

tul sufere această ortopedie spirituală. Fără | 

îndoială, nu e dat tuturor să se ridice în sfe- 

rele înalte ale cugetării, şi aci iarăşi trebue 

să ne recunoaştem slăbiciunea fără amor- 

propriu. Dar este un domeniu unde cultura 

- găseşte un câmp vast de activitate, un teren 

pregătit gata: domeniul imteligenţei morale. 

Această ştiinţă, — intelectualismul grec con- 

sidera cu drept cuvânt virtutea câ 0 „ştiinţă“, 

— nu se ridică pe o clădire de cunoştinţe 

ştiinţifice, pe o cultură din cărţi accesi- 

bilă numai celor privilegiați ; ea sentemeiază 

pe-bunul simţ, şi acest bun simţ se cultivă, 

creşte, pe măsură ce este întrebuințat. Il re- 

găsim la fiinţele care par cele mai disgraţiate; 

dar trebue să-l căutăm, să-l facem să se 

nască, pentru a zice aşă, şi întotdeauna Bu- 

nățatea, e aceea care scoate la iveală aceste 

calităţi ascunse. Ea face pe oameni inteligenți, 

considerându-i ca atare ; eari face buni ; eu le 

redă încrederea în ei, convingerea puterii. 

Pentru a ajunge la această ridicare, trebue.“
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să se uite repede trecutul greşit; întorcând 

spre cel pe care vrem să-l susţinem asprimile 

maustrărilor, îl respingem. Dimpotrivă, trebue 

să-i facem credit de încredere şi să-i arătăm 

că poate să facă binele, că poate asculta de 

- impulsiuni raţionale când le-a recunoscut ca 

juste. 
Această operă de dragoste nu e cu putinţă 

decât în simpatia; care dă naştere tuturor ce- 

lorlalte virtuţi, aşa încât s'a putut zice: Nu 

este decât o singură virtute : Bunătatea. 

' IDEALISM 

Când eram copil, am surprins mai multe 
conversații de „domni“ şi am aflat că între - 
oamenii sunt două clase : „conservatorii“, cari 
pun .mâna pe averi şi onoruri, egoişti în 
onorabilitatea lor făţarnică, duşmani ai ori- 

cărui progres, şi „radicalii“, firi sincere şi 
leale, care luptă împotziva tuturor tiraniilor, 

pionieri ai progresului în toate domeniile. 
Am părăsit această idee, căci fără greutate 

am văzut că „roşii“ n'aveau monopolul tutu- 
ror virtuţilor cetăţeneşti şi private, iar rela- 

țiunile pe care le-am avut cu acei conserva- 

tori grozavi mi-au dovedit că nu sunt mai răi 
decât ceilalţi. Am găsit printre aceştia din 
urmă suflete foarte nobile, spirite foarte li- 

berale, accesibile oricărei idei generoase, şi 
am conchis că etichetele nu merită mare im- 
portanță.



Mai târziu, ca băiat tânăr, auzii vorbindu- 

_se de alte deosebiri. Lumea îmi păru împăr- 

țită în două tabere : i„spiritualiştii“, în ge- 

neral credincioşi, păzitori ai Idealului, luptă- 

tori pentru virtute, şi „materialiştii“, suflete 

grosolane, care nu cugetă decât la plăcerile 

materiale. E adevărat că era o deosebire în- 

tre materialiştii de moravuri şi savanții po- 

zitivişti, cari, în mod inconsequent, duceau o 

viață demnă, cu toate teoriile lor subversive. 

Auzeam citându-se cu o groază amestecată cu 

respect, numele lui Auguste Comte, Littre, 

Stuart Mill, Buchner, Moleschott şi Carl 

Vogt. 

Dar şi aici, în curând fui silit să şterg eti- 

chetele înșelătoare şi să judec oamenii fără să 

iau în seamă aceste consideraţiuni. Pe de o 

parte nu întârziai de a vedea cât de ineficace 

rămâne acest spiritualism la cea mai -mare 

parte din apărătorii lui; pe de altă parte, 

constatai că mulţi savanţi pozitivişti, monişt 

materialişti, ştiau. să poarte sus steagul Idea- 

lului moral şi să-şi conformeze viaţa după el. 

