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ştiinţifică indispensabilă pentru mai” „multe:
:
| ramuri, speciale: de. ştiinţă.

De principiile dintr'insa avem ueapărată

“ necesitate, mai cu seamă. în funcțiunea.
„_ moastră ea legislatori, ca“ magistrați şi.
“.- oameni: de legă în general ; de. as&menea,
“Ga medici, ca. profesor, ca: guvernanh- și: Da
administratori; ete... î.
cu
tă:
Această .u. doua, ediție este prelucra

" “totul.din: nou ; îmbogăţită. prin. numeroase.
“dezvoltări; plecând tot-deaună:: de la factori:

cunoscuți, şi îndru mând prin Ub marenu-.
+“ măr, da. probleme: sau întrebări, la: lucrare.
“Şi _judecăuă. îndependente. din: “partea:

tineri-

mii studioase; în::lo6. de-a:i prezenta nu-- :

mai

”-

teest; de: memorizare ; şi-evitând ori-ce.

mo
„ definițiuni şi” eespuneri: cu: “pretențiune ma-

-gistrală sau” dogmatică.
In cursul

ei, n'am “lăsat din Vedere,

si-

“tuaţiunea . omenirii! în raport eu acele ele„ mente din univers, de la cari atârnă atât
„ea, omenirea

.
«
în realitatea sa . obiectivă, cât

şi înfelegerea. ex justă şi nerătăcitii,în con„certul,.
din care face” parte,

înlânțuităîn

1.

i:

„el în mod nedisolubil.

„.

-

„Cursul Vieţei .omenirii, n'am” putut să'l eonsider decât în. conformitate cu: con: NE

; -secutismul,
-ea - principiu.
și. lege „absolul. -*

unbersală..

SI

E

i

„i -Dezvoltările “spâciale,! la :rândul

lor, :le

am propus .pe'.cât: numai -s6 poate, în mod. .
serial

; în scări sau. :serii “gradate; “de-a . |
_* minima Spre macsima;. : îi
pa

„.- Principalele ramură: speciale. de morală
,

(asupra” chestiunilor despre, problema
„cială“, drepturile femeei, despre refo 's0-:
rmie;; „ Răţionalităță, religăl; 'resboae, şi
state, etc.) .
„le am în cursde dezvoltare ; ea ram
uri de
Prineipil:. morale aplicate ; sub lumi
na. con=: .
“Seculismului'; care e, precum
am maj zis,
„0 lege universală ; şi aplicațiunea
;
„ fecunditate ştiinţifică, surprindătoarg, ei deo.
-...:. .
=
Această

sinteză

lucrare -va “fi o

încercare de.

filosofică: generală; dimpreună cu.
aplica

i

d
:

ţi
ei un
ea
asup
ra speciei: noastre, a

10. August, 1898
2. Autorul,

-

....:

——

Da

|

Temnelul Moralei.

Scara de organizme. — Or -ce om . cugetător,
chiar şi copilul de 9—10 ani— ,se simte aileseori atras, să mediteze asupra chestiunii despre
mărginirea întinderii: absolute, :saii a spaţiului ; |
„și

foarte ușor și curend

in

se convinge,

asemene

că-nu ne putem închipui, mici “putem ad-.. |
mite, ca - spațiul Si aibă undeva limite ; dincolo
de cari adecă si nu fie existând" alte întinderi de
cazuri,

ș și apoi altele, şi altele ; “fără sfirșit.
. spaţiu

- Ştiinţa “modernă ne arată, pe de altă „parte, că |

in spaţiu se manifestă pentru observator -0 massă

de substanță cozmică, a căreia. cantitate de” asemenea, poate că-e nelimitată: un. gaz original,

amorf, numit eter,
Acesta
mişcări.

ni

|

a

se „arată ca . pornit

in

contine,

a

In nemăr ginitul

ocean de eter, de natură per,

petuu ezpanzivă, se „operează. necontenit diferite procese de. pulziune, de ciocniri, %) combinațiuni și metamorfoze. Prin aceste, unele porţiuni
„de eter se constitue, succesiv, sub' diferite forme
de „materie ; trecând. prin diferite moduri. de agitațiuni, aşa zise „stări“ „— gazoasă, licidă,: solidă:

și se constitue,

in. parte. temporal,

în

diferite

“to
forme

de asociațiună, numite „Organizer,
Această temporară organizaţiune a masselor.-

eteriane alternează, succesiv, cu dezorganizaţiunea lor. : Ea se face pe o scară: gradată, cam în
seria următoare :E
a
1) atom;—2) moleculă —3) măicroz ima, £*%) vietate elementarii, minimă) d) celulă, sati animal. |

„.complecs :—5)

țesătură,

sai

asociațiune 'de ani-

male celulare ;—6) organ, saii asodiațiune
de-or"gane;—..,... '7) „regnul vegetal““;— 8).
„regnul .
animal“,

| cu

diferitele sale

: Scări de

specii: —din
una, cea mai
complecsti cunoscută pe
„păment: 9) o asociaţiune' de orga
ne,. aparate, .. ..
saii sisteme, in macsimum. 'de comp
lecsitate. CU
aceste,

noscută nouă „— aşa-numitul.
urmează,

asociaţiunea de
E

om ; —după '. dinsul -

pe aceeași scari, 10); omenirea,

adecă,

treapta imediat Superioară ;

%)_V, Heinrich, Schramm,. Bewe
gung der Materie, 1873 i Prințul Grigori Stourdza,
Les 1 ois fondamen
%%) VA, Beehamps, citat de Z, „ Jacoltales de VUnivers, Teo.
”
liet,, în LIistoire deo LH
manitâ, pg, 584.
.
Ă
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“

3
=

a

procsimativ 1500: milioane de oameni ;;. care pro- |
„vine din aceeaș origine ; şi e supusi

dog naturale; ca: şi toate

la aceleşi

celelalte specii animale:

O altă specie. de organizme, egală ori superioară omenirii, nu cunoaștem. Nu incape ânsă:
îndoială, că în condițiuni favorabile de substanţă
Şi

mişcare

nu pot. să nu

eziste,

pe. diferite

com-

..

pleese de corpuri planetare, ori-câte “alte specii
de organizme: cari ânsă, “in actualitate, ne sunt
cu totul necunoscute.

: Ezoreiţit. —1) Pe'ce trepte: cunoscute, 'substanţa

COZMiCĂ

universală. numită

eter,

se

combină

“şi se organizează” succesiv. Pa

-2)
3)

Omul e o fiinţi escepţională. în univers ? .
Nu se poate admite, că în univers. se pot

forma şi alte. specii de. organizme, , superioare 0- MeNIrii 2...

-

-

-Erori principiale : geocentr izmul, aniropozcentriz-.
mul, substantiznăul. +— -Noi,
specia

omenească,

cari facem: parte din

prin oameni

putem

ajunge la

cele mai mari bunuri; și tot. de la oameni pot
să ne vină cele -mai teribile lovituri; cum sunt,
. de esemplu, maltratări i, torturi, “calomnii, persecuţiuni, asasinate, tirania, incviziţia, rezboiul, etc.
Din. asemene cauze, de această specie, "de :acest
organizm, —de orhenire ne interesim. * în gradul
cel mai înalt. Imprejurarea aceasta; ânsă. a oca-

-

4
zionat faptul, că. unii cuigetători ai lunecat 3.
crede, că,— abstragând de la ezistența, eventualii.
a unor specii -- de. misterioase “fiinţe “nemater iale,
supranaturale,

zise. spirituale, divine;

„că afară de aceste, .. zic,—omul

cerești,

ar fi o specie

- fiinţe escepționale față cu întreaga natură
vială ; că omul

de

mate-”

ar: fi vegele' ȘI pertecţiunea = »lu-.

Tniic, (eroarea »antropo-centrizuluie).—Se
crede apoi,

elc;

că, sub un >ceriite. supranatural,

- »rezidenţa « -omului,

“pământul

ar fi

mai
fiind

»»teateul e

principal. al vieţei: naturale: central şi fics, în
| mijlocul: uuiiversului : (eroarea geocentrizmului- 5),
|
Invăţaţii au păr sit deja weocentrizmul : Și suni
pe. cale de a părăsi din ce in ce tot mai complei
și aniropo- -centrizmul : vecunostând, că și pămentul, și Omenirea-:nu. sunt decât nişte trepte inter
mediave pe scara. diferitelor complecse. ce nu încetează a se constitui

îri marele concert
Mai

întinsă ni-se

ŞI a se

distruge

alternativ,

universal...
pare. și astăză

=
incă deprinde:

vea de a presupune și trata diferitele "decursuri.
și cursunk de fenomene aşa, ca și când ele ar fi.
ceva; “nişte. substanțe: perzistente: . niște lucruri,
entități sau. obiecte permanente...
E
“Intradevăr, cugetările, în general, nu :50 râz

poartă la spaţiul absolut sati pur;

ci la

diferi-

%) vV, Tsichologia autorului: , ediţia a 2-a, în întroducţiune ; pag.
Ul.

BD

_

tele” procese și metamorfoze,. prin cari ec. cele„_

dalte obiecte de cugetare
:- la diferitele. asociaţiuni
„si: dissociaţiuni ale necunoscibilelor elemente sub-,
stanţiale,

numite atomi: de eter.

:

“Intru cât. cugetările se 'rapoartă la domenii
asemene

procese şi

Serii de

stări,

de

este” o eroare

“priucipală, a le-trata dept. liverusrăi, drept entităţi,
sait obiecte perzistente, șia formula; in consecinţă;
cugetările despre ele in mod substantival.
Consecutizmul, ca pr
„de aer, sat vfint, este un
înutarea unor porțiuni de
"şi, în consecinţă, formula

mai conformă

en realitatea, - decât : substantivul

“au

„eurent“.—De

an

curent ordinar,

„ete,

în strictă

incipiu universal. —Un “curent
curs, o schimbare, un proces : ”
aer, în raport cătră celelalte;
“verbală, sat verbul sw/lare'e

asemenea, - un
terestru,

realitate

păriă,

sunt nişte

„vânt“

„curent“: maritim, orl
rîu, fluviu,

torent,

curgeri;. seoborirea

“unor naste „de apă;. prin- urmare. nu le - corespunde
'ziguros, decât formula de sed, curgere, scoborîre, -ete.
-

Sa considerăm,

în acelaş

mod, ce " înșemneuză,

de es.

30, „pas, O „cursă, o „fut pă ; —salt, „Uanț seu 0 producțiu-.
22, 0 -reprezentăţiune, un rezboiu, o boală, o serbătoare, ete. -.
Unele. danturi sociale, de esemplu, pot se dureze oura întregi, schimbându- -se însă persoanele, cari Ggurer-

ză întinsele, suecesiv,

unele după altele, astfel, că, de

îa un timp să figureze cu totul altele, decât cele ao la
„început. : De asemenea, 'un „aparat,o0o „moşină:,. „Se
„poate preînoi, succesiv. În- totul ; compunându-se “mei la
“urmă peste tot din alte elemente, decât cele. precedente. ,

„In aceste, lucruri, precum in: toate, in general,

nu este

esenţial

caracteristic

Și permanent,

decât.-

funcționarea speciala, în natura și forma ei vespectivă

Un.

„regiment,

0

asociaţiune, 0

instituţiune,

ete,

durează uneori sute de ani ; însă persoanele
, şi celelal- |
te elemente ale. lor se preschimba, Tot astfel, un sat,

un oraș, un "stat, o naţiune, ete,
nu sunt, in stricta Teae
litate, decât vişte "succesiuni de
formaţiuni ; o Înşirare

|

de âiferite cursuri de viață a altor,
şi iaraşi altor per- :
goarie onieneşti, dimpreună «eu luerur
ile lor.
-

Omenirea dominantă pe pamânt. —: Omenirea
.

întrâagii nu-e, "ovident,
de: viaţă

decât un

o consecuiţiune

complet curs

Sau . înşirare
omenești : - care a i hceput acum
. câteva

do. vieţe
milioane.

de ani pimenteşii, Și poate. „Să se
continue. in vii
lor, cel mult până la inevitabila
* eâstinețiuiie a.
soarelui nostru, .
e.
“Din” cauza progresului din. ce:
în: ce: tou mai

acceleiăt: ăl culturei

caţiune' și „de
nizme, specia
mai

li,

strict

bine

transport „ ace casti specie de orga
omendaşcă, devine din zi în zi
„tot,

„an organizm““,. de trea
pta! sa

înţeles,

Noi, cari lncem
“nec
deja

și al mijloacelor de comuni-

asociaţi in
aparle, ca

.

.

specia-...

i

pante dintr? insa, „ca „„persoa-

diferite

omenire

- tropte,

ne

păstrăm

considerim
9

pozițiune.

-

escepțională faţă cu tot. rest
ul naturci ; față cu:
ele organice; chiar. și „aţ
ă eu tote “telelalie, Ă
„Specii de “animale. | :Pe toat
e. aceste. le- tratăm - :

|

—2 —

drept niște obiecte inferioare ;- şi nu le luăm în
considerațiune
intru

atâta,

în -m&sură-mai

intru

ori folositoare, ca

cât

însemnată,

pot. să ne

„proprietăţi“

decât

fie stricăcioase, |

nediscutabile

-pen-,

„tr u. „Suverana“ noastră asociăţiune omenească. . *
Omenirea 'se consideră

globul pământesc.

escluziv

dominantă pe

-

Ea nu se ocupă, decât de pi-.

nele sei propriu: şi sacrifică - pentru acest scop
toate corpurile neorganice; plantele și animalele,
intru cât aceasta îi este posibil.
|

Observăm
nează,

îm

aci, că, de. oară ce omenire . însera-. |
sens „complet

și -just,.

succesizmea

de

„generafiuni-“ omenești, de aceea, „binele“ ei, de
asemenea,

nu poate

„Siune. de procese,

insemna,

de

“decât

tot o succe:

simţiri, de idei: în scurt, ..

O consecuţiume de „fenomene psihice,
piin aşa-zisa facultate mintală, -.

percepute

Binele și r&ul.—Din cauza deşteptării sale psihice,

conștiente; omul face distincţiune între Stări,

ce îi convin, îi plac;—și, între stări, ce nu-i convin : îi displac:—intre suferinţă și plăcere : între

Bine şi rău; dept și nedrept; frumos $Şi a
Dintre - intemplare ncesplicatii încă “în „fond,
|

suferința, răul, de tot felul, nedreptatea și uritul—

"aceste fenomene

nedorite; respingiitoare, se suc- -

cedează în perpetuitate in: “omenire.
Aceasta

.

se intemplăi, paite din.. cauze > de

|
afară

8. —
de oameni ; Şii parte
omenești

din cauza

nefavorabile, “unele

unor : dispoziții

originale, ereditare,

altele. câștigate. ȘI. derivate.

-

“Astfel, numai în parte se intemplă, că un o0a-.
„. re=care: procent din oameni aii parte: de.a se
put bucura din când în când de oare-care graduri de mulțumire Şi fericire; şi aceasta, de multe ori numai. prin grele” lupte, și după aspre suter inţe.

Consideiând

inprejuririle

esterioare- Și natura.

oamenilor, nu putem.spera, că: omenirea săi ajungi odatii la o ştare de fericire! universală şi du-

rabilă.

Nu n6-remâne,

decât să ne

silim “prin.

toate mijloacele și prin metoadele cele mai proprii,

a. face

să ne

apropicuine

mai mult,. de idealul fericitii,
"-

pe. cât sar „pute

-

a

„Un oare-eare procent din omenire giisoşte a
la sine adevârata. fericire supremă posibilă pentru
om,

Și anume

in

năzuinţa

constantă

de a face

binele, și de a se pazi de or-ce înjosire Şi nedreptate. Alte. procente insă, din nenorocire, zac încă în deprinderile de a nu. practica - binele, ci,

"din contra,

nedreptalea,.

distrucţia,

falşitatea, ȘI.

„cruzimea, —până la antiopofagie !
Consecința este apoi, că, pe deo par te, această
clasă de oameni nu pot fi fericiţi, iar
pe de altă
„- Dar ie ci fac ȘI nenorocirea celor alţi.

,

ip

: Și apoi,

chiar dacă o parte din generaţia “în

viaţă se poate îndrepta până la un grad oarecare,
întervine fatala lege: a dezorganizării ; ; și genera"ţia corectată dispare de pe fața piimentului,< lăsând
locul. pentru noile. generaţiuni :. iar “aceste, —și
astfel toate, succesiv, nu se pot.ridica de la mac“simul de. nefericire ŞI perniciositate,- decât prin.

*

noi sforțări, după. înnoite. intârzieri și suferințe,
Mijloacele contra relelor. — aţă cu relele ce
voînţa omenească,

nedependente . de

din cauze

vin asupra omenirii

pintre -altele,

ne apărăm,

- ştiinţă «şi arta medicală, chirurgică, tehnică:

prin:

con-

duși prin diteritele științe speciale; precum î știinţele naturale,

fizice,

chimia,

fisiologia, mate-

Ia
|
rhatica, ete: - |
In ceea ce priv oşte melele ce- provin de la 2 7etăcivile judecății și voinței omenești, in contra acestora, clasele mai deșteptate. ale omenirii pot -

opera p2 două trepte ; și anume:
1). Pe copă și pre: adulții. vămașă în stare primitivă,

„selbatică'“, “îi. pot educa, “sub

condu-"

cerea ştiinţei “pedagogică;. „prin arta edicaţiunăi.
2). In vederea celor adulţi” şi retăciţi, cari
ameninţă

societatea

cu. lapte

distrugtive, regresi-

„ste, societatea este nevoiti a s0. prepara,

spre. a-i. :

impedeca de la calea cea regresistă, prin: insti-

„tuirea de mijloace preservative, prin regule, de-.

a
terminate,

10

amenințări

—

condiționale preventive, nu-

mite „legă penale“;. şi, eventual, în caz de în-.
fracțiuni, - prin aplicațiumea - ezăcta a acelor legi,
.

spre a li-se manţine

și asigura

cacitate

în. viitor...