Nu este discuţie mai deşartă ca aceea me- 

reu rânăscândă a „spiritualiştilor“ şi a „ma- 

terialiştilor“, a „dualiştilor“ şi a „monişti- 

lor“. Pentru noi ea are tot atât de puţină im- 

portanță ca şi lupta dintre Horaţi şi Curiaţi. 

Să ne explicăm. ” 

Dacă studiăm omul fără părere preconce- 

pută, atât prin examenul obiectiv al celor- 

Jai cât şi prin introspecţiune, constatăm la. 

el existenţa unui corp analog cu acela al unui
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animal, o substanță materială, pe care o pu- 
tem atinge şi supune la analiza chimică şi 

anatomică. El se compune din nenumărate 
celule, cu atât mai diferenţiate cu cât ne ri- 

dicăm în seria animală. Fiecare din aceste ce- 

lule trăeşte, ceeace înseamnă că reacţionează 

sub influenţa excitanţilor naturali, ca de pildă: 

lumina, sunetul, substanţele sapide şi miro- 

sitoare, excitaţiile mecanice ; aceşti excitanţi 

naturali pot să fie cu toţii înlocuiţi prin ex- 

citanţi artificiali, mai ales prin electricitate, 

capabilă sub formele cele mai diverse, să pue 

în activitate diferitele noastre organe. Muş- 
chiul, care normal se contractează sub influ- 

enţa a ceeace se numeşte deobicei voinţa, re- 

acționează deasemenea la lovire, la excitaţia 

electrică sau chimică. Nimic mai material ca 
toate aceste reacţiuni celulare, această trans- 

mitere de vibraţiuni din organ în organ pe 
calea nervilor ; sa putut calcula viteza ei, ca 
şi cum ar fi fost vorba de un simplu flux 

electric sau de curentul unui râu : ea este de 

vre-o 30 m. pe secundă. “ 
Această fiziologie este comună tuturor fiin- 

țelor vieţuitoare, dela infimul protozoar, până 
la om; ea se leagă fără nicio tranziţie, cu 
fenomenele de senzibilitate şi de contractili- 

tate a plantelor. 

Pân'aici toată lumea este în mod forţat ma- 
terialistă şi recunoaşte în toate aceste feno- 
mene o reacțiune a materiei, cu toate că nu 
putem surprinde încă toate condiţiunile care 
dau celulei facultatea de a reacţiona la di-
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"verşi excitanţi ;, totuşi le bănuim a fi de or- 

din mecanic, ca şi acelea care produc compu- 

nerile şi descompunerile chimice. 

Dat, în mijlocul acestei vieţi materiale, sur- 

prindem la om şi chiar la animal o întreagă 

serie de fenomene mai puţin accesibile ana- 

lizei. Xată-ne siliți să lăsăm scalpelul, să pă- 

răsim aparatele fiziologice destinate să pro- 

voace reacţiunea, să măsoare excitantul sau 

efectul produs. Putem să înlocuim voinţa, con- 

siderată ca agent provocator al contracţiunii 

musculare, printrun curent electric ; dar nu 

suntem în stare să facem să nască prin aceşti 

excitanţi artificiali o idee, un sentiment. Aici 

intrăm în domeniul psihologiei. 

Ştiinţa numită „psihologie fiziologică“ a 

încercat să aplice la studiul acestor fenomene 

mintale procedeele de cercetare ale fiziolo- 

giei ; .ea a izbutit să practice oarecare mă- 

sură, să stabilească vre-o câteva legi încă ne- 

sigure ; ea a căutat mai ales, pe calea, statis- 

tică, să fixeze legile asociaţiunii de idei în 

împrejurări simple, reproduse în condițiuni 

experimentale. Dar este o prăpastie între 

această psihologie de laborator şi aceea care 

intră în joe în cea mai banală conversaţie. 