.

prezervativă

Prin

„face,

educaţiune

și prin

ca. toţi. oamenii

teptare,

legi,

”

de efi-

|

av em

ca scop, a

ajunși, la o suficientă

să-și. „confowmez ze și

mod .conștient

macsimul

și spontanii,

conducă

deş-

voința,

pe. cât e posibil, nu-

„mai

după preceptele - ințelegerii juste. a interesu- ,
lui omenirii “de a deveni, din ce în ce,
tot maj.

bună și mai fericită,

i.

Da

„Ezerciţii. — 1). Ce treaptă: este. specia omeneasca
în
concertul universal ?.....:
2), "Fenomenele din univers an. ezistenţa
momentistă.

„ca obiecte,

sai

lueruri „—ori

sunt nişte Cursuri, Procese

„serii consecutive ?,...
A
3).
Cari formule de cugetare, şi de
pună realităţii

fenomenelor

?

formulele

vorbire

;

cures-

substantivale,

ori cele verbale 2...
a
o
”
4). Sa ne încercăm-a înţelege —
înta în senă sub„“stantival, şi (Qacă ne va fi grei
a le concepe și înțelege .
în acest mod), - să

repetam

această

încercare

in

sensul

și metodul consecutizmulu? ;;—de
esemplu, unele idei ca
acele, ce corespund la următo-rele
cuvinte: linie, —riu„măr,— infinital; ;—fracţiune,—
doime,— miltiplicitate, —- _
- Mişeare „— direcți une, -celeritate,—
egalitate, — diferența, .-.
> —resărit.—apus.—nord;— sud,
— - spaţiu,- — timp,-—trecutul „— prezentul „—viitorul „—cauză
î,>—lege — ştiinţă,—ade- .
.

—
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—

13r,—patrie,—temperatură,—mesură,—viaţă,—moarte,—
stare,—atingere,— pond,— conştiinţa de sine,—gradaţiune, „negativul, —redacţiune,— gazetă,— misiune,— parlament, _

- dinastie —iezuitizmul,—ordin „—opuri

poetice, muzicale, .

—teatru,— bancă, —izvor,— armată,—academie „—tribunal

" —astăzi,—o oară,—un an,— deceniu „—veae,— jubileii, —
centenar,— Niagara „stiinta, arta

onoare,—erimă,—

| esamen „—premiu,.::
5).
Ce rol'şi. poziţiune îşi atribue omefiirea pe pă. !
“mânt ?
N
|
6), —Din ce sorginți își in originea raul; suferința 2...
. 7).—Sa clasifică pre oameni pe o scară gradată, în

- privinta „perfecțiunii“, adecă după

diferitele

grude de

„teutate“*, de: la maesimum (antropofagii, tradatorii), și
după gradurile de bunătate, filantropie,. ete... :
8). : Să-i clasificăm în acelaş mod după grădurile, de
| suferință, şi după acele de mulțumire şi: fericire...
a
9). Diferitele graduri de nefericire și de fericire se. |
. "Drovoacă

prin

stări,

prin fenomene invariabile,

ori. prin

:

E tranzițiuni, ascendente şi descendente ?%)...
|
10)... Prin ce ştiinţe şi arte combatem relele, ce provin în general din cauze nedependente de”
. „voinţa ome-.

“neaseă 2.?
10).

|

,
Brin

ce știința şi arte ne. sili

a forma

si in-

nobilu caracterul oamenilor ; la copii, şi la. cel primitivi |
şi selbatiei ?...
7
12)... Prince „mijloace tindera a , preteni comiterea de.
infracţiuni Da
.

Problema ioralei.—Cei odatii deștepaţi se cuY.

Psichologia, pag. 58. și 98;

.

—
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vine să-i conduci, pe ceialalți intru. a şti, cun
şi după ce regule. să-și urmeze educățiunea ; 'di=.
pă "ce principi fundamântale. să-și “indeplineascii
„opera padagogică, precum și cea legjislativa şŞI jaudiciară ;—tinzând cu toate. aceste sisteme «le mijloace

„Ja idealul, ca conduita buna; pro »yresista, să deviz
“nă o deprindere,
„rule

oamenilor

un obiceiu : Să. între în Moravu
în

mod

universal.

- Principiile fundamântale pentru
“mească bună,

progresistă,

conduita.
-otne,

fericitoare “în

gene: al

„se pot . constitui in mod sistematic, “ştiințitie.
formează “ştiinţa despre idealul de obiceiuri

monavurt: raţionale.
i
Aceastii ştiinţă se numeşte

Morala

ile :
spui |

(Etica).

|

- Ezerciţii, 1). Ce se cuvine mai : “urgent să:facă oamebil cei deșteptaţi, în raport. câtră - ceilălți,: atât în intevesul acestora, cât şi în respectul tututor” oamenilor în
general ?...
.
-9). Din ce principii se constitue orala, ea știința?
| 3). S'ar ști dirige oamenii fără-- laniuririle ştiinţifice,
fară

știința

-Moralei, -—

posibil, spre
a ajunge

4).

în _moăal

cel . mai

perfect

omenirea. la: maesimul- de fericire? .

In special, ar-sti, cum să se conducă arta cduca-

“Ziuiiii celor - tineri,

batică ? d.

şi a „celor în

stare

primitivă,

sol-

"

5). Ar şti. tegislatoriă, — fără principiile- suiinţiles,
din: Morală,—cum să constitue în mod just, în interesul omenirii, diferitele legi, fie civile, fie penale? . A
6). —Ar ști,—sub :aceaş condițiune negativă, judecăto-

-

rit, magistrații în “generăl, -guvernânții, ete., sa conduci,
societatea omenească în bine în modul cel. mai just, şi
în măsura cea mal mare posibilă 2...
:1).—Se simte, deci, necesitatea de-a

Bei
şi
,
se . întemeă

dezvolta,— spre “cunoştinţa tuturor — principiile fundamentale şi necontestat: valabile pentru conducerea voinţei
oamenilor ?d.
.8).—Cum. ar pute dect, defini, .«prealabil problema
esenţială,

a
.
știința special

la” car& este: să. corespundă

nu

a
|
.
mită Morala ?....tea |
societa
și
Omul,
eă—
Scopul raţional: perfecţiun
l,
raţiona
ideal
omenească, nu-şi poate propune ca scop
degra“alta, decât a nu comite nicio faptă distructivă,
sar
cât
contra,
din
ni,
datoare, regresistă ; şi a îndepli
- pută

mai

mâreţe şi mai

“suluă omenirii

în bine

malte fupte folositoare progre-

şi fericire ;

cât sar

put- mal.

numeşmari şi mai multe fapte “progresiste; ceea ce se
ni”: şi |
-te, a înainta în graduri de, perfecțiune, de aptitudi
.
j tendinţe în bine, în favoarea omenirii în "general

După acest punet de vedere, oamenii diferă unii de .
adealţii în mesură. considerabila. Se poate constitui o

„verată scară de

“sa

asemene

graduri

în

privința

bunâtăţii

perteețiunii 'pozitive,: şi contrarul sau negativul: per-

„ fecţiunii ; -şi-.anume,

plecând.: de lu omul. indiferent. şi

.
marecându-i perfeoțiunea- cu zero-grad (0), pentru. oame---

vor co“ni. bine dispuși.şi: folositori. în diferite - măsuri

respunde

ggradurile: pozitive - (Cl,

-pF2, 28...)

până la

“macsimum ș la suptemul înţelept şi filantrop (un).

une, gă“Plecând apoi tot de la zero- grud de perfecţi
a omesim încă, din. nefericire, „din cauza, vrâstei tinere
:stare
sunt'în
carI
: nitii,. un -oare-care: procent din:total,N

-
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“nesatisfacătoare, vătămaători şi pernitioşi, lor. înşile şi
altora, în diferite mâsurl.” Fi sunt în caz de negativul

perfecţiunil.

-

”

Starile acestora urmează să le marcăra, . pe scara în-

cepută mai sus, cu graduri

negative (—], —2,—3.—

până la macsimul de detecte, de r&utate şi perniciozitate ;—pănă la antropofapi şi asasini, cari distrug cor| pul oamenilor;

şi pănă'la

trădători şi calomniatori,

ucid oamenii în privința morală, (...—n)

cari

|

ww

Ooe,

III Ph

„Scara; gradurilor de perfecținne.
pi

- Faţă cu această scară de “eraduri, în cari diferă - oanenil în privința perfecțiunii, atât. în bine sai perfeo-,
" Şiune pozitivă, cât și în râii, sat negativul;— necesitatea, .
„ rațională, ideală, este trebuința'. progresistă,. euviinţa . de.
„a
trece, și înainta de la gradurile negative macsime -_cătră : graduri macsime „pozitive; dinspre—-aegrad cătră+n,
:
„Aci este de observat, ca
. nu numai. inăivigii omeneşti

pot: să difere unii de alții pe asemene scară - de graduri,

|
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-

_

dar! şi unul şi acelaş! om poate trece, în diferite timpuri, -

de. la unele graduri de perfecţiune la; altele, - -

“Progresul (—şi regresul) omenirii atârnă, și variază,
în sens direct, în raport cu procentul şi gradurile de
perfecţiune a individilor.
„Brerciță. 1). Ce îşi. poate propune. omul ca scop:

"rațional al. vieţei sale ?,...

2). Din punetul de vedere al perteețiuni, pe cce scară se pot. considera; că dileră: oamenii ?,..
3). ' Dar unul și acelaș om se poate schimba de la

unele graduri la altele ?...

4) Ar progresa omenirea, daca toţi oamenii ar. re- .
mâne indiferenți 2?
5), - Ce sar întâmpla, când toţi, ori minimum 50
|
„procent, ar fi vătămatori și pernicioși, în diferite graduri
? .

“Scopul subiectiv:. fericirea. —Pe lângă necesi-

„tatea. raţională” de a ajunge fie-care om cât.se
„ poate mai perfect și mai folositor pentru . binele -

omenirii. în general „—faţă. cu neajunsurile şi su-.

ferințele la cari se vede supus, - fie-care. om este.
animat. de tendinţa subiectivă, de a fi. scutit de

or-ce. grad de.

neajuns și suferinţă ; și, de. a.se

bucura, din: contra, tot-deauna, de o bună-stare,

şi Chiar fericire cât sar. pute mai. mare,
sigură şi mai dutabilă.
Acesta

Jerieiă.
Oamenii
de

vedere

se poate - numi

mai

,
puneti, de

vedere al

aa
diteră unii de alţii și din acest: punct
pe o întinsă, scâră.. de graduri. . _.
ns

—

16. i

Starea înd cnendă. se

poate marca

“drept zero-

E grad (0) de fericire: - Diferitele graduri” de mulpumire, plticere,. bucurie” şi “fericire. urmează a s
însemna ca! “ gradură pâzitive.. (Al +2, +3);
pănă la macsimum. de. lericire. (.. n).
!
„Plecând apoi -în sens - contrar, găsim, “din nefericire,
rare,

diferite

graduri de.

nemulțurnire,

întristare; durere, s

„icire, cari

supă-

e.

se pot considera ca opusul « sai nega-

tivul fericirii (—1

grad,—
—2—8...),-erescând” pă-

„nă la macsimum, "la o: stare

nemai i 'suferibil,

n

a:

|

"-Nu se. cnvine să scăipitan: din. vedere, că, pre- cum: “nemulțumirea şi. nefericirea, . tot. ast-fel. şi
mulţumirea Și fericirea; nu:.0 „simţim decât prin:

tranzițiună ; înțiia prin”

tranziţiune descendenta,

Şi: adoua prin. tranzițiune

ascendentă.

i

2 Faţă cu această variaţiune în graduri de feri-

cire, tendinţa, subiectivă, progresistă, este, de a. Ă
-se urca, sail-a “înainta. în. „sensul. ascendent; după

figură, diispre—ngrad” catra--n Di
.

ta

%)

.

-

.

E

-

:

-

V. Psichologia, pag. 58,- șî 288, -
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„= Schenia condiţiei fericiri,

„Ne
„ Infucnţa
“variază în

omul

e. mai

meciprocă
general

intre perfecţiune Și fericire

în” sens

direct ; adecă,

pertect, “cu atâta

cu cât

devine. și mai fe-

ricit; „și cu cât e mai fericit, cu atâta “se dispu|

ne. mai mult pentr u fapte

„Tot
deci

progresiste în general.

asemenea. se interhplă . și în sens
scăderea uneiă

din-

aceste

două

invers: a
stări

fuce

să scadă şi ceealaltă in mesură proporţională.
-

Ezerciţiă. 1). De

ce

tendinţă

subiectivă

sunt animați

- oamenii în_mod constant ?,.
2), Pe ce scară de graduri diferă ei unii de: alţi îîn
privința fericirii pp
a nefericirii ?2,

(e mezi cin sii ).

9=

18
3).

graduri la

- altele ?...
,
pa
4), Care e mijlocul, pentru: a provoca emoţiuni, plăcute şi ueplăcute? este starea invariabilă într'un: fel de
dispoziţiune, ori trafzițiunea dela o dispoziţiune, la alta?...
5). In care sens trehue să se facă tranzițiunea, pen+

.

Potai. trece, cu timpul, :de
,
a unele

tru ca să provoace sențiment de mulţumire?,...
6).
Ajungând cineva la 'macsimul de fericire,

ase endenţă la gradul
tot

în

în sus

în acest

4,

prin

mat. poate. el înainta imediat

sens?,..

1). Ce trebue dara - să se întâmple. cu elmai ânta
moâ inevitabil, „pentru ca să-l fie posibil a înainta

iarăși

în tranziţiune ascendentă Daca.

8). Ce influență pot ave perfecțiunea și cu feriei rea, E
reciproc, ună asupra alteia da

Demnitatea omenească,
&
Pe scara fiinţelor animate cunoscute, în . fiecare spiță saiu- specie, “îndividii,” ce o constitue,se

. înţeleg mai bine între

că;

se ajută cau maă multă.

simpatie între dinşii: -Și, din această, cauză, ei se -

interesează în gradul macsimal fiecare: de specia
sa. Astfel, de esemplu, albinele, de albină ; furnicile, de furnici;—și așa mai deparie, —vespii,

castorii, lupii, elefanții, cânii, morniţele ;—fiecarie
'de specia sa.

In. acest. sens, şi din. asemene cauze, oamenii se
E
interesează îîn gradul cel mai inalt—de o:oameni;
de
specia Oimeneăscă, sai omenire,
|

De

as 19 —_
7

Pe: citata scară a finţelor: animate, specia: aceasta: se distinge, — din punct de . vedere: ome= “mesc,

şi în interesul oamenilor,—prin

“aptitudinilor sale intelectuale,

complecsul

i

în , măsurii escep-

jională. -.

Unele specii, inferioare, ce e drept, “întrec pe
“om mult de es. prin'volumul lor, prin forța lor
musculară ; altele prin facilitatea lor -de locomoţiune ŞI transport, prin zbor și innot ; altele prin vedere acută,. altele prin. miros fin, prin îndelun-

garea vieţei, prin. capacitatea de a'ribda,;
Omul

“plecă

etc.

le intrece în- mare mâsură prin UN COM-. -

total de

aptitudini

distinse,

intelectuale și

Il își formează + in cursul vieţei un
manuale.
numer - de dispoziţii aproape escepționale : şi anume, mainainte de toate aptitudini pentru as0„ ciare solidară, ajutor mutual, construcțiuni ;- etc.
EL își poate asigură, până la un _punct ezZistenţa fații cu nccontenitele pericule, ce-l amenin-"

4ă, şi. chiar îl ajung. Prin științele și artele îgiemice, medicale, chivurgice, farmacologice, etc., el

“își apără organizmul sei. cel prea “complecs, prea:
„gingaș și ecspus.: Prin. ştiinţa. $si arta pedagogiei,

„prin devotamentul misionarilor” la triburile âncăa
“selbatice,

prin

instituţiunile

filântropice,

el

îi.

innobilează necontenit pre :cei mici și pre cei
mecducaţi. âncă.. Prin justiție proteje pre cei: ne-

-
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dreptăţii. Prin leggislațiue face ordine. în socie“tate în general.
Prin diferite instituţiuni. aumanitare, el ajută pre: cei neputincioşi. „Prin 'artele
„ frumoase, ete., specia omeneâscă se innobilează.
„âncă și mai mult,

„Ca

încoronament

instituțiuni

la

nobile în

toate aceste
raport cătră

mijloace

și

omenirea de

astăzi sar, pute considera congresul înterparlamentar, cu comisiuneasa permanentă pentru -ar“bitrajul internaţional și pacea universala în omenire + precumşi diferitele instituțiuni și societăţi
„pentru protecțiunea. “chiar a animalelor” inferioare.
- Specia omului descoperi producerea focului; apol. avi de
_ reprezentanţi pre'unele persoane

eminente, precum

: Mari

filantropi, ca Soerat, Isus, Traian, Schiller, Victor Hugo,Bărnuţ, Maiorescu, Alecsandri, „Renan,

ete.;—legislatori,

ca Licurg, Solon, ete. ;— inventatorul tipografier, —-Guten- .
- berg ;—unii, cari au. aflat mersul pământului cu -nol cu
"tot „— Copernic, Kepler, Galilei, Laplace, Newton,: Flam-.
marion, ete. ;—alţii, cari ai: aflat - utilizarea - vaporului.
pentru transport, pe uscat și pe apă, — Stephenson, Watt,
Fulton,

ete;—alţii, cari aa combinat telegrafia — Morse,
ete, —-alţii, cari au inventat mașina de cusut, Hunt,

Howe; ete, ;— inventator al foto grafiei, "Daguerre, ete ;—
al stenografiei, —Willis, Gabelsberger, ete. ;—unii: cari
"an ajuns la o adâncă înțelegere a legilor: natureă,
La!
“ marek, Darwin, “Haeckel, Sehramm, Conta, Sturăza,
B6-:
champs, ete: ;—an descoperit miorobiă ;— Pasteur,
Koch;

-
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;;
ete, ;——eclarajul electric, telefonin, fonogratia, — Zzdison
la
şi
or,
- alții aii aplicat psichologia la fericirea “copiil
l,
adeverata- lor educațiune, Rousseau, Pestalozzi, Froebe
artă—
de
pere
capodo
„ete. —au fârmecat omenirea prin
Goethe,
Fidias, Praesiteles,. Rafael, “Shakespeare, Dante,

Pg
- Palma, Gariek,. Rachel, Ristori, „Rossi, Bărseseu;
nini,. „Patti, Duse, Barbi,

ete, ete.

Cu tot restul de celbiităcie,

de antropofagie, de.

selavaj și. de: rezboae, cu toată tirănia, superstieţia, cu toate asasinatele şi calomniile, ce întun
că âncă "fruntea

omenirii, —prin citatele

aptitu-

_
|

“ dini filantropice, Și - altele asemenea, — prin. cari
- sa își poate procura “în parte înalte mișcări “de
fericire, specia omenească şa câștigat, . în ochix

se
seă, în apreciarea sa, o: pozițiune distinsă. Ea
recunoaște drept o „specie demnă de o apreciare
»
“Tavorabilă, simpatică în general. In consecinți
valoare,
fiecărui. individ omenesc i se. atribuc o
t, or_0 demnitate “incomparabil mai: înaltă, "decâ
cărei. altei fiinţe sai specii animale.
i„Aceste sunt „titlurile“, pe baza, cărora omen

ea își permite a duce

un

rol

dominant pe pă-

“ment, pe cât numai îi este. posibil : — a ocupa
„pentr a sine teritoriile, apele; vegetațiunea și ani-

malele ;; ale asavi necondiţionat ;
ma;

a le utiliza, cu un

varea, și progresul

cuvânt,

seci pr opri:
-

a.le consu- .

pentra CONSer-

.

a. 2

ă

„In sensul demnității omenești în general, fie-..
care persoană se preţueşte și se stimează - ca om
in mesură corespundetoa. e
Se:
„Această preţuire de-sine se numește. conștiința.

demnității sale de om:

și e baza mulpuniri

sine „numite amor- -propriu,
Fiind că oamenii diferă
vința

perfecțiunii,

gradul

„aport

unii de

.
alţii în pri-

in graduri' pozitive și negative,

demnității. “personale a

drept

de.

cu “grâdul

fiecăruia

perfecțiunii

este în

ssale - reale... -

„Astfel, . unii. oameni se consideră ca avend. diferi- |
” te. graduri de demnitate, iar alții se zic nedemni,
iarăși în diferite graduri negative de “demnitate. |
Actele de voinţă, şi faptele, cari nu urmează |
in mod

armonic din- tendinţe progresiste,

se nu-

mesc acte nedemne,

nemorale, fapte rele, 'regre-

siste ;—și

actele

din contra,

meazi în mod

armonic. din

de. voință, eari

acele

ur-

tendinţe; se

"consideră fapte progresiste; morale, . Acestora li-se
recunoaște

valoare morală

„pozitivă

; pe

când ce-.

lor contrare valoare ne gativa..
ai
Toate aceste variază în diferite graduri.
„Rațiunea, adecă judecata mai înaltă, recunoaşte,

că na se cuvine să se comită acte: de voință ne„morală, sai de “valoare morală me cgativă ; ci, din

contra,

numai acte

acte pro gcsisle,

de valoare morală

pozitâvă ;|

adecă i Jaeorabile scopul. Suprom,, ;

.

—
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graperfecțiunii și fericirii omenirii. în general, în

Ia

durile cele mai mari posibile.

ă
„- Ezerciţii— 1).De care specie se intereseaz
?
individ animat în mesura cea mat mare
2).

Pentru. ce da

a

E

IN |

or-ce.
i

unor ani-.
3). In ce privinţe sunt oamenii inferiori
a
3
|
„male inferioare?... 4).

față cu ceIn ce privințe oamenii sunt-superiori

-5).

rea duce un
Din ce cauze-.şi -pe ce titluri omeni

o

lelalve specii animale ?...

N

Cui îl e folositoare omenirea ?...

6).

la

Ce se .consideră

7).

omenire ca “demnitate dis-

|

“tina?
8).

a

5

rol dominant pe pământ ?...

Aa

assă de:
“Cum ar pute fi considerată specia . omene

le vânează?... *
cătră animalele, pe cari oamenii le consuntă,
de voință?...
9). De câte feluri de valoare sunt actele.
se poate ad110). -Dacă omenirea ar înceta a ezistă,
mite,

"=

că lipsa el.ar

ezercita o influenţă

asupra Jucrurilor. eestra-omenești ?... -

considerabilă

i

' Sentimentul moral și Conștiinţa, morală,
„După

deprinderea

noastră dea cugeta şi simţi, :

acte de:
de câte ori vedem indeplinindu-se niște
lele disvoinţă, cari sunt în disarmonie cu 'nobi
general al.
poziţii omenești, şi contrare interesul
ţiune ne
omenirii, această priveliște saii “informa
“provoacă în

dispoziţia

un.

noastră sentimentală

A

—
curent

94—

_

coiutran cu dispoziiunile

le ; o emoțiune

o emoțiune

psihice norma-

convulzivă:. ceea ce

dureroăsă:—de

ne

eseimplu,

causează

când

de

„dem 'un act de. falșitate,: de nedreptate, de. crudime; când: anim despre persecuţiunile religioa- |
se ; „condemnarea, lui

Socrat,. a lui Isus, a Janei:

dare; ; atrocitățile incviziției ;; "persecuția lui Galilei;.; asasinarea lui” Mihai-Viteazul : a lui Lincoln,
a lui Horea, alui Tudor Vladimirescu, etc,-.
“Din cauza: aceleiaș dispoziţii de cugetare şi
sinaţire, de câte ori vedem ori aflăm, că se 'în-:
deplinesc niște acte de. “voință demne, confor me
„cu aptitudinile omenești —distinse,;. fapte. pro jre- „i

“siste, în favoarea scopului

„sait: și numai

omenesc ideal,. vederea,

știrea despre asemene fapte me pro- :

voacă un curent de. emoțiune plăcută :- o plăcere,

care

variază. în diferite

ţa: faptelor. considerate.
Această

graduri, după importan-

-

-

aptitudine sentimentală se poate pune

„în joc și numai prin simplă: sma aginaţiune și fantazie. “Astfel, când vedem. reprezentându- -se prin
artă niște

„scene şi: întâmplări

mișcătoare,

ori șii

numai audira povestindu-se asemene întemplări,
,
ne: simţim cutremurați de groază, „de milă,
de.
revoltă: ori, la caz; ne vedem pătrunși, de bucu-

rie,: iubire și - recunoștință,
„Dispoziţiunea

emoțională,

Prin, care se ezercită

n

_
înv olontar asemene

20. —

cr iteriu asupra. naturei fapte-

lor, se numește - sensibilitate- morală ; "actul însuși,
se zice sentiment

ce se "efectue în asemene, căzut,
moral.

lângă această.aptitudine de criteiiu, mai
apoi și capacițatea. de a judeca şi aprecia

"Pe
| avem

| prin “vaţionare

Sail. cunoştinţă,

|

cari acte de voinţă

:și fapte decurg armonic din dispoziţiile omenesti
pro gresiste,. in favoarea; omenirii în - general, cari sunt în contradicere
umanității. i

“Această: capacitate

cu ele. Și

cu inerea

mintal, aţională, se: nu-

|
|
este “conștiința morală. i “Sentimentul moral -și "conştiinţa raorală se află
“în strinsă legitură de ifluenţă reciprocă.—Ele.nu
sunt deplin deșteptate, la inceputul -v ieţei omiului ;
nesensibile
„ba, pot să remână foarte tampe sat
și în “cursul vieţei; -astfel, fiind 'ele de o înaltă
„importanţă. pentru interesul fericirii omenirii, “se

vede necesitatea, de a le, deștepta și perfecționa,“
'esample

prin

învățătură,” și -oducaţiane ;

- prin

ŞI

ezercițit ; clarificându-se şi mai „complet prin în-

treaga ştiinţă aa Moralei..

ici

Su

- Doerciţii, 1). Ce aptitudine- sentimentala
avem faţă cu' diferitele acte de. voință 2...

“Numai prin întemplări reale, efective, se pune în

2).

Î6e sensibilitatea, sentimentul
TO

de criteriu
:
|

2

.

şi conştiinţa

moral,
.

mo- -

a

3)
Aptitudinea .de sentiment și - conştiinţă. morală .
sunt înnăscute ? adecă, prezintă ele macsimul de. sensibilitate şi perfecţiune de. la începutul vieţei ?,.,

4).

B indiferent pentru

fericirea

omenirii

dacă oa- _

"... menil at orl nu deșteptat. sentimentul şi „conștiința mMo--,
rală 2,
Se
-5), Ce trebue, deci, să facem. cu copiii și “cu oame„Dii în stare primitivă şi selbatica Pau

Motivele acțiunilor,
“ Suterinele omenești. — Cursul. viejeă omenâşti
„este

un

șir,

sai

mai

bine, zicând

mai

multe: se-

rii” paralele de procese fiziologice ŞI psihice combinate, efectuite
saii

aparate

minaţiunea

de cătră diferitele organe,

constitutive

şi "asociate,

sub

do-

aparatului. „cerebral și a agentului

mintal.
Acest

sisteme

„
comiplecs "de: cursuri

atât în laturea

sa fisiologică,

|

vitale s2

țurbură,

cât Și în

cea psi-

hică, conștientă. și senzitivă sau sentimentală,

dată ce ii lipseşte

temperatura. interni de -1-370,

„ori că cea, ecsternă, se scoboară

urcă .pe la +50, 60%;
aerul curat - timp

în- .

pe la—40»,

— îndată

ori'se

ce îi lipsește

ca de o_minută ; ori că e ţi-

nut fics timp de vreo oară, ori mai multe ; —
îndată ce ii lipsește nutrimentul ori apa timp de.

mai multe

oare ;—precum

o stare a sa nu

și “atunci,

când

în nici

poate lace Nici o ar iajiame; și

o

—
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când e condemnat la singurătate absolută pentru

:

un timp- mai îndelungat. .
Agentul nostru simțitor nu sufere
“atună, când e lipsit de. mijloacele.

mai puţin
de rezervă:

pentru a-şi satisface . și în „viitor trebuinţele:. de

asemenea, când se. vede desprejuit de cătră alţii;
când ii este imposibil a . ajuta pre cei neputini=
cioși : când își. vede pre membrii familiei sale
„ori pre amicii sei în stări nefavorabile, ori: ame
„ninţaţi de pericol : — sufere în- gradul cel mai
mare atunci, când sa întemplat, “de a comis vre.
o faptă rea, oria omisa îndeplini o faptă bună;
și, în consecinţă,

se simte

motivat

a se

nepre=

i
pui saă chiara se desprețui pre sine însuși.
: Faţă cu aceaștă. serie de suferințe şi. turburări, |
dela sine ni-se constitue scara necesităţilor ome-..

nești fundamentale și „per petue. ..
"Îmboldit de aceste necesități imperioase;” agentul: mintal se silește a și-le satisface necontenit.
„ Necesităţile se zic mobile și molive;'

și în

con=:

formitate cu ele, agentul. dirigent iși propune sa„tisfacerea. lor. Tendinţele ' de a le satisface apoi |
se numesc

scopuri

ale: acţiunilor

omenești.

Mobilul egoistic.—și mobilul aitruistic. In sta-

rea cea mai primitivă, la copii, la selbatici, etc.,

tendinţele urmăresc ca, scop propria și nemijlocita.
- satisfacţiune personală ; disconsiderând interesul

„—:28.—
-

altora, . Asemene

|

îstic,

-

mobil se: caracterizează. de egoRE

a

ai

Cu cât apoi "cultură, și oducaţiunea în general -se îndeplinește! în un grad mai.înalt, cu ată“ta mai mult sentimentul. și conștiința morală se
“deşteaptă și se dezvoltă ;. și face, ca omul să. ţi

nă seamă tot mai. mult de : “scopul ideal al ome- -

nirăt ; și: astfel să se

decidă din ce în ce tot mai -

„hotărit Și mai - constant, a. urma

după interesul

cu faptele

sale

societăţii omenești în general,—.

,

„ Asemene tendință, sau... „Totiv se zice „Mobil sim- .
patetic. sati altruistic,-.
Sa
- Mobilul de simpatie personală, escluzisistă, are
valoare aproape zero :: valoare. pozitivă - considerabilă aii” motivele
rațională, „umană,

sati

mobilele: de

simpatie

cătră-or-ce om, pentru “că e 0;

nu pentru că e cutare persoană, Şi: nu: alta.
Mobilul simpatetic sai. altruistic este : favorabil.
„scopului rațional al vieţăi. omenești ; și din acea- |
stă cauză i-se atribue zaloare morală pozitivă.

. Mobilul agoistic poate si. “imprime: voinţei. ume- i
ori tendinţe megresiste, .adecă distrugerea intereselor altora: când . apoi i. se atribue. valoare MO-..
Tali negativă.
Sa
|
Dacă omul tinde a-și procura bucuria, ce re„zultă din. faptele . progresiste, asemene mobil, e...
-

egoistic, ce e drept; ânsă, de oare ce- motivează... .

—
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fapte progresiste, de valoare pozitivă,

de aceea,

ele considerat- ca având aceeaș valoare, ade-

şi

pozitivă ; caz de: egoizm moral.

„că

„Este evident,

IE

pe de altă parte, că. or-ce mobit.

“ antipatelic, care adecă duce
-vegresiste în sens

general,

la. fapte distructive,
nu. va pute av6 altă

5
valoare . morală decât ne gatiză,
Inteligența. practică.—PBe cât: omul w ar fi ajutat

de nimene,

ci: lăsat de 'cătră

toţi în. “totală

i-ar fi absolut imposibil a-și întemee
singur, un traiu suferibil „macar. Eremitul retras_în locuri. “singuratice nu duce o. adov erati.

„părăsire,

:

viaţă ; ci sipoartă . un Şir - de- privaţiuni ; „ecspus
la continue pericule.

Astfel, omul cel mai e goist, voind a-și procura 'macsimul de avantaje și jhulpumirii, “nu poate
ajunge la acest: scop, decât ajutat. și de cătră ceilalţi oameni ; și pentru ca-si merite asemene -.
ajutor, se: vede nevoit a conlucra și el' în sens
progresist, în favoarea “semenilor. sei, - Cu alte cu- „inte, chiar și inteligenţa practică sait prudenţa...

cea, mai egoistică încă ne indrumeazi la condi

dă progresistă sai morală.
|

-

0

In vezumat, omul şi omenirea simte un număr.

de. necesităţi, pe - cari tinde a le: satisface, parte |
în Sens . egoistic, și. parte în sens: altruistic sail

simpatetic,

Egoizmul. poate să fie nemoral, - indi-

ferent, Și moral ;

simpatia personali escluzivii. c

„de o valoare ajională minimă ; simpatia generală,

-cătră or-ce om, e de valoare. morală pozitivă ;
„antipatia nu poate fi decât de valoare pogativă.
Zzerciţiu, —1). Oare

e „lista necesităţilor

omeneşti

: fundamentale ?...
2).

De câte specii

. po

să fie mobilele

acţiunilor 9-

menești 9...

3). “De ce valoare poate să fie mobilul. eeistie ?..
4). Dar mobilul altruistie ?...
ăi
5), Cel simpatetie 2—Cel. antipatetie Daca
6).

Cum

își

poate

ajunge

scopul

omul

egoist, dar

„doritor de fericire ? Prin izolațiune şi prin refuz de a
da ajutor societăţii, vri totdeauna prin darea unui ase-

„menea ajutor ?...

17). : Cari sunt,
nești 2.

aa
în rezumat,

a
mobilele
a

=

acţiunilor ome-

Lagua morală,
Necesitatea. Superioară. Cursul vieţei omenirii
este un complees de . cursuri paralele, de. vieje
omenești personale. :
Din cauza complicaţiunii

„nesc, și din numeroase

organizmulu

ome-

alte cauze, cursul vieţe-

"lor. personale sufere adeseori diferite. turburări
șcari uneori ajung la așa grad, “că agentul domi-

„nant în organizmul persoanei se crede constrine
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-

a renunța la viaţă ; şi se. “sinucide. Pe

de. altă

omenirea,

este ne-

contenit bântuită “de diferite suferințe,

precum:

social,

organizmul

parte, ȘI

boli,

tirănie, sclavaj,

foamete,

original, perzecuții

şi pauperizmul
|
alte plăgi.
aceste

Toate”
“oamenilor

reduc

actuală,

mizeria,

rezboae, și

perfecțiunea. şi$

fericirea

în o mâsură - „considerabilă, - Cu „toate

ânsă, tot îi mai - remâne,

„aceste

epidemii,

un considerabil

care îi manţine,
“vumirea dea

în

faza -

contingent de mulţumire,

în general,

trăi,:

chiar

o

gustul vieţei : mul:.

Si apoi, viaţa omenirii “făcând

„parte integrantă . din marele contert de viață. univenrsală, - acesta este: un moliv adevărat: „superior,

“abstract, pentru. care nu putem a nu admite va„loarea, vieţeișŞI fericirii omenirii în sens ideal și

nediscutabil,
|

a

e

Motivaţi prin - aceste - considerațiuni -veale, nuputem a pune la îndoială - macar, că nu numai
în

interesul

restrinș al

omenirii,

interes

mare

în

sine,—dar şi în interesul superior,—or. cât de mMi-:
E croscopic- ar fi el în: raport . cătră totalul univer-.