Oricât de departe ar duce această psihologie 

ştiinţifică, obiectivă, vom recurge totuşi în- 

totdeauna la introspecţiune, analiza sufletu- 

lui nostru propriu, supusă la erori de sigur, 

dar necesară. Ă | 

In „Culegerile țilozofice“, d'Hulst serie: 

„Voiu numi suflet ceeace cugetă în mine“ şi
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adaugă : ; „Fie: -materialist; sau idealist, sau po- 

zitivist, niciun filozof nu-mi va putea 

contesta, acest înţeles“. 

Foarte bine, dar cugetarea nu este, după 

cum cred că am arătat, decât o reacțiune la 

excitaţiuni exterioare a eului care cugetă şi 

simte. E adevărat că e vorba de o reacțiune 

particulară, care scapă mijloacelor - noastre 

_fizidlogice de investigaţie. Sa dedus de aci 

că este o ireductibilitate definitivă între feno- 

menele conştiinţei şi munca cerebrală care le 

însoţeşte totdeauna, ceeace înseamnă o_afir- 

măţiune nedovedită, care pune capăt oricărei 

cercetări. 

Intradevăr, noi nu avem încă o vedere 

clară asupra nexului care leagă acest suflet, 

definit, după prelatul nostru filozof, de corpul 

material pe care-l cunoaştem mai bine. Dar 

am merge prea departe, dacă am numi „Sub- 

stanţă materială“, dacă am reclamă acest su- 

flet pentru om, şi l-am vrea nemuritor, pe 

când corpul se întoarce în ţărână. 
Sufletul e considerat ca nobil, corpul ar îi 

josnic ; cu toţii se indignează dacă cineva 
îndrăzneşte să emită ipoteza că aceste feno- 

mene psihice sar putea foarte bine să nu fi6 

decât reacţiunea specială a unor celule orga- 

nizate pentru această viaţă mintală, celulele 

cerebrale. 

„_ Vităm că animalul are şi el suflet, că se 

petrece în el o serie de fenomene mintale tot 

atât de ireductibile, pentru cunoştinţele noas- 

tre actuale, la, legile fiziologiei materiale. Din
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acest punct de vedere ar fi drept să se .re- 

clame şi pentru animal, întw'o oarecare mă- 

sură, imortalitatea acestei „substanţe imate- 

riale“* cugetătoare. 

Animalul 'cugetă, iubeşte, sufere. O, ştiu 

prea bine toată distanţa care desparte rhen- 

talitatea animalului de viaţa sufletească a 

omului. Animalui reacţionează mai simplu, 

ascultă de impulsiunile senzibilităţii, de ins- 

tinctele sale ; el trăeşte după natură şi iz- 

Imteşte so facă mai bine ca noi. Numai la 

om se întâlneşte, dezvoltată conştiinţa a tot 

ce se petrece în el, facultatea, de a reacţionă, 

nu la simple excitaţii fiziologice, ci la repre- 

zențări mintale. Omul singur e în stare să se 

analizeze, să se observe, să se ridice la ideea, 

abstractă ; el singur ascultă de legi morale, 

“pe care le adoptă atunci când a putut să vadă 

avantagiile pe care le prezintă. virtutea, pentru 

fericirea lui. | 

După mine, spiritualistul trebue să lărgească 

acest. dualism dintre corp şi suflet la toată 

seria animală, sau cel puţin la animalele 

superioare, la care vedem apărând elemente 

de logică, o oarecare rațiune, sentimente. In- 

tâlnim la ele, 6ricât de frustă, o viaţă, psihică 

şi e tot atât de uimitor a vedea eugetând 

un câine ca şi un om, cugetarea fiind toc- 

mai ceeace ni se pare ireduetibil. 

Credincioşii, cari atribue creaţiunea unui 

Dumnezeu . personal, atotputernic, mi se par 

cam îndrăzneţi atunci când îi limitează pute-: 

rea. Ei profesează că acest Dumnezeu n'a pu-
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" tut să zidească miracolul uman decât înso- 

țind două elemente eterogene: .sufletul și- 

corpul. Ei îi retrag deci o putere : aceea de a 

face să reiasă necunoscuta pe care o numim 

cugetare din funcţionarea organelor constru- 

ite pentru aceasta ; eu aşi avea mai mare în- 

credere în omnipotenţa sa. Ei îşi îngădue şi 

o critică, care mi se pare ne la locul ei faţă 
de Providenţă, dispreţuind corpul, conside- 

rându-l ca inferior, dând toată supremaţia 

abstracţiunii numită suflet, - 
Biologistul priveşte lucrurile cu totul altfel. 