_sului,—este legitim și necesar, ca. voinţa, omenea-

"scă

în

general să urmeze în conformitate Cu Con- |

servarea vieţei omenești,
perfecţiune și fericire.

cu

progresarea ei în

lati dară; un principiu superior, cu care. sun-

—
tem ţinuţi sait
«
“-leggaţi

92
a€ ne conforma

necondițio-

„nat: necesitatea saii . obligaţiunea de a mat. înnpedecă. progresul unei părțiună din univers—a ome"nirii; şi în acelaș sens, dea ajuta în mod activ,
pozitiv, progresul acelei. porţiuni în graduri, cât -

se „poate mai înalte —pe. de o parte, necesitatea
„negativă,

de a ma

comite

nici un

act. de voinţă:

regresis ; nici. un act de injustiţie Sail nedreptate;
Și,

in_ acelaş

timp

necesitatea: pozitiva,

cuviința

Și

chiar obligaţiunea,' de ă voi și a indeplini în-mod
efectiv numai acte progresiste;. fapte bune, folositoare interesului omenirii în general.

„Esenţa legii morale. — Necesitatea, "sati obligațiunca negativă .de a nu voi și a nu comite acte:
- de injustiţie, ci a fi. totdeauna just,
a voi șia
„ezercita totdeauna justiţie saii dreptate, — apoi

necesitatea, sati „ obligaţiunea pozitivă, de -ă voi
totdeauna binele omenirii în gencial, aceste douefaze” de . necesitate
această necesitate

obligatorie in inod „Superior,
unificată de apărare Şi progres

pozitiv se numește lege Superiioarii generală ; le-gea morală.
- Când un om se sinucide, el distr uge 0 porțiune

din

omenire, 0
fracțiunea: , n
———2
1500, 000, 900

Dacă

omenirea,

porțiune

veprezintată prin

întreagă Sar- sinucide,

ceasta, ea la rândul seil,
$
ar: impedeca,

prin

a-

de aseme
;
-
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nea, -posibilitatea de fericire a nek porțiuni oare“care din totalul imiversulută, a
Rațiunea imparţială, supra-omeneastă, nu1 poa- |
a

N

alta.

te aproba nici una: nici

“Nu e mai puţin strictă nici - obligațiunea.. pozi-.
tivă de a coopera,

a înainta perfecțiunea şi fericirea electivă
noastră,

fiecare

întru

combinată,

muncă

prin

atât: a

pentru.--sine, cât şi a omenirii, în

general : inălțână prin aceasta fericirea unei: or|
|
cât de mici porţiuni din univers. In scurt, legea morală e” constituită din: „principiul justiției și a bunei voinfe. .
“ Zocorciţi —0). - Ce fel de plăg yi bântue

omenirea mai

o
_
des 2.
Nu'e viata omenirii o parte integrantă din com9).

i
plecsul vieţei universulu?...
'3). -Care e esența legii morale dia
4). E legitimă legea: morală din punct de. vedere
:
ma! înalt, decât omenesc 2.
7

“ Sanoiunea, agil “morale,
|

Sanoţiunea raţională. — Să considerăm omeni-

rea în o. serie de modalități în privința. procedăa.
rii oamenilor unii cătră alţii.”
Să presupunem mai ântăi macsimul de: egoizm; |
“că toți oamenii, că
-

.

aparte, ar tinde

fiecare om
pr

Ri

i

.

,

.

-

“

3
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a distruge pre alţi, spre a se înălța el. „Ce ar
rezulta din aceasta ? macsimul de bine ? Ba, din
contra, mai sigur este, căar rezulta macsimul de.
ră;

şi cu

cât. Sar

porni

cu tendinţe

. regresiste

.

un procent. mai „mic dintre oameni, “cu. atâta zeul
ab fi mai mic: : „respectiv sSar xeduce Ja minira,
sa mesură,

7

Ei

Rațiunea recunoaşte, că respect area in: fapt a
„legii morale -ni se impune. logic în 'mod. superior
şi necondiționat ; drept _ un ce sacru, inviolabil,
Şi salutar, în gradul cel mai inalt. "Ea constată
și

recunoaşte, că leg6a morală,

e sorgintea,

de la

care: derivă macsimul: de perlecțiune şi de feri- cire pe pământ. „Din: cauza aceasta, „omul or e

spectează, drept un principiu sacru. -..
Acest respect raţional se zice saricținoa rajio-

nală : a legii ” morale

“ Sancţiunea

..

2

practică. —Inteligenţă

practică constată, 'că, dacă

nu sar

sati prudenţa
respecta legea

morală în mod efectiv, omenirea ar fi. supusă
la

diferite neajunsuri și „suferinţe ; la caz,
chiar la |
totala - sa dezorganizare ; la macsimiul
de: nefericire ;—că, prin urmare, este de interes
'iraperios; ca toți oamenii să se. conformeze - cu
: legea mo-

rălă ; adecă să fie drepti şi voitori.
de bine ; să

| practice justiția. și caritatea,

ia.

85

—

-

anc-!
“ Această cunoștință sar put6 considera ca.s

|

țiunea practică a legii - morale. a

ă

unele specii”
- Unanimitatea sanoţiunii— Dacă și

patrupede, anii
“de” animale, de. esemplu, “din
și altole, atată,
câni,. unele” pisici, vite . cornute,
binelui și al reu_în anume cazu, că ai simțul
lui, . căutând

a se ascunde

sunt

când

sur prinse |

ându-s6 şi apăcă ati comis o faptă rea, — ajut
r,—cu atâta mai:
rându-se reciproc în mod solida
“mult

oamenii. - Fi, pe.

- deșteptării. lor chiar,

treapta

ceă

şi astfel. pe

râai

joasii

a

toate “treptele:

l, și, princulturei, ai dispoziţia dde sentiment mora

+rinsul, recunosc în . principiu
n
„morale.

„Până și “eximinâlul,

necesitatea legii.
oa

în momentele de conlu- -.

te
“ ziune, în cari se decide, și comi

crima, şi atunci,

saii. beţii distrucîn prada virtejului unei furii
că ceea te face,
tive; nu. încetează. a recunoaşte,

rit in gener al,
e un lucru de dezaprobat, de nedo

asemene fapte Sar.
_a se comite, “ştiind, că, cu. cât
și el însuşi ar fi
| generaliza mai - mult, cu atâta
comiterea distrucţici,
“măi mult cespus: ba, după
ascunde ; fuge, ca se simte turburat ;-caută a se

să nu fie
șfășierea

Altul: nu

găsit.

poate "suporta

piustrării de” conștiință,

Şi se

mult

denunţă -

autorităţilor ju“singur; „prezentându-se dinaintea
*
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'diciare șii cerând, să-l salveze” de acele torturi,
prin aplicarea” unei pedepse. : E i
- Cu alte cuvinte, toţi recunosc ȘI: proclamă
Ira

sanctitatea, saii

„Dacă
„ca

la

legii” morale.

unele: triburi se. admite, „de csemplu,

veduvele

-aceasta

sancţiunea

să fie ucise la moartea

biirbatilor lor, *

nu insemnează, " „decât că unii oameni

W au

ajuns âncă a înţelege just legea. morală ; ci zac
în retăciri principiale: dacă: unii criminali pre„dică jaful și omorul, aceasta iarăși nu însemnează,

decât că

unii ca aceștia,

chiar de

ar. fi vor-:

bind din convicțiune,

înțeleg falș rolul legii mo-

iale : și uită, că, cu

cât așazisul principiu al lor

Sar

pune

în aplicaţiune

de: cătrăi un „procent mai

mare din omenire, cu: atâta” mai mult ar îi ecspuși și ei înși-și ; iar când - sar pune - în apli-.
"caţiune in. total, atunci şi- că. ar fi cu siguranță
sacrificați, eca și toti ceialalţi oameni.

De la proletar și cerşitor până la- milionar Şi
monarh, de la filantrop pănă la calomniator. şi, .
asasin, toți simt, ' că avem nevoe, „reciproc, unii.

de alții, în mod. solidar; că fiecare se simte mai..

în siguranță, putend conta tinji pe. ajutorul
alto-.
a în or-ce caz. eventual de pericol, NI
Din asemene consideraţiuni se vede, că legea,

morală e recunoscută şi sancţionată de cătră of
- oamenii în general.

i

zerciţii—1). Nu cumva legea morală e o' funcţiuiie
omenească arbitrară, nejustificata prin, dreapta rațiune
meinteresată 2...
2)

3

In ce constă

:

sancţiunea

. raţională

şi cea practică,

a legii morale ?..
3);
B admisă ea în priucipiu, în tnanimitate, ori numal în mod accidental ?...
o
9.

Cu

folosește

„ Grade
”

solidaritatea” între a tota oanienil. 2,

ds garanţie i legii morale

Gradele de cultură şi divergența dă caracter.

"Dacă sancţiunea legii morale este: generală, nu este
„tot așa cu garanția pentru îndeplinirea ei în fapt.
“Intradever, din acest punct de -vodere putem

împărţi omenirea pe o întinsă scară de,grau.
g
Unele porțiuni din. omenire ' se află astăzi pe. .
unele trepte de deşteptare, altele pe. alte trepte;

86 la triburile

în stare curat

selbatică, pănă la:

treapta supremnei- civilizaţiuni >modernee, .
“La oamenii -de -pe treapta - cea mai primitivă,
„cea mai »joasăe. de deșteptare, cultură şi conștiință morală, garanţia. naturală a respectării legii
morale - este, în general, minimă. “La. treptele
„sai păturile ceva mai deșteptate, mai culte, ea |
“este, in general,

în vapori
ranţia

ceva

mai

însemnată :

şi -astlel,

drept cu măsura adevărate. culturi, ga-

îndeplinirii. sai “respectării , legii

morale

— :38 —.
este

din

ce-i în ce

derabilă.
„Bunătatea

tot. mai

sigură și

mai

consi:.

i
=
inimei sati e carăitaiule ânsti nu

atârnă strict numai. de. la cultura efectivă, ci şi
„de la ereditate Și de la misteiioasele dispozițiuni
„cerebrale
din această cauză, nu numai în pă-

tura cea mai: cultă, dar în. toate „păturile se pot
găsi

individi, ăcăroi: sentiment moral este, deștept,

conștiința morală: clară, ori inteligența in general
luminată ; “așa, că, la: această clasă de oameni,
“garanţia e în cinimă». lor, adecă în „dispoziţiile.

constante le caracter lor.

Ei nu pot

călca

“legea morali; asemene lucru le este imposibil.
„Această
gavanţie

fericită dispoziţiune. sSar. pute numi”
originală, anternă.

-

- Măsuri preventive. La “unii oameni, se găsesc...
pe

toate

treptele „civilizaţiunii,.

primitive simplu- animalice,

unele. dispoziții

egoistice, antipatice,

-și altele speciăle omenești, precum : lăcomia, învidia, falșitatea, crudimea, ingâmfarea, și. atrocitatea ... . prin cari oamenii se scoboarii pe scara gr adurilor perfecțiunii mai fos, decât. simplele animale ; “fiind mult mai periculoși semenilor lor decât ele.

!

In xederca. acestor inconveniente și i chiar pericule pentru omenire, societatea - Sa gândit, să
"găsească şi să stabilească niște mesuri. de preser- :

o

Da
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vare ;: şi la caz, chiar de

apărare;

-

cu alte cu-

“__vinte, nişte mijloace de garanţie. esternd.

o

instituit mijloacele

In scop de prezer vare sai

educative, saii instr ucţiunea. Și educațiumea în ge-

prin

neral ;

care

să se

tinde a face

societatea

ere. bune, progresiste, morale.
«
forrneze. caract
1), Pe ce trepte diferă oamenii he privința

Boerciţii

LL
i
culturei şi a caracterului moral 2...“
In.ce fel de raport stă criminalitatea eatră gra9).

- durile de cultură şi de caracter moral 2...
3). - Numaă

printre “oameniiLou

"să

ai

caractere Ă

Ă

Nu întrec unii oameni în privinta eriminilitați

-

- chiar pe animalele ferore ? RI
De

>

e

morale?
"4,

5se gasese

faca
“Care este mijlocul normal preventiv . pentru 2

scadă

nivelul ' criminalităţii,

tra, nivelul

și. să se înalțe, din

e
con:

moralității ?..

- Tastitaţia, penal,
motivul

legilor penale. Cu toată. instrucţiunea

uneori
Și educaţiunea, unele persoane vin âncă
hazardează
“în așa împrejurări și: dispoziții, că se
în general;
a comite acte. distructive, - vegresiste

speran“fapte rele sait imorale; mai cu seamă în
r și în
“ţa, că nu vor fi „descoperite ; uneori chia
.
fața oamenilor.
ozi-.
In vederea acestei, triste. şi dureroase “disp
.

|

“iuni, societatea dedemult âncă a Stabilit. “niște
regule sati legi contra . făcătorilor de rele, sai a
infractorilor ; dispoziţiile legale: numite legi pe-

depsitoare sati: penale.
„Aceste sunt menite af

adeverate garanții ecs--

terne, că legea morală. va fi respectată,
„_.

Ele

se institue și. se

manţin

în mod

|

E

Provizo-

„riu ; adecă până atunci, când educaţiunea geneală va put6 satisface în. mod preventiv la aceas„tă adâncă şi reală necesitate socială : când apoi,
legile penale sai represive vor deveni, treptat, reptai, superflue, și vor fi lăsate, în părăsire.

- Bazele legilor penale. —n

vrista și “starea pri- -

„mătivă a, societăţilor, atât în trecut, cât ȘI în pre„zent, principiul represiunii saii a pedepsei este până
şi astăzi, — reacţiunea "primitivă şi elementară. a .
celui lovit in contra atacatorului : — «sânge pentru

sânge», — <ochiii pentru, ochit: » — »cap pentru cape—. »dinte pentru dinte« : — »imoarte pentru moarte «; eic.; în “general, vezzbunarea, maj

mult

privată, decât din partea autorităţii

consti-. -

tuite. Apoi chiar din partea societăţii, în asemene
fază de cultură nu numai. omul privat, dar chiar
Şi statul, legislatorul, ficsează pedepsele : de :ordinar în mesură aspră; de es. deodată: moartea,

chiar şi. pentru abateri mai neinsemnate.,
„Aceasta

este. 0.« , esagerare, ce nu se.> poate apro-.
.

-

,

ba

de

cătră rațiune

dreptăti, prin.

;

avend

caracterul

un

un grad în plus:

pedeapsă nejustificabil - prin. infracţiunea respectivă = cu alte cuvinte:ea poartă un adaus de infracțiune

|

torului.
7

resbunii-

partea

din

sai. distrucţiune

i

-

3

„De altă parte nici ca scop. raţional sai practic, nu e suficientă vezbunarea, satisfacţiunea eatât -a indiv idului

„oHionălă,

in-

de cătră

lovit

"factor cât și a societăţii . sati a statului. . Interesul atât raţional cât şi practic, este, ca să nu, se

_ comită înfvacţiuni : cel puţini in-viitor: adecă dipă
“comiterea. celor deja: consumate. * Din acest motiv,
unii legislatori. adoptă, ca: normă, principiul- comocțiuniă : și pentr u aceasta

să fie internaţi în
„dueaţitune,

institute de corecţiune, de 6-

însă
„. Presupunând”
îndeplini

că infractorii.

dispun,

că

omvacținea

sar” pută
fie

chiar in mășură- perfectă,că adecă,

după prima “luă di fracțiune,

„care. infactor,

ar fi:

„cu siguranţă, . prins, și complet corectat, pentru.-:
viitor, —--totuși ni-se formează “întrebarea :
"Oare: prin corectarea

după. prima

lor

tuturor

inftactorilor

infracţiune, . Sar ajunge

—

scopul

raţional. constant, — progresul în perfecţia și fe-.
“vicirea omenirii în general în gradurile, cele nai
măi posibile?! Și la această intrebare ni se pre-

— 22 —

-

ă

zintă- inevitabil, respunsul, că principiul
„tul corecțiunii chiar; na. ar fi “de ajuns;
că, în asemenea caz, cel puţin “primele

ţiuni. ale criminalilor
-

și fappentru
infrac-

ar lipsi a lovi” societatea.

Remâre, deci, problema, de a face, ca măci 0 înSR
fracție să nu. se comită.

La această dificultate -tinde a respuride insti4uţia penală bazată -pe principiul: intimidărit altora, prin pedepse aspre, grele şi esemplaze, a"„nunţate. şi aplicate” chiâr și pentru prima. infrac- -ţiune; nu. numai pentru cele următoare. .
Asttel, se decretează, mai dinainte, legi penale,

_ adecă ameninţări condiționale, fiesându-se și anunţându-se câte o pedeapsă: determinată, “amendă _în' bani,

inchisoare,

etc., pentru

fie- -care abatere

Ne

specificată de la legea morală. .
Lucrând

în spiritul

.

acestui prinicipiti, unii Te

gislatori, voind.a ingrozi pre cei. dispuși pentru
infracțiuni, ati decretat - pedeps€ aspre, chiar şi
- pentru abateri mai ușoare, secvestrarea averii,
„închisoare

forțată,

mai

indelungată,

torturi, dezonvare,

celulară, post, muncă

lipsire

de - drepti,

pănă și pedeapsa cu moar tea.
In vederea acestei tendinţe de asprime,
flantrogi,

îndemnați

j
unii

de simţul de umaniitate, in-

voacă consideraţiunea, că și infractorii sunt oa-'.
- meni ; și că trebuese pedepsiți - moderat și tra- .

a
In consecinţii, ei tind a

duce și ușura pedepsele; formulând,
legislaţiune, legi “penale mai ușoare.
“-

La

asemene

chiar, prin

vigoriștiă,

adecă

pe de o parte,

că le-

tendință. respund

susţiitoriă: măsurilor aspre,

Te-

pe. nesim” -gile penale ma. si pr ind pe ninene
ase
ţite ; şi nu trebue să surprindă. . nainte de

N

“taţi. in! mod Omenos.

tința tu
aplica, ele se publică Și se” aduc la cunoș
invoca spre
tumor. - Astfel, infractorul nu poate
e: faptă.
“scuza sa, că wa cunoscut, că după cutar
urmare, dacă
Par. ajunge așa pedeapsă + și, prin

este a:
sa - decis-a brava legea publicată, vina
e hotă“lui: căci el însuși, cu liberă „şi spontane
rir e, sa

unândecis a comite fapta regresistă, ecsp

du-se' la eventualitatea de a fi pedepsit. .
gă,
Afară de “principiile. -amintite, se mai adau

drepte pro„cu necesitate, prinlipiul justiţieă. sai a

măsurânpor fiună între infracţiune. și pedeapst :
Și nimic.
„du se pedeapsa- după gravitaica abaterii.
fi nemoral.
mai legitim decât, aceasta ; căci ar.
lă ușoară
şi chiar revoltiitor, a pedepsi or-ce greșa
odioase.
„tot atât de a5pru, că și „crimele. cele mai

“Faza: legislativă, şi faza

judiciară. _— Pentru

legilor penale, .
a nu “ căde in erori la apreciarea
cele două mo- nu trebue să considerăm fuzionate
ale; ȘI anume.
mente sait. faze ale instituției „pen

i

faza legislativă şi fava- aplicativă sati judiciară.
“Anume, pot, în.faza legislătivă, să se prevadă
cât de aspre legi penale : cle nu lovesc pe: riimoene necondiţionat, nici -pe neașteptate. Neaplicându-se de locla- oamenii cu'conduita corectă, .
nimene nu poate. cu: drept cuvânt marmura: în
contra lor : ba, _din contra, omul onest, și ast“fel

societatea

in general, are interesul,

dreptul: și

datoria de a face să na se mai comită. nică o în-fracțiune.