Pentru dânsul, omul este unul singur; este 

un organism material. Celulele din care se 

compune au rolul lor special ; unele se con- 

tractează, altele secretă. Nervii transmit acea- 

stă vibraţiune necunoscută încă în esenţa ei 

şi numită influx nervos. Creerul este orga- 

nul cugetării. El primeşte de la exterior şi 
din interior excitaţiuni multiple. Acastea se 
transformă, fără ca noi să ştim. cum, în ima- 

“gini mintale. Noi le asociăm în acelaşi timp cu 

perceperea lor, prin această vedere interioară, 

care este conştiinţa de noi înşine.. Acesta e 

un fenomen încă inexplicabil, cu toate că sigur, 

care diferenţiază nu numai pe: om, dar chiar 
pe animal, de o simplă maşină. 

Taine şi Carl Vogt au întrebuințat imagini 

prea grosolane zicând, primul: „Virtutea şi 

viciul sunt produse ca şi zahărul sau vitirio- 

lul“, iar celalt: „Creerul secretă gândirea, 

după cum ficatul secretă fierea“. | 
Ca rezultat al reacţiunilor chimice, găsim
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produsele materiale ale zahărului şi vitriolu- 

lui, pe când gândirea este, pentru a zice aşă, 

o funcţionare devenită conştientă ; 0 maşină 

care şi-ar da seamă de produsul pe care-l dis- 

tilează, ar aveă un suflet. Ficatul nare conş- 

tiinţă de secreția lui ; el nu face decât chi- 

mie pură. 

Dificultatea pe care o avem de a concepe 

gândirea, de a-i pricepe mecanismul sau esenţa, 

este ea oare un argument de a admite două 

substanţe cu totul distincte: una, materi- 

ală şi trecătoare, cealaltă, imaterială şi ne- 

pieritoare ? Nu cred, şi în orice caz mar fi 

decât o ipoteză. 

Spiritualism şi materialism sau, cum se 

spune astăzi, dualism şi monism, nu sunt de 

câţ încercări jomeneşti de a explică fap- 

tal gândirii. In” faţa necunoscutului toate pre- 

supunerile sunt îngăduite, şi de ambele părţi 

trebue să renunţăm a ne convinge unul pe al- 

tul de eroare. 

Dacă concepţia monismului. materialist este . 

vespinsă de Biserica, oficială ca contrarie dog- 

melor, ea împarte această nenorocire cu multe 

alte idei, antice şi moderne, care continuă 

să trăiască. De altiel ea-nu e de loc incompă- 

tibilă ca o credinţă monoteistă. Unii apostoli 

au. privit omul în unitatea sa şi au crezut în 

învierea corpurilor. 
| 

Intre dualism şi monisim nu. este acea anti- 

nomie radicală pe care vor taţi so stabilească 

şi care face din partizanii fiecăruia fraţi 

an vrăibiti. Nu e vorba de doctrine, pe care 
MA
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“trebue să le apărăm ; toate nu sunt decât în- 

cercări de interpretare a fenomenelor pe care 

le constatăm cu toţii, fără să putem dezvălui 

taina existenţei lor. 

In faţa turburătoarei probleme a vieţei, ne 

facem păreri ; ; ele variază după fiecare minte, 

“mai cu seamă după educaţia primită în co- 

pilărie şi studiile pe care le-am urmat. Să ne 

ferim de a le împodobi cu numele de padevă- 

ruri“ ; nu e vorba de cât de presupuneri, şi 

am putea termină aceste discuţii, pe care 

omul le găseşte totdeauna interesante, prin: 

mărturisirea : In fond, nu ştim nimic, nici 

unii, nici alţii. 
Sf. Paul a zis: „Cireumeizia nu e nimic; 

„necircumdizia nu e nimic; totul este să pă- 
zeşti poruncile Domnului“. S'ar putea spune 

deasemenea:  „Spiritualismul nu e nimic; 
“materialismul nu e nimic ; totul este să tră- 
eşti cu demnitate toată viața, lucrând pentru 

tericirea tuturor“. 

In. timpurile fericite ale vieţii noastre, când 
avem tinereţea, sănătatea, suntem nepăsători 

de aceste întrebări ; contrastele dispar şi sar 

putea zice : „Nici credincioşi, nici liber-cuge- 

tători, toţi fericiţi“. Dar în fața nenorocirii 

totul se schimbă, ca şi în suferinţă şi moarte. 
„Atunci îşi simte omul slăbiciunea ; tremură 

şi, ca un naufragiat, caută: o scândură de 
„scăpare, 

Unde găseşte dânsul acest sprijin mântui- 
tor ? Totdeauna în concepțiuni menite să-i 

întărească curajul, să-l împingă în luptă cu
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o încredere sănătoasă în izbândă. În această, 

luptă cu totul sufletească, omul nu e spriji- 

nit decât de o idee. De unde şi-o ia? Din 

mentalitatea, sa înăscută şi căpătată. Am ară- 

tat că ea este produsul educaţiei, care lucrează 

asupra, unor indivizi diferit înzestrați. 

Sunt unele suflete blânde, iubitoare, şi ar 

trebui să spun, puţin fricoase, care se înspăi- 

mântă de micimea omului în univers. Ele 

sunt ca şi copilul, eare, în pădurea cu mii de. 

primejdii, caută cu nelinişte mâna tatălui 

“său. Crescuţi din vârsta cea mai fragedă în 

convingeri religioase, aceşti credincioşi. îşi 

pun toată nădejdea în protecţia divină pe pă- 

mânt şi în făgăduelile unei vieţi viitoare. 

Purtarea lor, atâta cât sunt sinceri, este o as- 

cultare bucuroasă a poruncilor unui "Dată care 

veghiază neclintit asupra lor Ei se simt în 

siguranţă în mâinile sale şi se mângâe de 

nenorocirile prezente prin speranţa răsplatei 

veşnice. 

Când această credinţă a cuprins sufletul 

unor persoane puţin desvoltate din punet de 

vedere intelectual, ea ajunge cu uşurinţă la 

superstiție, la o religiozitate de suprafaţă, 

nemanifestându-se decât prin practicarea cul- 

tului şi creând intoleranţa. Femeile, al căror 

spirit este puţin apt la, raţionament sau mai 

puţin deprins cu logică, cad mai uşor în acest 

defect. In alte suflete, — acestea nu sunt nu- 

meroase, — religia face să ia naştere un ade- 

vărat stoicism creştin, care permite să se pri- 

“ mească şi bucuria şi suferinţa ca un dar de
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la Dumnezeu. Această credinţă devine atunci o 

forță, ca orice stindard pentru care te entu- 

ziasmezi. 

"Pebue să recunoaştem deasemenea, că spi- 

rite foarte înalte, exercitate cu munca Ştiin- 

__ţifică, capabile să se ridice până la culmile 

"cugetării filozofice, au rămas la convin- 

geri religioase sau au revenit la ele după ce 

le părăsiseră, şi se repetă adesea fraza unui 

savant : „Puţină ştiinţă te îndepărtează de 

Dumnezeu, multă ştiinţă te readuce la El“. 

Această întoarcere mintală a savanților ca- 

ri sau lepădat de scepticismul juvenil, rare- 

ori duce la religia oficială, cu toate dogma- 
tismele ei, ci la un deism, mai mult sau mai 

puţin precis, mergând de la monoteism până 
la panteismul cel mai vag. La moraliştii din 
scoala lu: Emerson, cuvântul Dumnezeu re- 

vine la fiecare pagină, dar ar putea fi înlo- 
cuit prin cuvântul Natură. 