LT

- Pănă când omenirea ma ea ajunge, arin educațiune, a vede, că infracţiuni. nu se mai comit,
“i că nu sar mai comite nici chiar atunci când
Sar desfiinţa * instituția penală, — pănă avind, -

omenirea, având dreptul nediscutabil, de a irai,:
de a trăi fără or-ce jignire, are necesitate, de a-:
a
semenea

"cât sar

nediscutabilă,- de

pute mai

a face, si se apropie,

-mult, de idealul, de a nu-se! |

„Ina comite nici o îmfracțiane : adecă,
numtrul

ȘI gravitatea

infracțiunilor

a se neduice:
din ce

în ce,

"tot mai mult.
r
Necesitatea
odată. faptul,
remâne

ani):

mult

și că

represiunii. —Nu
că

generaţia

timp.

fie-care

in

putem

odată

educată

viaţă : “(câte a”

generaţitine

uita nici

nouă

zeci

nu:
de

trebue

să-și “înceapă: educaţiunea . și cultura dela în-

ceput. Din cauza acestui perpetuu inconvenient
în acest raport, idealul educaţiunii definitive şi ..
stabile remâne pentru :tot-dea-una o pură himeră ;
ceva absolut nerealizabil. De altă parte. mai: este “împrejurare a, că chiar “în timpul, în care o generațiune a ajuns a fi în general, educată la,
- macsimum,

procent
tură

tot

atunci,

din: omenire,

unii „oameni,

remân fără

un

oaro-care

adevărata

cul--

și înnobilare. a caracterului : și devin crimi- .

nali: - ” de: aseminea tot în , aceeași epocă, generația “următoare; este în" faza ei de copilărie, de-

parte de a fi macar matură,.și educată intro.
i
|
măsură simțită.
“Din asemene cauze se “mănţine necesitatea de.
a găsi oare- Cari “măsuri de precauțiune $Şi de pre- zervare în interesul societăţii : : și aceste nu pot:
fi decât nişte ene "pice și serioase legă penale:. cari,
publicânidu-se, şi aducându-se' la cunoștința tutu-. -

ror, „să provoace în contra tendinței spre infrac-

ţiuni în concertul cerebeo-mintal un contra-curent, care să, contrabalanțeze tendinţa spre ele, o întimădare anticipată, condiţionali, |
„Din nefericire, nici cu instituțiunea penală n ne putem ajunge scopul în măsură. considerabilă ;
ci avem - durerosul

durerea

spectacol,

de

a veds,

și chiar

de a suferi atacuri ingrijitoare: din par-:

tea celor ce se „dispun pentru

infracţiuni.

- Cari să “fie. casele: oare?. Ce poate fi conside-"
at ca piedecii. în contra curentului progresist, |
ă moral, provocat, în crier prin influenţele educative și prin: “intimidare operată cu. „ajutorul legi-..

E lor „penale ? Si le căutăm.

a

-Piedeci în contra scăderii Griminatităţii Unii
individ,

animați de: tendința de a comite-o.in-

ză fracțiune, “făcându-și

calculul, între

nemulțumi-

rea lor actuali și între macsimul de- sufer inţă,
„ce le-ar pute cauza pedeapsa” macsimă, care i-ar

I6vi, giisese că în acest, bilanţ „sufer ința

actuală

nu e mal mică, decât “lovitura “pedepsei ; pentru

dinșii acest. schimb nu “poate fi dezavantajos : ba;
mai curând le e avantajos : _prin urmare le pare
- acceptabil. Asemene

oameni se decid, şi comit

-

infracțiunile fâră a sta la îndoiali un moment- "măcar ; le comit chiar în “faţa judecătorilor; ba,
hiar și în contra lor: acceptând

imediat

și fiir

|
“miurmur pedeapsa vespectivt e
La această "categorie de, infractori, înftaența sa- Butară a legilor penale se poate evalua la gra- |
dul: zero.
|
A “Un oare- care procent de infracțiuni se corit cu “scopul . espres, de a beneficia de dan:
Zajele ce decurg din „pedepsele“: „respective - pen“tru persoana infractorilor. De esemplu, unii oa-.

=
meni. recalcitranţi

de a se pune la: muncă,

comit:

furtuni, cu speranţa, de; a fi închiși în „penitentimp, Dă
ciare ; unde, știu, că vor fi întreținuţi un:

dispunend. cu siguranță de: cele strict necesare. !
La, unii ca aceștia, influenţa legilor penale se!
produce în sens neogatin, adecă poate „provoca.
intracțitini,

“Alţii, poate cel. mai mare procent, se incuraprin jază la comiterea: -de infracțiuni fără îndoială

inşelătoarea speranță, că na 207 fi ştiut; că nuse
va 'afla, că că aii comis

faptele respective.

iarăși” se incurajază cu speranţa, tot înșe-.
se va: - desco„lătoare: in -mare parte, că, chiar de
i ei se vor.
peri, că ei aii comis infracțiunile, totuș
Alţii

„pute

.
sustrage de la pedeapsă, stând ascunși, - ori

Or
în locuri străine și depărtate; ; aȘa + că na

pute

fi prinși și dați la pedeapsă.
Un

alt procent dintrinșii se incurajază

„vele prin speranța,
vor -pută

la făpte

că, chiar de vor fi prinși, nu

fi. dov ediţi

cu siguranță ;. că judecă-

torii nu "vor „putea ieși din îndoială” asupra Vinorăției lor, și atunci vor” fi absolyviţi, și* “scutiți de
Da
-..
pedeapsa legală.
ajază
Alt. contingent de infeactori iarăși se incur
emnaţi 1” speranţa, că chiar dovediţi și cond
3

Gin,

prin
vor. reuși “în: 'curend, a se: “clibora, fie

deasupra, pe :
sparggerea închisorii, prin ferestre, pe

-

“sub ziduri, prin amigirea “piizitorilor, prin uciderea lor, prin - incendiu, „ori altă catastrofă, prin.
revoltă din Ituntru,. prin . revoluție dedinafară ;
oră

după

un

scurt

timp, prin

„Prin corecțiune adevărată

graciare, obţinută

ori simadlată.

|

"Coiisiderânul aceste numeroase imprejtirări cari
slăbese intluenţa moralizătoare, şi contribue la
deslănțuirea pornirilor distructive, se. ivește - nece"sitatea de a fortifica mijloacele de îmfrinare a ace-

lor porniri ;. adecă a înălța forţa legilor

penale;

a a amenințărilor condiționate. din codicele penal.

- Obiecţiune în contra inăspririi instituțiunii pe-nale. — Fără indoială,- se poate ivi aci 0 obiec-..
_ țiune, Trebue si consideiăm, că şi infractorii sunt

oameni: și, prin urmare, să ma înăsprim legile „penale, în contra lor. “La. aceasta putem vespunde. în rodul următor: .
Întăi, trebue, o repetăm, să nu confundim cele
două faze distincte. ale - instituţiei penale : faza
legislativa si nu o confundăm cu faza aplicativă
Sau

ezecutivă..

:

i

Nu încape îndoială, ce e drept, că, dacă s0-:
cietatea n'ar publica legi penale, ci . ar aștepta,
|
ca întăi să se comită: infracțiunile, Şi apoi ar surprinde pe infractori cu. niște pedepse aspre,
. apli-

cându-le dintr'odată, fără să le fi știut infrac
torii
,

Ş

, ri
7

mai dinainte, aceștia ar putea “face cuu drept cu„vent, cam următoarele observaţiuni:— „Nu. aveţi "dreptate de a ne pedepsi aspru;
căci nu ne aţi anunţat despre: asemene pedepse Thai
dinainte. ?Noi, de știam, ce miscăm, ne abțineam de -

la infrăcțiamile, «ce plănatiam» Faceţi legi, sati ame-

nințiuă ori-cât de aspre, ori-cât de ingrozitoare,
numai publicaţi- le, ca să .le' cunoaștem, înainte
„de a ne decide și a comite infracțiunile ; și atunci

„roi nu, vom risca, mar ne. Von espune la asemene
„„-pedepse ;.- nu vom: comite
vom

corege;

Ne

vom deveni cetăţeni liniștiți: poate:

folositori ;. și. vom

"chiar

nici o infracţiune.

fi și. noi mai

fericiţi : i

"loc de a ne -eespune să “murim prin. închisori. și ă
“ocne. Chiar e mai. sahutar, pentru
ori-cari alţii, ca: amenănțările

noi

și pentru

condiționate, sau le-

—

e :
-gile: penale să fie cât mai aspre, mai spăr ietoat
N
„pentr u. ca, prin puterea lor să contra -balanţeze
;; şi ast-.
mai Ușor “dispozițiile cerebrale . criminale
spre T&„fel, să "salveze din timp pre cei dispuși

da.
-tăciri; scutindu-i și: pre, ci de pedepse, - adecă
în
“aplicaţiunea sai ezecutarea legilor penale;
r“acelaș timp. proteguind | și societatea, Şi: „ preze
|
„vând-o de loviturile. lore
să
Pe lângă o asemenea legitimă obiecţiune,
-asupra
mai facem și 0 considerațiune generală
asprime.
raporturilor dintre di oritele graduri de
4

!

,

mp
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a. legilor penale. $şi dintre coisecinţele lor mai mult
a
sai mai puţin salutare.
Să începem. această consideraţiune de la: o'li-..
“mită; de esemplu, de la limita macsimală. Să

- presupunem, -că într'o zi- sar decreta. desființarea
: totală a - tuturor legilor penale, și, în consecință,
nănd

oamenii

infracţiuni.

remă-"

ori-ce fapte;

a :tuturor pedepselor pentru'

în absolută libertate de a comite
caz,
Să ne. întrebăm: - in asemenea

Sar: abținea de la infracțiuni tot atâția, câţi se
abţin astăzi? ... sar abţinea' mai mulţi? ... ori-

mai

Respunsul

puţini?

că sar abținea
crește, atât. în

nu

poate fi altul,

decât:

mult mai puţini ; infracțiunile ar:
numer, cât și în. gravitate

:

ar. crește

la macsiznau. Suferințele societăţiă - inocente sar!
mări, de asemenea, în mesura macsiaăl. Numai
criminalii ar “profita, tot. în „măsură “macsimă.
: Asemene

eventualitate

insă

ar fi

în: contrazi-.

„cere cu scopul raţional odată admis! ȘI: recunoscut; cu inaintârea în graduri de perfecțiune şi

fericire -a omenirii

în. general . în gradurile

cele -

mai. înalte posibile.

„Urmând acuma considerăţiunea asupra” acestui
raport matematic, şi presupunând, că, în loc de
a se desființa legile penale: cu -totul, n'am face,
„decât a le ușura, în diferite. măsuri și graduri,

găsim în mod strict, matematic, că cu cât legile pe-

— pa
“male sSar ușura in -0 măsură, sait în graduri mai: |
mari, consecința riguroasă și inevitabilă ar fi:o creștere drept proporțională, a. criminalitatii, și în.
„consecinţă

Versa;
fi

„XOr

cu

a suferinţez societăţii inocente;. Şi vice-

legile, . sai

cât

mai. grave,

cu

penale

amenințările

criminalitatea va

atâta

fi mai “stavilită, -mâi redusă ; și, în consecinţă,

siguranța

societăţii

inocente”

mare,

fi .mai

va

„_bună-starea -mai prosperă ; vemânend . salvaţi de”.
“tentaţiuni și. retăciri- Și - numerul celor ce ar, fi

_ fost să

devie, criminali, și „astfel salvaţi și ei de

-. nenoroc ire.

de „neumanitate, a

obiecțiunea

se

“legilor penale,

“inăspririi

poate” respunde foarte

Ușor,

iz

“La

în spiritul” celui mai înalt. umanizm ; și anume“
următoarele :

a
D
7,

ee

Formiulând” codicele penal «or cât de aspru, nu
“trebue să se uite, că el nu e identic cu aplicațiunea “pedepselor; nici nu -e un complecs de asă nu

se poată

păzi or-cine cu deplină. ușurință. EL nu

conţine

menințări: necondiționate, de cari
decât un

num&r

de amenințări

condiționate ; așa,

că, pentru a se păzi. cineva de aplicaţiunea.. ace-,,

- lor! amenințări, nu are -nici- cea mai mică difi<ultate. Ele potsi şadă în codice mult şi bine :
nu se aplică decât atunci,ccând cel. dispus pen:
tru infracțiuni ora, -cu “deplină şi conştiută ho- -

pa ee

" cuţiune.cu spontanee imtențiunie, voește a produce
un rău, fără să, vree în ultimul moinent | macar,.
a se opri șii abţine,, E
- Dondiţiile culpabilității. — Condiţiile culpabilității faţă cu legea penală sunt urmiitoarele :
Ttenjia imorală

nerea- în ezzecuțiume
reușita

sati

distructivă

prin fapt

a voinţei,

ester n, Fi

pu-

în fine,

la ezecuţiune.

|

„ Lipsind intenţia, o faptă distructivă e un simplu:
accident, de care nu e culpabil minene : prin ur-

_mare.nu urmează - să. fie pedepsit ; — lipsind pu-” netea: în ezecuţiune, intenţia: e o mișcare internă.
psihică inofensivă ; ba nici nu se poate dovedi:
sigur ezistenţa anterioară “a intenţiei rele ; —
lipsind reușita, . intenţia ŞI punerea, chiar în ezecuţiune prin fapt estern remân ca o simplă încercare inofensivă ă pentru moment ; și, deci, nu. |
urmează a se pedepsi cu niacsimul pedepsei, ci:
cu. o pedeapsă mai mică.

Condiţiunea' esenţială - a “vinovăţie este intenținea imorală sâii degradatoare,: regresistă : în
al. doile loc vine punerea
secințele,

fie

eventuale,

.

ele

in ezecuţiune,

realizate,” Oră

-

: numai

aa

și

con=.

“posibile,

a.

Or-ce! faptă distructivă în general. este scuzata:
ve

.

- tărâre, să comită fapta“ distructivă, o pune în eze= -

ie
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mai mică, în
în totul, ori cel puţin pedeapsa e
principale FE
raport cu următoarele împrejurări
ivă na sa
Dacă hotărirea pentru. fapta distruct

ență-.a
dmat cu deplină spontaneitate sait independ

imprejurări,
-aoinţet; ci fiind influențată prin diferite
„cari

luiei. ; prin
ati .făcut presiune. asupra autoru

aprinse, precum .
alcohol, prin emoțiună sai pornirk
ţiune, furie, -ame-!
“mânie, durere, revoltă, “provoca

-- minţări periculoase,

os.
nise face un atac violent: şi. “pericul

“ Când

câre

și alte presiuni irezistibile.

ae. mecvitabil altfel decât prin distrugerea

ndu-l chiar,
- gresorului, atunci lovindu-l şi distrugâ

“spre

a-l face inofensiv, suntem

scutiți

de pe-

de „legitimă
„deapsă ; fiind-că Yam. distrus în: curs

i

apărare“.

tal al legilor
Ezerciţă. — 1). Care e motivul fundamen
|
Da
Dai
|
penale ?....
itiv, orl nu
2). Instituţia penală e ceva absolut defin
mai -cu sens provizorii, până

cână' prin

educaţiune şi

Poale Îl just principiul

rezbunăriă

pentru legile

a şi ordinea” în
privighere nu se va asigura, moralitate
o
PI
toată omenirea ?...
3).

a
i
penale?
4). E suficient principiul corecțiznit 2.

interesul socie„5). Ce lacună lasă el în raport câtră
cțiuni ?...
_-tăţii de a nu se comite de Ice infra
amenințării
Prezintă vre-o superioritate principiul
6)
ipative due.
"condiționate, Sai al intimidării antic
.

-

|

Te . Bzistă vreun motiv . raţional și praetie
pentru a:
se uşura legile penale? -,.
8). E legitim principiul justiţier sau al „prop
onționa“Tităţii ? a...
.
9). Nu e o grava retacire a confunda faza
legislativă.
a instituţiei penale cu faza ei aplicativă sai
judiciară ?,.
10). Preschimbarea omeniri! prin dispa
riţiunea suc„ cesivă-a generaţiunilor este favorabila
ori defavorabilă.
moralizării ei? . ..
Bi
e
| 11).: Pedepsele anunțate prin legi î
opresc de la co- miterea infracțiunilor pe ioţă aceia, cari sepoartă cu a-

-. semene intenţiuni 9.
12),

-

Ce fel de împrejurări slădese înfiuența: intim
i-,

datoare a legilor penale ?..

i

-13), Ce observaţiuni ar “putea face : infractorii,
cân&
li s'ar aplica pedepse - aspre - prin surprinder
e ; -adecă
fară de a se fi publicat: mai Ginainte.
.