Inţeleg ca în faţa miracolului universului 

să se caute o cauză, să se admită un autor 
al tuturor lucrurilor, să te închini în faţa lui 

şi în faţa Idealului de virtute pe care el îl 
cere dela creaturile lui. De aici până la cult 
nu e decât un pas, cu toate că această nevoe 
de manifestare mi se pare un fetişism ; cu 

cât omul e mai capabil de a trăi o viaţă spi- 

rituală, cu atât se ridică mai mult la ideea 
pură şi se simte condus de ca, fără a avea 
nevoe de demonstraţii exterioare. Patriotis- 
mul luminat mare nevoe de un drapel mate- 
rial, de manifestații populare zgomotoase ;
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el este în fundul sufletului, gata să dezlăn- 

țue toate energiile. Mulțimea, . care cugetă 

mai puţin, rămâne mai lesn€ sugestibilă ; ea 

merge după muzică şi tobă ; cedează la che- 

marea tribunului. Inconvenientul -nu e grav, 

atunci când direcţia e bună ; dar această pa- 

sivitate mintală poate şi să rătăcească. 

Evident că o religie a minţii, întreţinând 

un efort continuu de a trăi bine, dă o forţă 

uriaşă, şi ar îi de dorit să vedem efecte mai 

reale la indivizii cari-şi spun religioşi. E 

cu neputinţă să opunem unei credinţe argu- 

mente convingătoare. Sunt prea multe necu- 

noscute în viaţă, pentru ca să putem spune 

acestor libezi-eredincioşi : „Vă înşelaţi“. Sun- 

tem siliţi să ne'nchinăm în: faţa unei eonvin- 

geri sincere și eficace. | i 

Dar sunt spirite pe care le nelinişteşte o 

tvebuinţă de logică şi care nu pot pune pece- 

tea realităţii pe ceeace consideră ca. ipoteze. 

Inainte de toate ei sunt izbiţi de insolubilita- 

e a prinde 

tea problemei, de neputința omului d 

cauzele ' primare. în. acest univers, unde nu 

surprinde decât reacţiuni. Aceştia nu pot primi 

de la alți oameni, oricât de demni de în- 

credere ar fi ei, soluţiile găsite de alţii, clă- 

direa revelaţiunilor, argumentele metafizice 

ale scolasticei. Faţă de aceste păreri lipsite 

de dovezi, ei păstrează un scepticism fără 

leac ; ar fi greu sărli se dovedească că gre- 

şese. 

In' această lume 

gure asupra tainei 

suntem. lipsiţi de date si-. 

existenţei noastre. Nu 

59589 : 
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ştim, în mod raţional, nici de unde venim, 

nici încotro mergem. Singurul fapt sigur este 

că existăm, — în necazul filozofilor cari nu 

sunt siguri nici de asta, — că, locuim, noi 0a- 

menii, o planetă vecinie în mişcare în mijlo- 

cul altor lumi încă mai. mari. 

Nu se aseamănă situaţia noastră cu aceea 

a soldaţilor în eampanie în ţasă străină, neş- 

tiind nici scopul expediției, nici cum se vă 

termină ? Vasele care i-au adus au plecat. Ce 

au ei de făcut? — Nimic altceva decât să 

veghieze asupra succesului campaniei, so ter- 

mine cât se poate mai bine. Mai întâi, îşi vor 

căuta buna stare materială, adăpostindu-se de 

intemperii şi asigurându-şi hrana. Chiar în 

această viaţă care, pare inferioară, apar sen- 

timente altruiste ; fiecare lucrează pentru ca- 

marazi, pentru regiment. Fiecare ştie bine că 

dacă sar îngrădi în egoism, ar trezi egois- 

mul celorlalţi, ceeace ar însemna dezorgani- 

zarea în faţa duşmanului. a 

Intre aceşti oameni se stabileşte în mod fi- 

resc o legătură de gsolidaritate. Sa spus că 

războiul trebue dorit, cu toate grozăviile sale, 

pentrucă dă ocazie la jertfe. Intradevăr, sol- 

datul, în orele de luptă, nu maj ascultă de 

vulgarele sugestiuni ale interesului material ; 

el se gândeşte la ceilalţi, la tovarăşii săi, la 

patrie, faţă de care are îndatoriri. El ascultă 

de compătimirea pentru suferinţele altora, 
întp? avâ ără să i în întrun avânt spontan, fără să analizeze în 

mod conştient ideea că reciprocitatea este în 
mod necesar la baza sentimentelor caritabile. 