14).

Când s'ar deereta odată desființarea, -togitor pe;

nale, şi,- în consecinţă, şi a pedepselor,
ce influență ar
ezercite o asemene. întâmplare asupra
nuzmerului şi &.
- gravității crimelor ?, .
SI
10); . Variână institaţia “penali, şi deven
ină mai uşoară

ori mai aspră,.

tea în . general d

în ce ; raport ar. varia criminalita-

|

a

„Petoapa cu muta,
Legielatorii, în general, consideri pede
apsa. cu
moariea saii . capitală "drept : macsim
um de! pedeapsă; ȘI -0. prescriu,

în consecinţă, „pentru. cri- .
-.

incendiare cu
mnole “capitale, precum : asasinate,
- _
ie, etc.
“moarte :de om, “tradare de. patr
|
fornală,ș'aii
Aceasta fiind o pedeapsă escepţio

unii 0 stisțin,
îăt două păreri în, privința ei;
state. ai. și :a“Sar alţii o” combat. și în câteva

|
„bolit-o. *
e con="
Cei ce-o susţin, “o.fac aceasta. pe: unel
:.
| sideraţiuni, cum sunt nrmătoarele
pă ce crimiÎntăi, în privinţă. economică : „du
c şi în-,
“ali ne fac vele capitale, este heaconomi
mai. saa
,
ente
„just, în detrimentul - sociutăţii inoc
, lor gratuit,
crifica mijloace, pentru între âţinerea
Sa
în “penitenciare.
în. peniten“La aceasta se poate . vespunde, că

ele. de
ciare, in colonii de arestanți, ŞI în institut
diferite . i
corecțiune, “punendu-se la muncă toţi, în
_m&
specialități și m&suri, se . poate produce, în
înla
că
„sură medie, cel puţin atâta, cât se apli
irăţinerea-. lor.
daună.

în

Deci, „societatea, -nu remâne.

_

7.

„Aldoilea, . trebue, un mijloc energic, prin care.

si se intimideze "cei. dispuși spre crime:

un

con-

critrapond, care să contra-balanţeze imglinările
o
| minale.: “frica de moarte.
, că |
„La această observ ațiune se „poate respunde
irmă :
nici psichologia nici statistica - nu -0 conf
dispuși spre
«
căci, într adere, pe: de o parte, cei
:

crime nu tot-dea-una văd, ezecuţiuni capitale; şi.
„cei ce văd asemene dureroase spectacole, departede a simţi oroare mai mare decât dacă n ar vede, |.
tocinai din contra; ei mai curând sunt impreşio- *

naţi mai puţin, decât-ar fi, când War avea ocaziune de a asista la asemene întemplări,

O eze- .

„cuţiune închipuită pare a fi mai „oribilă,
_una vădută în realitatea. sa.

decât

"Mai curând sar putea zice, că vedereă - ezecu-"
“iunilor capitale poate să influenţeze asupra tinerimiă - în sens: nefavi orabil.

Pericolele,

șcenele

p

dra- ..

matice sângeroase, ezercită, une- ori o misterioasă
atracţiune. Și chiar intimidareea simțită odată, cu:
timpul se şterge: din minte, și se uită cu totul, .
- Statistica, - pe. de altă parte, nui arată :0 regulată creștere a procentului Și gravităţii “erime-:
“lor in statele,. cari ai abolit -“pedeapsa cu moar„lea, nici e scădere regulatii ȘI. constant în sta-

iele,. cari o mănţin. ei

e

Al treile, un criminal lăsat in viaţă,

chiar

in.

închisoare, poate repeta crimele, sale ; poate ev ada
din inchisoare cu. „timpul; ; Şi astlel ameninţă, s0-

cietatea din nou.
Criminalii, tot sunt destinați, ca oameni, a muri
odată ; -societatea nu le aplică roartea, ca ceva

- nou; ea nu: face, „decât îi impedici de a trăi o
epocă, în “cari ei o: ameninţă înnod pe. icu'0s;

7

S6 poate vespunde și la această observ aţiune;
și anume, societatea poate găsi. alte metoade pen- .

tru a se asigura în contra: recidivei unui. crimi-.

nal, aplicând diferite m&suri de precauțiune și de
siguranţă, spre a face pre arestanţi inofensivi,.
pe
fără de a.le curma viaţa inainte de a le, veni,
calea naturală, inevitabila - moarte. - i
Al patrule, dacă asasinii vraii, ca. societatea să ldesființeze pedeapsa - cu moartea, deie ei bunu

esemplu; desființeze mai întăi ei crimele

lor ca-

pitale ; și societatea îi va imita.
E
Se poate respunde, că societatea luminată nu
retă“poate aştepta, până când oamenii cei mai

ciţi. îi vor da bune. „esemple. “Ea trebue să se conducă după motivele și raţiunile sale. Tot în contra pedepsei cu

moartea

se “mai pot

adauge și observaţiunile “ur rmnătoare :o

Moartea mu este o pedeapsă propri ie și deten- -

„minată, care să. aibă : aceeaș

valoare şi influenţă:

asupra tuturor oamenilor. Din contra, din acest
punct de vedere, oamenii se pot impărți cel pu-:
ţin în trei cate Joril;

şi anume:: pentru „unii '0a-

-meni ea are valoare nulă ; și nu ezercită: asupra
lor. nici o influență; nici în bine, nică în rău
„Pentru

alții, cei

fericiţi,ea

este

int'adevăr

pe-

deapsi. capitală... Dar, din întemplare, tocmai penfi.
. tru această categorie de oameni, ea nu poate

|

— 58—

_învocată. ca indispenisabilă ; din cauză, că “Clasa
“ oamenilor fericiţi nu dă nici un .contingent de criminali; încât aci. prescrierea. acestei - pedepse. e

cu totul superfluă.
Pentru. cei nehorociță, moar tea e tocmai Nega=

tivul pedepsei ; "e o salvare. deci se poate zice, o.
recompensă. Ei și-o iaii adesea singuri cu mâna
„or. Deci, nici pentru aceştia. inoartea nu e utilă
ca pedeapsă. , Pentru
-ei, rhai curând viaţa. forțată se poate considera de adevărată și temută:

„pedeapsă.

-

.:

>

-

Nu este apoi: de uitat, că i precum în “judecăţi
“în: general, așa în Chestiunile- capitale se: pot coInite erori jidiciave,. precum şi abuzuri. Și apoi,

in asemenea caz constatat, „pedeapsa închisorii se
poate revoca, şi se poate da celui nedreptăţit o
despiigubire; pedeapsa cu moartea, odată aplicată;
nu se poate revoca

; “nici condamnatului din eroare

ori din abuz nu i--se poate aduce

nică 0 repara-

țiune, de care el să se poată bucura. Evoarea. ju
'diciară . capitală. remâne,, din nefericire; nereparabilă, .
|
o
- Aplicarea “morţii unui . criminal nu se: poate:
susțin6, decât. atunci,

aplică

ezact- în

când, în

mod. _veal ea

se

rol de. legitima. apăvare; “când

adecă societatea — reprezentată

prin

agenţii sei

i de Siguranți — nu se poate, asigura, decât dând

“ moarte

toate
periculosul agresor. In

celelalte

cazuri, această” așazisă- pedeapsă nu se poate jus.
tifica în mod

|

. categoric. și i convingător:

Exerciţii, — 1). „Pedeapse
2),

în -

cu moartea -e admisă

Nu-şi poate. compensa “statul, prin munca deţinu-

ţilor, sacrificiile facute

3).

E

cu întreţinerea lor ?...

- |
Muartea-e adeverată . pedeapsă de aceeaşi - valoare .

“pentru. toate

categoriile

de

oamenl

:

-

|

?...

4). Se poate justifica necesitatea şi utilitatea pedepsei
„cu moartea,-pe cale psichologică şi statistică ?...
-5), -Nu poate găsi--societatea, pentru a face pe erimi|
„mali inofensivi, alte mijloace, decât uciderea lor ?...

6), . Nu se pot întâmpla

,
-

erori judiciare şi la apli-

cațiunea pedepsei cu moartea, ca şi la celelalte cazuri ?.. .
7). In ce: categorie de cazuri Sar „pute admite iciderea criminalului d

e

“air dp

ma:

Obieoţurile. — In contra dreptul societăţii
“de a aplica pedepse în general, se-pot incerca. din partea celor dispuși spre infracțiuni urmăcarele. obiecțiuni :

„De unde societatea omenească șa luat, ărep-

i+u de d'ne. pedepsi ? Unde e scris aceasta în
natură ? Nicăiure. Prin urmare, ca, n 'are asemene
=

,

,

60
drept.

—

Noi, infractorii, „avem,

ca or-ce -alt

om,

"dreptul de a trăi; pentru aceasta, avem dreptul |
„de a ne ihsuși mijloacele” necesâre de ori. unde
“le-am găsi. Cine ni le refuză, zicând, că sunt ale
luj, acela comite un furt în dauna omenirii, în

dauna

noastră ; noi, deci. trebue să - ni-le apro-

priim chiar și.-cu forța ; ucidend:chiar p6 aceiă, |
cari
de

ne ar fi
or-ce

stând

natură.

Prin

în

calea scopuriloi

urmare ; cine vra' să..ne

pedepsească pentru procedarea

“mite -o faptă contra
„In

tot cazul,

vorbind

noastre

noastră, acela co-

rațiunii, contra

dreptului.

cu - totul TigUros,. noi Sun

tem supuși legii fatalizmului ; nu suntem re spon-,
„“sabili chiar de. crimele noastre. capitale; Şi nu
putem îi pedepsiţi, pe cât le comitem fară liber

arbitru, ci în mod fatalşi inevitabil.
“Întimpinare — La. asemene obiecţiune “se poate
face intimpinare, de. esemplu, în modul: următor: Să întrebăm „pe. infractorii, -cari se declară independenți, și liberi de a-și apropria” or-ce, de or-'

unde, „ori la cine ar găsi, precum. și a
chiar pe ori și cine le-ar conveni lor:

ucide
-

Recunoaşteți, fură indoială, că în fond, în con| siderațiune normală, toți oamenii maturi trebue .
să fie consideraţi de egali; neputendu-se găsi „nici
un motiv. de neegalitate fundamentală.
“

|
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Și

tal

.

ce această egalitate fandamen=
este recunoscută, şi mediscutabilă, urmează,
apoi, dup

Ă

să le punem întrebarea următoare :
— Puteți determina, cai: i oameni, în totul, trebue
să fie. considerați” ca având libertatea de a comite.
or-ce distrucțiuni? omoruri, incendiări,. etc.) Nu| mai voi?. Cană anume ha. Și de ce numai vo), ȘI

alţii nu ?.... Cari, alții tr&bue si fie condemnaţi a
munci şi economisi ?2. Și, Mai cu. seamă, din ce.

,

cauză)

.

:

" Neezistând nici un motiv” de. neegalitate, în.
cest sens, infractorii sunt constrinși a recunoaşte,

că ei nu pot ave privilegiul de a consuma numai,

„fără muncă “productivă ; Și, cu atâta mai puțin
a şi ucide pe alţii; sunt constrinși a recunoaște,

â.„tuturor

cu un cuvânt, egalitatea fundamentală
oamenilor dinaintea” rațiunii.

In virtutea” acestor consideraţiiuni urmează, că,
dacă am face ipoteza,. că toți” oamenii, în. “mod egalitar, „să câute. a trăi din furt, “din jaf; ne

muncind, și căutând a prăda, ase 'prăda toţi,
unii pre alții; “a se chiar - ucide, în deplină li- .
” bertate, toți, unii pe alţii, — acest scop chiar mac
Sar putea realiza de: loc; căci foarte

curend nică

unii par găsi nimic de prădat; nici asasinatele
nu sar pute continua mult ; căcă, de la un “timp,

“mu Sar mai găsi, pe cine să asasineze.

Astfel, incercându-se a se admite asemenea scop .
şi a” se pune în practică, nici. macar

el, “acel..bi- -

căci el, ca. Scop

_zar scop, nu Sar put realiza ;

distructiv, : poartă “în sine defeciul logic al absurduluă ; cu. atâta “mat” puțin ar pute contribui la

scopul cel raţional, de a înainta omenirea în geneial in graduri
în. ce

mai

înaltă.

i

a

De aici urmează,

special, nu poate

și fericire din ce -

de per leeţiune

că asemene

scop particular,

servi cu folos nici macat -in-

încă de lă, faptul, “că cel
atacat se găsește, în mod nediscutabil, În caz de -

E fractorilor,

abstragând

legitimă apărare ; ŞI astfel agresorul tot- dea- -una
se

giisește în pericol.

NR

am căuta unele Conduita admisibilă. — Or-cât
„căi și mijloace-pentru “fericirea omenească, numai
acele mijloace şi procedări
pot serviîn acest sens,

în mod general și cu sigurăță,
„ du-se,

ar pul6 face bine: tuturor

cari generalizânoamenilor,

fară

or-ce escepțiune.

Conduita și faptele distructive inu pot indeplini
această condiţiune ; faptele progresiste însă, actele
de dreptate și de bună. voință, o indeplinesc; căci
ele; generalizându-se la, toță oamenii, hu fac, "pe
de o parte, supărare: nimănui, ci' numai ajutor;
iar pe de altă parte, ele nu sunt, ca actele re-
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e

- gresiste, imposibile de. generalizat ; ci, tocmai din
contra,

îndefinite ;-

se pot: generaliza în. timpuri

și apoi din generalizarea: lor urmează cu „totul |
pozitiv generalizarea binelui în sens progresiv.
- Din

aceste

că prin

reiese pozitiv,

cercetări

ge-

neralizarea conduitei regresiste nefericirea omenirii se generalizează ; și că, or-ce grad “și me“sură- de

acte

„cauzează

regresiste

grad! şio

un

măsură corespundătoare -de nefericire. Ceea. ce e,
|
în “principii! şi în “general, în detrimentul fie-

îi va :
căruia ; neştiindu-se, la care individ când
xeni rândul sai cazul de a fi victimă sai loxit
3
a
A
i
și supus suferințelor,

Urmează deci, că e în, - interesul cel mai. po- | zitiv al fie-cărui om, prin urmare și în interesul
| celor dispuși la. ifracţiuni, să nu se- comită
„mică o faptă

o crimă,

vegresistă,, „nici

„lict etc.
In spiritul acestui -scop oral

nici un

este

de- -

sceietatea

obligati a crește pre: copii; iar. provizorii, sai
în mod: subsidiar, tot” societatea - deșteptati este:
în deplină facultate; de a lua toate măsurile -mo-

“ale „proprii de a ezercita, în 'Valanţa, cerebrală,

o

contra-balanțându- -se -

“precumpănire. în spre Vine;
pornirile contrarie. . i

Necesitatea instituției nenale- — Dacă. întto Zi:
sar desfiinţa. codicele penal dimpreună Şi cu au.

.

„-

“

|

7

- toritatea” judicia ă, și sar» aduce lă cunoştinţă ggenerală,

că. ori

și cine e

liber

de''a

comite

or-ce

„fapte, fie chiar distructive, un considerabil pro
cent de“ oameni, cei inapoiați in cultură, ar în„cepe, fără îndoială, imediat, a comite cele maj
mari acte distructive, netemendu-se de nici o pe-

deapsă.

Cei atacați sar sforța

si se. apere, ată-

;. și astfel ar urma un ade! când; la rândul. lor
verat rEzDoit general al unora 'contra altora. Re-.
iese, deci, în mod învederat, că e chiar şi în în

teresul celor dispui spre. infracțiuni, să eziste le| gile penale : mai cu seamă, că ele nu lovesc pe
nirhene: ci sunt nuinal niște ameninţări condi:
ționate: așa că cine nu are intenţiunea de-a face
„un rău, acela” nu are pentr u- ce să se teamă de
litera legii.

„> Aplicarea legii. penale. asupra inteactorilor nu
„este decât consecința înev itabilă a faptei. vinov aţilor. Ea nu poate lipsi; căci alifel litera Jesii
"ar fi ceva de nul efect; și nar av€ nici o forța
întru a contrabalanța, inclinaţiunile criminale.
La obiecţiuneă, că, infractorii comit faptele lor
distructive, in mod fatal, se poate replica. ușor,
'relevând, că și societatea le aplică pedepsele, pre„strise prin codice tot în mod fatal.
In cazul

constunsi,

cel mai " dureros,

societatea; se

vede.

a sacrifica un ter Tin mai “mic, pe in-
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o

, —
fractorii, — spre a apăra un termin. mai mare

a
omenirea.
Esprimândii-ne mai riguros, nu. societatea, îi

inţa,
sacrifică ; ci se sacrifică ei înşi-și, prin tend
provocând
lor dea lovi și sacrifica: societatea ;

penale.
astfel consecințele” inevitabile ale legilor

moment, că,
Bine este însă a nu aita nici -un

ih tot. cazul, dureroasele mijloace represive; pe-

cât mij- male, nu ati raţiunea de a fi, decât întru

educative,
loacele moralizătoare normăle, acţiunile
scopul co“nu 'ajung a se îndeplini printrinsele
lor rele,
"recţiunii umanităţii şi prevenirea fapte
fond, în
ce o ameninţă. Instituţia penală este în
ră, „penpriricipiti,o instituție provizorie, subsidia
nu e
tru timpurile. în cari educaţiunea * generală

suficientă.
Ta

SE

i

vezunai, — scara

mijloacelor

de moralizare,

toarea: . -de ordine și siguranță publică, este. urmă

ca mijloc "normal

preventiv este. educațiumea “Și.

"buna stare economică ;

„cienţi a acestora, —e

pentiii - cazul de. nesufi-

necesară privigherea, „ca

amenințări
„mijloc prezervativ; de asemenea - ca
infracţiuni,
condiţionate, “spre a nu:se. înternpla

le; din
„legile în' general, și în special legile pena
nesuficienţei - acestora; „comițendu-se, . cu
cauza
sitatea
“toate: aceste, infracțiuni, — se. ivește nece

rilor,
unăi îinstituțiuni de'- descoperire . a infracto

Îi
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- ai E .

instituţiunea numită „datociă

“şi în

fire,

ca

consecinţă riguroasă, instituțiunea justiției penru

aplicarea! justă, a legilor. . ce
| - Ezercită. — 1). - Ce “obieoţiuni. se pot : încerca -. infrac„torii a. rîdiea în contra dreptului penal în general?
2). Cum se poate. respunde la- aceste 'obiecţiuni
?...
3). S'ar put generaliza furtul, jaful, asasinatul ?,..

4). Oare principiu de condaită sar “put generăliza ?
„cel regresist, ori cel progresist ?... e
_:5).. Instituţia' penală este ' ceva, “esenţial și definitiv,
ori € numal un subsidiar, pentru: timpul, cât educaţiu“nea nu poate fi completă şi generala ?...

_6),.. Care este seria sati
ordine sociulă 2.

scara mijloacelor de buna

|
>

“Datoria, morală,
Complecsul “animal „zis îndivid, sai persoana
omenească,

face. parte, că

element,: din complec-

sul imediat superior, omenirea, sală societatea o- menească. . Încă, de la nașterea sa, el primește
“de -la dinsa. toate” ajutoarele putincioase, “făcând

„ea. pentru dinsul sacrificii de tot felul.
Aceste sacri ficii, sa le” împarte.la miile şi imi
lioanele de copii și de neputincioşi de toate ătăi=
„ile. Prin aceasta; ea se „dezintegrează, se lipseşte
„de mijloacele respective ; și dacă : ar continua : a.

—

.

.

.

—:67.—

„se dezintegra, a se lipsi tot: mai departe, fră. de
reintegra odată, - ar ajunge

a se

inevitabil a: se

distruge. Consecința "pentru or-care individ ar fi.
_dezastroasă; 'căci, cu timpul, el neprimind, nici
un

ajutor, ar fi destinat peirii

"Ce: urmează de aici ? Urmează, pe de o partie,.
“ca..0

consecință,

necesitate. logică, saii

de

e-

chilibrare generală, de a restitui societăţii mijloacele primite în sens de împrumut, respectiv echivalentele lor; iar „pe. de altă parte, urmează. ca
-. necesitate practică pentru interesul fie-cărui în„divid, să contribue cu: inijloacele- sale la reinte__grarea societăţii, “spre a-i pult și ea, și mai pe.

urmă, a-ă da ajutorul: seii, la: toate întemplările,
|
în toată viaţa lui şi a familiei sale.
Această necesitate de echilibrare generală. şi
- de. interes personal eo trebuință raţională: morală Şi „practică ; şi (de la verbul: debere, debitum, ..

„debitor) se numește
Ezerciţi. —1),
morală ?...

detorie saii datorie morală.

Din ce fapte reale, deriva

datoria

|

2). Arf salutar pentru, oameni a 14 se recunoaşte
„datoria “morală ?...

Die

sura datorie
De

ră, nici
s
şi viaţa omenirii nu e cu totul sigu

„pentru 0 secundă macar, - totuși
i

putem

admite

”

BB

„ cu-o'mare” probabilitate, . că “ea se: va continua
“la: indefinit.: Prin. necontenita 'combustitine

şi alte : influenţe. dezorganiziitoare
cp

“ce e

vitală

şi distructive,

drept, ea. se dezorganizează treptat. necon-

„tenit* și astfel, spre 'a se repera. Și 'veintegra Suc-

-

cesiv,i are. rebuinţă. de ajutoare în - pei “petuzitate,.
„Se: naște . însă întrebarea; că dacă, societatea sail

.

“omenirea, ca: organism general şi unitar, are ne_cesitate de „ajutorul. membrilor sei în măsură ne-

“mărginită, sunt - ei, ca individ: sai persoane in„dependente, prin "această * împrejurare, Și datori |
cătră dinsa “în” acecaș “măsură 2
| Ca «dator» în sensul comun al cuvântului, mar
"pet. fi considerat individul, decât în justă “Pro"porţiune cu cele. ce 'el ar. fi “primit de la ea în
“mod efectiv; ceea ce, pentru individ, e într ade-

"ver de o valoare - infinită,

chiar dacă: în primul

moment "nu lutim | în, consideraţitine

decât salva-.

rea. vieţei lui, repetată ' de - nenumărate ori, începend de la nașterea lui chiar.
„Din nefericire însă, mijloacele, individilor în general nu -sunt 'suficiente. . Ele variază, de la: Zero,

pe 0. indefinită scară, de măsuri.

„ Pe de altă parte - e. recunoscut
4

” solidaritatea

resul

seu

în

general, că

omenirii

e utilă nu numai în integenelal, - dar și: în“ acela al. fie:cărui

“individ. aparte; căci așa poate să-i deie fe-căruia

ar
69.:—
ajuta în-: ajutor mil. mai. mare;. „decât * Sar pute
es: comun
dividul,. lăsat singur. — Din acest inter

l, par=.
de. solidaritate” urmează, chiar și în interesu

de .a.nu .
ticular al fie-cărui individ; necesitatea,
„cineva ar.
- se opri și considera «achitat», când
primise ca,
crede, că a “arestituit> ezact atâta, cât
şi mai de-.
imprumut dela omenire, ci a păstra.
irii con.
parte tendința” constană de. a da. omen
.
cursul său fosă. or- ce limitajiume.

că dacă
Mai este. apoi aci de considerat faptul,

dispune". de
“um oare-care procent: din : omenire
ra medie, sunt
mijloace mai mari decât este măsu

nu dispun “
„din nefericire, un: mare: procent, cari

rioară mediei,
decât. 'de:mijloace în 0 măsură infe
omenirea e re-, .
treptat până la zero, Astfel 'apoi,.

dusă. a-i se compensd prin concursul

celor . ce

media, şi a.
dispun. de mijloace: mâi presus de.
ce „aceştia. LI
“se despăgubi :și „ajula, prin usa
pot servi.
că mă
„Din asemene consideraţiuni - urmează,

l, ME.
“ sura datoriei morale este, în mod principa
:

Ei

limitată.

E

-

nu dis„ Măsura obligaţiuni reale. “Oamenii
unul:
pun. „de mijloace toți în aceeași mesură ;. nici
al
și acelaș individ nu dispune în or-ce. moment
„viejei. sale de aceeaş „cantitate, de, zpijloace. -Din,
„i
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“ contra, aceste” variază în. omenire, de la individ.
la individ, și la una și aceeaș : persoană, de la un
moment la: altul, pe o întinsă scară de graduri
„Şi mesuri; de la zero, pe diferite trepte, până
la
„Un. macsimum- nedeterminat ; ȘI: încă nu

numai

în graduri pozitive, ca talente, aptitudini, avere,
până la miliarde, dar și în domeniul. negativ,
ca
datorii îh. senșul cel: proprii, „uzual ; ca incapacitate . de -a se „susţine;

fiind! cineva. constrins.-a

“recurge la ajutorul. societăţii ; etc.” e
| “Diu, cauza -acestei imenze diversitărți
“de mij„. loace de la. om la: om și de“la: moment
la D0-

ment, este. iăposibil a se stabili şi prescrie -pen-

tru fie-care una. și acecaș niăsură determinată
de

obligajiune' reală.

Pe de altă parte, . este de Gbservat, că. chiar
dacă toți şar achita debitul calculat. cătră
societate, aceasta

Nică atunci.

mar fi asigurată. de a a-

. junge şi perzista la cel mai mare grad

de perfec-.

ţiune și fericire : posibilă;. ci, din contra,. ea
n'ar
inceta a se găsi iarăși, în or-ce moment, în
stare .
de defect şi dezintegrare ; având, în 'perp
etuitate,

necesitatea. de xeparaţiune şi reintegrar
e,

„Până la macsimum “posi.

macar -

Sa

Ne întrebiim deci, care “este măsu
ra norrnalăa „Obligaţiunii” reale pentru fie-care
persoană, și

pentru” fie-care moment

adecă: la, care măsură;

şi până: la -

-or-ce individ. poate să se oprească! —
care

măsură, - dacă -nu.va

ajunge, vestul

neînde-

„_ plinit i se va computa. ca debit neachitat ? şi fap-:

Ia

tul neachitării ca vinovăţie ? “n

nd

teoretic sar punte “presupune, în pri-

mul: moment; în “nod: prealabil, că mesura normală ar fi ori. media, ori. mnacsimul mijloacelor
-ezistente în realitate in puterea | Și la dispoziţia

diferiților

individ.

„Să 16 considerăm în consecințele lor iriteresante,

în acest caz, ceva maj. -de aproape pe “arnendoue
pentr u ca să -0, găsim pe. cea

aceste alternative,

a
a
-:
valabilă.
| Luând ca măsură, normală a “obligaţiinii reale:
Inesura, medie, ar urma; că. tot ce ar iătrece. peste
ea, până la macsinnum, Sar put. neglija: și ast-.
- el, omenirea ar remân6 mai pe jos de macsimul

..

ă posibil de înaintare.

i

aplicarea. macsimu-.

“Luând ca-mâsură, normală

lui de mijloace, acea daiunoasă neglijare mar
ave loc; şi omenirea nu, sar: “opri mai jos de.
macsimul de inaintare posibilă câtră, „scopul său
-

ideal.

„De

aci urmează, că nimene nu poate. fi scutit:

sai dispensat. de a aplica în fie-care moment
favoarea omenirii

„dispune,

55

mapsimul

a

în

de mijloace, de, „cari

|

-

m
“Maesiml

de mijloace

j

îînsă este totalitatea mMij- |

“loacelor de: toată natura, adecă materiale, intelectuale, artistice, morale, etc.
— Daci pe. scurt :
“fie-care om. este: în .răalitate obligat a: Și: aplică
în; favoarea. omenirii în, generâl în. fie--care Mo-

ment, toate mijloacele, de cari dispune.

|
2

Repartiţiunea

mijloacelor

— Viaţa

individu

„luă și a 'omenirii- se continuă în un şir

de mo-

mente, astiel,: că. pe lângigi fie-care: “moment . ac“tual.: vine în considerațiuine seria: de. momente ur-

mătoare, 'sâii viitoare,
i
e ae
Su
„Astiel fiind şi mijloacele, urmează” să. fie. ropay-

- tizate. in raport cătră aceste done "clase" de .momentă ;;. prezentul, și: viitorul.: Deci, în fie-care . moment, trebue să destinăm o parte. din mijloace

pentru

actualitate,

rezeroând

celelalte . mijloace

pentru: viori

Sa

Ezorciţi. — 1 Se. pot considera ca limitate necesit
ă-

- ţile omenirii pentru

tot! viitorul ?.. ..

2), - Se : poate considera. ca limitata mesura!
„datoriei E
morale ideale ?...
3). Toţi oamenii dispun: "tot-dea- -una de.
acecaș mă
" Sură de mijloace, ori variază,. de la. zero;
pe 0 seară de
graduri?...
4). “Se pot recunoaște şi gradui negative
în privința

mijloacelor ?da

N

N

.

.

-

”

ă

.

=

78: Se

minată” şi
- 5), - Be-poate- “preserie. aceeaş măsură. deter
- ..
?...
ilor
oamen
or
ficsă pentru. 'obligaţiunile tutur
se” re- _
nu
e,.
6). “Necesităţile omenirii odată, satisfăcut
înoesc necontenit d
TD Care este mâsura obligaţiuni reale 2... _
8). Viaţa e. redusă în;'totul la momentul actual ?...

9).

Nu trebue să- ţinem şeamă și de viitor di

,..
10). - Cum trebue “dară să .ne repartizăm mijloacele
„de cari puten, dispune, în fie-care moment [aa

„ - Mnorăţa și grauri d, ai
Ragortul între îndeplinea datoriei ŞI. între vi'novăţie. — Datoria morală e:0 consecință a ten-

“dinţelor naturale spre peifecţiune șși fericire. Neimpusă

prin. o autor itate esterioară; ea: este nece-"

- sitate internă, mintală, în- sensul, că neimplinind-o
cu spontanee voință, ne: simţim ca -zugrumați de

„o dezaprobare şi apăsare” cerebrală ; ne mustră
cugetul sai conștiința, considerându-ne de «vinovați> ; iar " indeplinind-o, ne aprobăm. noi înşine,
ne simțim. mulțumiți, şi «înaintați» în graduui

„de perfecţiune, și de fericire. „In

. :

-:

privinţagradurilor de vinovăţie” sati culpa-

pilitate, este evident, că cel ce își îndeplineşte în.
intregul datoria. morală, vinovăția “ui -este zero;
şi cu cât cineva remâne cu indeplinirea datoriei.
mai departe . de macsinum- sail de totalitate, cu

- atâta vinovăția hai e mai mare ; și așa mai: de„parte, : până la zero indeplinire, când apoi culpa-.
bilitatea e la macsimurm. i
|

-

“De aci se formulează legea, că. vinovăția. morală variază în raport . invers cu îndeplinărea. da:
„ toriei “morale...

“In legile pozitive, esprese,

Ă

au se pot prevede:

şi. determina -toate actele din viaţa fie-cărui îndi“vid,. cum: să procedeze «el la tot "pasul. Nu --se

pot formula decât un număr de prescripțiuni pen- |
îru contribuţiuni, pentru serviciul militar, și alte servicii cetățenești, “pentru. igiena şi. salubritatea
„Publică, și alte acte. relative la binele și siguranța
| societăţii. “Astfel remâne ui foarte _mare contin-

gent de acte cazuale la deciziunea “spontanee a
individilor ;; remâne la” impulsul sentimentului
lor. moral și aternă de. diregtiva + din conștiința.
„lor morală, .
„Aceia,-Gari nu- și indeplinesc” ezact îndatori iile
- prescrise prin legi pozitive; sunt: constrinşi - prin
-mijloace- materiale; “sunt ezecutaţi, ca să le. înde-:
plinească ; și la. caz. de. reluz total, sunt pedep-

siți după legi. : :
Sunt însă mulți și de aceia,. cari. ÎȘI indepli__NesG îndatoririle” prescrise prin: legi, însă Temân
- îndărăt și mai pe jos de: indeplinirea tuturor da:

toriilor, rhorale nespecificate „Prin. legi. Unii ip.

sesc cu totul de la această îndeplinire, alţii nu-

„-

mai în -parte, în diferite graduri. *
„Gradul vinovăţiei lor. morale esteși variază în
raport drept cu. cantitatea de” datorie morală ne
îndeplinită, săi în- raport invers cu datoria indeplinită.
„

|
„De oare 'ce ezistă un considerabil procent din
omenire, cari remân depaite de a-și indeplini da- 5
toria.- morală, oamenii

sai deprins 'a considera,

macar și numai tacit, - nivelul media de. îndeplinire reală drept nivel normal ;. și în consecinţă,
a-i lăuda drept meritoși pe aceia, cari se întâmplă, a

de își îndeplinesc” datoria morală până la un grad
mai înalt decât acel nivel mediu: sau «normale ;
_ zicând in asemene câz, că dinșii ati «merite»: Din
cauza, -acestei apreciări, societatea le decerne' şi
dă une-ori și unele recompense” pentru. așa- zisele

Sa

o.

merite,

- De fapt, acest . obiceiă. „este Mudabi], şi poate
că atrage pe unii să «merite» și ei unele recom-.
„pense,

prin fapte escepţionale.

In. teorie însă. nu

„urmează, că ei ai făcut mai mult, decât a-și în-: | deplini -mai complet . datoriile morale. : “Astfel, în :
teorie, numai demeritul “saii vinovăția are ezistență reală ; căci or-cât de- multe şi mari. fapte |
progresiste

cineva

a putut

Și poate

să îndepli-

nească, este moralmințe obligat în realitate, să

—

10

“le, ȘI îndeplinească. Or: -ce fapte. cineva a:a îndeplinit, e probă evidentă, că le-a putut. îndeplini: și.
prin urmare nu era moralminte dispensal, de la
indeplinirea lor.
Lzerciţii. — D In 'ce sens variază vinovăția sat „„de„meritul“ în raport câtră îndeplinirea. şi ngindeplinirea
| datoriei morale ?...

.

_

AI

2). Care măsură trebue luata ea nivel normal . pen„tru îndeplinirea - obliggațiunilor morale? nivelul mediu,

„_orl cel maesimal 2...
.

.

=,

|

a

3)
Este de: dezaprobat. a lauda şi- chiar încuraja prin
fapte aşa- -zisele, fapte nieritoase ?.. A

„Didi

uorilor morile,:
.

a

|

- Sneciile: diviziunilor. — Procrana! toate clasele de
lucruri, datoriile morale se „pot divide din diferite puncte de vedere; „precum : - după punctul .
de vedere al divecțiamil ; “după imp,

după cali-

ate, pozitivă .și negativă ; după esența lor, de co”
_isiune

sai

“indeplinire, și

omisiune

sail

negli-

jare ; — de asemenea, dupi natura scopului lor .
mai apropiat și a scopului „mai. depărtat ; etc.
“După punctul 'de -vedere' al 'direcţianiy, datoriile morale ale fie-cărui individ se împart în
datorii cătră sine însuși, datorii individuale sau .
- subiective, și în datorii. cătrii ceă--lolţi oameni,da

=
datorii
torii sociale. Cele di ntăi se pot numi:
at
A
| egoiste, iar cele-lalte datorii altruiste.
După timp, se dcosebesc datorii pentru: actua
litate sau prezent, şi datorii“ pentru viitor.