-
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E. nevoe, vai, de durere, pentru a le face să 

ia naştere. Rousseau avea dreptate când nu 

cruța pe Emile de suferinţe, zicând : „Omul * 

care mar cunoaşte durerea, mar cunoaşte nici 

înduioşarea omenirii, nici dulceaţa- compăti- 

mirii ; inima lui n'ar ți mişeată de nimic; el 

par fi sociabil, ar îi un monstru. printre se- 

menii săi“. 
| 

In acest altruism întemeiat pe. date logice 

aşa de simple încât pare spontan, soldatul 

îşi va face datoria tot aşa de complect ca şi 

cum ar cunoaşte motivele diplomatice care au 

silit pe guvernul său să întreprindă campa- 

nia sau ar cunoaşte rezultatul mai di- 

“nainte. Cunoştinţa intenţiunilor supreme nu-l 

interesează ; sarcina sa e mai modestă: el 

mare de cât să se, poarte bine. : 

Tot asemenea sentâmplă şi cu cugetătorul 

pe care observaţia lamei, îl duce la agnosti- 

cism şi care renunţă să apite chestiuni care 

mai dinainte îi apar fără dezlegare. Nici el 

nu e neliniştit de începutul nici de sfârşi-: 

tul lumii. Pe lume nu are altceva de făcut 

decât datoria, adică să-şi caute fericirea lui 

şi a celorlalţi. 

Am încercat să arăt cum sentimentele al- 

truiste iau naştere din reprezentări mintale 

raţionale şi ne aduce să ne conducem după un 

„ideal moral. 

Tată spiritualismul eficace de care am aveă 

nevoe; pentru a evită orice confuziune, îl 

voiu numi idealism. Puțin interesează dacă 

părerile noastre se deosibese asupră gubiec- 

N
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telor insondabile de metafizică, dacă ne ex- 

plicăm prin teorii dualiste sau  moniste, fe- 

nomene a căror esenţă ne scapă; principalul 

este să ne căutăm fericirea în realizarea Idea- 

lului nostru. | 

Acest Ideal rămâne acelaşi, fie că ne-ar îi 

dictat; de sus, de către o Providenţă care ne-a 

creeat şi veghiază asupra soartei noastre, fie 

că ne edificăm acest cod prin forţele cugetării 

pure; esenţialul este să-i rămânem  eredin- 

cioși. 5 

. De aceea găsese deşarte aceste vecinice dis- 

cuţii, tot aşa de vechi ca şi filozofia. Oamenii 

să. devie tot mai puţin materialişti în mora- 

vurile lor, tot mai morali, idealişti, să- creadă 

în suflet, nu ca într'o substanţă materială, 

dar ca înti”o proprietate a fiinţei noastre 

care-i permite să conceapă Binele, Frumosul 

şi Adevărul! . , 

Aceia, eari, printr'o lipsă ereditară şi dife- 

rite împrejurări ale educaţiei lor, nu se pot 
ridică la această morahtate ereează nenoro- 

. cirea pentru ei înşişi şi o răspândesc în. jurul 

lor. Alţii, cari au norocul să fie mai bine în- 
zestraţi, încep să iubească cu o dragoste me- 

reu 'crescândă aceste idei directsare şi în mă- 

sura în care se pot apropiă de acest Ideal, fac 

fericirea! celorlalţi în acelaşi timp cu a lor. 
Să medităm frumoasele cuvinte ale Dorei 

Melegari: „Vechea psihologie aveă un mod 

dogmatice de a împărţi oamenii în buni şi răi, 
înţelepţi şi nebuni, puternici şi slabi, puri şi 
impuri, atei şi credincioşi; ea aveă prea multe 

s
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sau prea puţine nuanţe! N'ar fi oare mai prac- 

tie şi mai adevărat să-i împărţim de acum 

înainte în două noui categorii, corespunzând 

tendinţelor către care se orientează viitorul: 

Aducători de necazuri şi jaducători de bu- 

curiă b* ă i 

Să Imerăm cu toţii spre a mări numărul 

acestora din urmă. Nu e decât un singur 

mijloc:: educația prin. sine însuşi. 
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