După calitate, unele sunt: datorii pozitive, uăecti

și de
de a reâlisa un anume efect saii rezultat ;

a face să “dispară sai sii se desființeze. ceva-ezis|
-tent, ori să împedeciima a-.s6 realiza ceva, ce ar

numi
fi si, se îndeplinească. “Cele. dintii se - pot

"datorii cu. scop pozitiv,

iar cele de al doile- da-

torii cu scop negativ.

|

Dupi matura lor . esenţială, “unele sunt datorii
de comisiune, adecă” datorii de a: indeplini ceva

| în mod efectiv, iar. altele sunt datorii de omisiune, “adecă de a ne abţină de la unele acte de

|

voință. +

|

a

“După: natura scopului lor, “unele - sunt datorii
de a ie prezerva, Și asigura în contra relelor, ce
- ne “ameninţă în. general, datorii „de: 'prevedere.— |
- Faţă cu relele; contra cărora _nu ne putem asigura;

“aşa, că 'ne- atacă. în realitate, avem. datoria

"de a ne. apăra :. datorii defenzive ; — în. vedeiea
“relelor,

ce ne fac

chiar diferite stricăciuni, avem

datoria de a ne sili si ne reniediăm ;
duceni macar. la. starea indiferentă.
„presus de aceste, “avem datoria, de'a
„să ne ridica iecontenit în. gradul

să ne: “TeaApoi, mai .
ne inigtiji,
din + ce :în

“ce” tot: mai
zitivă.

inalte. de pertețiue. ȘI fericire: popi

NE

-

Toate clasele de datorii se. zapoartă, pe .de o
„parte la viaţa materială sai. corporală, și la avere,
pe de altă: parte la viaţa

intelectuală

Şi. morală,

sali la: viaţa „psihică, 'sufletească sai mintală,
“ Afară de aceste

diviziuni. fundamentale,

toate

ai tainuirile- de datorii. miorale: se împart, la Xândul
Lor, în alte şi alte sub: diviziuni, |
- Beerciţă. —9. Nu se pot împărţi datoriile
, „decât, după un singur punet,. de vedere ?...

3.2).

porțiea

morale,

„Cari sunt principalele puncte de. vedere BR îm«datoriilor

morală î2.

„ Casiteaţiunea

bateria

“Ta, ezactă corespondenţă cu
c clasificațiunile datoiilor. morale, se pot specifica şi abaterile de la ele.

Astfel, cine se neglijazii pre “sine, se înjoseşte,
nu ţine la .demnitatea sa, „se lasă eespus la, pe-

“Ticule, ori chiar se sinucide, ia parte. în: așa, zis

dud american, și eventual se sinucide în :conse- |
cinţa; acestuia eic., acela își calcă, datoriile indi„viduale saii subiective ; fie ' că le calcă - pe cele
„relative la viaţa, sa corporală, ori cele. relative
la,
viața sa mintală ; cele relative la prezent, ori
la
| viitor; cele pozitive,

precum

și cele: negative ; „de
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comisiune

şi de omisiune; cele de Drezărvare; de - -

apărare, de remediare; $Și în ne cele. de perfecPa

-

-

_ţionare pozitivă ; etc.

Toate aceste specii de abateri sunt acte. imo'rale, sau acte de. valoare. morală. negativă „«de ca-.
racter “individual.

-

Ma

“ Ezact aceleş -specii de abateri. se pot recunoaște |
şi în respectul datoriilor sociale sati altruiste::
| Toate speciile de aBateri variază în diferite mMă|
sură de întindere şi gradurt: de giavitate.
Făcând comparaţiune-- intre unele datorii și între altele, găsim, că e 'maă imperios și ma urgent
a nu „comite distrucțiună, şi în general acte regresiste

; şi: de

asemenea,

a ne

N

reinedia „de o stri-

„_căciune, și a ne apăra de: or-ce decadenţă, distrucțiune. sati suferinţă ; remânenă pe aldoile plan
|
necesităţile de- îmbunătăţiri” pozitive.
„- Pe-de altă parte, în spiritul aceluiaș: principiti, 3

abaterile. in sens' distructiv și negativ
grave,

decât

cele ce -se vapoarti

ca

sunt “mai
omisiuni

la

îmbunătățirile: pozitive.
Zzerciţii, — 1) In ee mod se. pot divide și clasifica,
abaterile de la îndeplinirea datoriilor ?..

2).

Sa

Cart specii de abateri sunt mat grate ?....

- 8)... Variază în diferite graduri de gravitate toate
- speciile de abateri sai infracţiuni ? De: esemplu şi sinuciderea ? “uciderea ?...

SPECIALĂ

“MORALA

-

Datoriile individuale, --

- Datoria cătră. copii. — Căi adulţi tebue să in- |
drumeze pre copii, 'ca; „din vrâsta fragedă încă,
„să se deprindă a se prețui, și ase

sili sii merite .

preţuire atât din partea Jo, cât și din partea al- ,
tora. Preţuirea, de sine, și bucuria de a trăi, și
trăi bine şi” stimat de. toţi, aceste le vor
„> de'a
i servi copiilor și -in general oamenilor de or-ce
etate, ca mobil puternic de a se sili a-și implini cu zel datoriile individuale. -,
„Viaţa
„avem

materială. — Relativ la viaţa “materială
datoria şi

interesul,

de a ne

prezery a şi

păzi de or-ce stricăciune, și de or-ce deprindere
„xătăumătoare ;

e “alcoholizmul,

cum

necuriţenia,:

- fumatul, jocul de hazard, și. alte deprinderi nefa„Yorubile sănătăţii, averii și demnităţii ; de aseme“nea

e 0 datorie a-și

păstra "viaţa, și

integritatea

“corpului, pentru i se „pute îndeplini la imp da-

Si

; doriile sociale:
d.

îinucide, spre a evita” suferințele Și, grentăţile. vie6

. ţei, acela comite un act “de dezevtara de la datoriile sociale..

|

| „Însă nu-e de. ajuns, ca. cineva să- -și „păstreze
| integritatea corpului seii. Trebue, afară de uceast
a,
să și-l dezvoalte, ŞI să-l „perfecționeze în toate
sen-

-

Şi alte instrumente

de întemplări Și trebuințe;
gimnastică, alergat, salt,
luptă, fie -cu animale, fie.
mânuire de diterite arme:

utile: în viață,

"Cesar. a ne

deprinde: să putem

conveniente

corporale

mai

E foarte -ne-

sa eri .or--ce in-

până la un

mare ; de es. în temperaturii,

macsimurn. cât

înaltă și. joasti,

„ osteneală,. foare, sete,

Pe
pune

de altă

parte,

necontenit

în

fiind că cor “pu
tot

cursul

" imenzei “sale complicaţiuni,

- mnerate -turburări
avem neapărată

numite

vieţei,

-

se discomŞi din Cauza

|

este - ecspus. la nenu--

boli,. din aceste ' cauze;

necesitate - de-a

ne

procura

se poate. maj multă avere, adec
ă, agenţi,

cât

+

„Surile, pentru. or-ce fel
„prin toate” speciile - de
„urcat, ridicat, înnotat,.
cu oameni periculoși,

cu cari

nutrindu-se să-i compensăm neco
ntenit deperdiţiu:

nile ; să-l protejim în con
tra tuturor inconvenientelor; la cari este espu
s; „Și- la caz, să-i Testabilim -'pursul normal saii
sânătatea..

Averea se poate ' câștiga și
înmualţi - prin dout mijloace: magice
munca

, dar indispensabile ; ;acest
e'sunt:
productivă, Și economia. Se
ee -

+

a

Ei
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avere,

Condiţia valorii: banilor. — Gandnd la
să -ne păzim de
constă în
-“eroare, să

bani.
nu

de a crede, că averea:

eroarea
Spre a ne

uităm,

că

prezerva

banii,

această

de

în sine,

Nu

con-

stitue avere, Ei. nu sunt, decât mijlocul de a cumpăra. diferitele lucruri ezistente, în posesiunea al: *
“ora, şi numai în .măsuiă,. în care ele ezistă; iar
pe cât. ele nu ezistă, banul mi -le poale. crea.

Când s5 achită prin bani niște servicii de muncă, i
și atunci, banii aii acelaș rol: adecă nu au va” doare, decât în perspectiva, că primitorul va găsi

“

ce să-și procuie printr inșii.

“Viaţa fără muncă. —: Este” nedemn și” chiar ru
-şinios pentru omul sănătos, a trăi. fără muncă, |
„chiar și atunci, când cineva, a moştenit -ori a primit avere în alt mod. 'In asemene caz, e 0 cu-

xiinţă morală și de demnitate, a-și alege o spe-. „cialitate, și a fi. util

societăţii prin

:activitate în

“scop filantropic. Prin aceasta ne putem achita de.

datoria, ce avem cătră 'societate; și tot-odată ne
facem: viaţa mai fericită + : căci munca folositoare, și

mai cu seamă Tnunca filantropică. este-un nesecat
_îzyor de fericirea cea mai înaltă și mai neturburată.

Prin munca filantropică, oamenii loviți de soartă
își salvează chiai sănătatea, când -aceasta_ e ame« de alte boli: „dezastre oase.
innţată de melancolie, ori:
Pia

:

_

su.

E

Datorii cătră viața psihică. — Afară de

dato-

“iile relative la viaţa noastră. corporală, și averea
materiali, avem și datorii relative la viaţa noa-

stră sufletească, psihică, saii mintală ; , Xiaţa înte-..
lectuală,
|

sentimental

Ta vederea

“deștepta

acestui

şi morală.

-

scop, i suntem

datori a ne

Și perfecționă simțul. vederii, auzul, pi-

| păitul, cări sunt -ca” niște perpetue.. izvoare pen-

tri Cursul, vieţei psihice: — să ne deșteptăm. toate
“ ramurile

viiatea

de

activitate

definițiunii,

monstr ațiunăa

sau

coperi croărea,

a

psihică, - raționarea : acti-

diviziunea, . clasificarea, . de-.
argumentare ea,

aria: de a des"

demasca sofisma, Şi de a con-

stitui- adevărul, fie direct, prin observaţiune Să
„constituirea adevărului, fie prin „demonstrațiune.

“Să ne apropriăm. principiile

şi diferite

alte științe

“apoi. câte 6. ramură

artei pedagogice,

de. importanţă! generală :

sati grupă - specială, in

avem. să ne "perfecţioniim
“îmalt posibil.

care -

până la gradul cel mai
a

“= Cel ce remâne ignorant şi necalificat. in nici o.
specialitate, acela. va fi constrins să îndeplinească.
munci din cele mai „ordinare, mai: grele și neplăcute. Din contra cei ce se specializează în a--

nume

ramuri, aceia au parte de 0 viață mai plă-

cută în mai multe. sensuri. |

.

„Una din; ;mnacsirnele cele mai salutare în această
|

—
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ordine de idei este următoarea.:, «Cunoaște-te pre
tine însuți», „Sau: mai:

corect :

să te

« Caută

cu-

sili
noști»; — caci cunoscându- te ca bun, te vei
a-ți păstra calităţile, preţioase : iar cunoscându-te
ca: r&u, te vei disgusta de

calităţile tale cele

rele,

-.

și te vei sili imediat a te schimba în pine.. Ma
:
- n privinţa. fericiră, e salutar, a ne compară

cu cei mal puțin fericip, ori chiar cu gradul de-

zero-fericive ; căci astfel avem apoi ocâziunea de
a percurge un. număr de graduri: în sens ascen'fe“dent: ceea ce tie va ocaziona o emoţiune de
din
„Ticire. — In. priviinţa pe -focţiamiă e salutar,
;
contra, a ne compara cu gradurile mai înalte
grași-a nesili să. ne înnălțăm şi noi. la asemene
apoi i
duri de pertecţiune :- „ceea, ce ne va procura
înaintarea și în gradurile. de fericire,
"Vevacitatea

în. susţinerii,

sinceritatea și onesti

tatea "in conduită 'sunt din cele. mai stricte. obli“
gaţiuni : ȘI ne procură. stima și iubirea concetă=".

|

_ţenilor.. -

DR

Laloviozitatea ne procură mulțurăirea sufletului, şi. în acelaş timp Și toate avantajele raate- -

siale posibile.

-

Da

"Este foarte salutar a ne cultiva aptitudinile
sentimentale, pentru a simţi bucurie la .or-ce caz

„de faptă

Jaudabili. : ȘI. milă pentru or-ce finţă

„eespusiă la suferință:

=
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- Lătimia Şi necunpătariea.

în .or-ce “acru sunt.

„- dezastroase ; de asemenea sunt periculoase toate
” "Ecsăgerările și - pasiunile ; Chiar şi acele porniri,
-.cari,
mai

în grad moderat, „ mepasional, sunt
mare

utilitate ;

astfel; nu

numai

de cea
alcoho-

lizmul, jocurile - de hazard; - petrecerile Iucsoase;

„dar. și pasiunea! de- a- Şi - aduna
bogății, de a-și
sacrifica tot avutul pentru actualitate, ricrezer“vând nimic pentru viitor, de a ambiţiona: onoE

ruri din ce în 'ce tot mai mari, ori autoritate
și
putere din ce in ce toi mai înaliă.

Pasiunile. — Toate pornire pasionate findu-nă

periculoase, este necesar a ne inarma în contra lor.
„O armă puternică în. contra acestora este de-.

şteptarea

ambiţiunii morale,

și

nici. o victorie nu.

e mai

mai

onorătoare,

dulce şi

maj

cunoașterea, că

grea,- Și prin urmare
decât biruinţa

de

"sine însuși, adeci invingerea - asupra, pornir
ilor
"salE pasionale... i
„Cu cea mai mare Stricteţă să'ne păzim
la în-

ceput, să nu contractăm pasiunile: Aceast
a: e, din

fericire, incomparabil mai ușor, decât
a me cura

de ele mai târziu.
“In cazurile de nefevicive, este
o decadență du-

Teroasă, a despera, a afurisi soarta
sati aşa zisul
destin. In asemene Cazuri, să fim
mândri a ști
N

si ne rezignăm ; inţelegigând, că în
„cert -de viaţă
“niște

universală,

factori sau

noi -nu-

trepte: foarte

nk
sunt

nieinsemnat

cătoare : și că ne este absolut imposibil a schizaba
cursul. nature. Să ne dăm seamă. tot-dea-una, că
nică „puternicii

- Tericiţi;
mare,

pământului nu. sunt, în total, mai -

ba, adeseori,
cu. cât

nefericireea e cu atât..mai

cineva. ocupă

poziţiuni

mai

înalte.

.
N

„Să ne silim neintrer upt a fi şia rernână Mo„xali, chiar Şi atunci, . când. . aceasta ne-ar. costa
“cea mai mare luptă și suferință.
|
- Triumful nostru moral asupra “greutăților - Şi
suferințelor

se numește „Virtude.

- Sinuciderea. — Din. „cei loviți sati ameninţaţi “de. soartă, unii

m'aii puterea

morală de a-i în-

frunta, loviturile și adversităţile, şi se încearcă a
“se asigura contra suferințelor, "curmându- -ȘĂ „firul
vieței, sinucidendu-se. SE

- Unora. ca aceia, cari se poar tă cu: asemene plan,”

se cuvine să le aducem,
--că
“care

fiinţe cu totul independente .

ei nu sunt nişte

ca individi, ci sunt

pe de o parte, aminte;

membri ai societăţii

le-a împrumutat,

cu

generozitate,

omenești :
ajutoarele -

sale- părintești ; și căreia, prin urmare, ci le sunt
debitori in măsuri foarte mare. Prin urmare, ci”

comit un act de supremă îngratitudine, dezer tând.

— „86 E
-.

“de la postul lor: de „muncă, spre a se scuti de
RER suferinţele, cari, e ştiut, sunt in diferite gradini,
patrimoniul

tuturor muritorilor

Pretenţiunea

lor,

că destinul să-i escepteze de sub soarta comună
oamenilor, e 0 pretenţiune nelogică Și deșartii.
Nu trebue, pe de altă parte, ca consolațiune,
să uite că, precum fericirea, tot ast-fel și nete: |
zicirea, € cu totul trecătoare ; și că astfel, pe de
o

parte,

n'aii

pentru: ce

a se-îngrozi

de

lovitu-

rile sorții,” pe de altă . parte,-iîn zădar.presu-.
pun, că alţii-se bucură, cu siguranţă, de o. stabilă fericire:. şică, și dinşii,. în loc de neterici-.
rea, ce îi lovește, ori îi ameninţă, ar ave dreptul şi speranţa la o fericire completă, | - siguri ȘI.

durabilă.
Mare
ranţe

număr
sunt

de: judecaţă,

din asemene

bazate

pe

presupuneri: și spe-

deșerte iluziuni,

saii: erori!

și false apreciări asupra „mijloacelor

de fericire,
E
A
>
„Să repetăm aci că, după natura psichologică
a omului, fericirea nu se provoacă în mod. sim-.
țit,

decât. prin

tranzițiune

de la unele

stări sat

mișcări la altele: *) că, prin urmare, ea nu poate
fi continuă și perpetuă.
Trebue, afară de aceste conăiderațu să re“levăm aci un. noii fapt de o importanţă capital
DV,

Psichologia paz.
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în chestiune; și anume:

itustrul savant Jacolliot )

desco-

nză
„a publicat, în timpul mai noii o iîme

B&hamps, care a
„perie făcută de alt. sav “ant A.
pică niște elegăsit și constatat pe calea: microsco
ţile minime și. nemente vitale fundamentale, vietă
Li bine, dacă or
distruetibile, numite mâcrozimd.

dacă chiar orga- .
ganismul numit om 'se distruge,
,aaceastă înce- „nele lui constitutive se discompun

ă, nu merge,
tare de funcţionare complecsă, colectiv
in . elementele .
probabil, până la zero: ci, cel puţ
și de alți saminime, microzimele, recunoscute

asemenea,

ioperiu.- -se discompune;

când un

ezistenţa

își continuă
provinciile, ce-l consiituiati,

lor, poate mai dureroasă, și
înainte : când

își continuă

decât.

mai ecspusă;

se "disolvă,

o societate

7

De

Şi fără îndoială Și

viaţa dor;

vanţi, își continită
simţirea.

membrii

ei

— e foarte probabil,
ezistența: ete,

omenesc, părțile
că murind organizmul complecs
uă
lui, elementele luă, își contin

+

„Prin urmare,
.“nu- -ȘI

duce

.

. viața

e foarte probabil,
a

de

ajunge. scopul

la totală nesimţire.

se

și simţirea.

că_ şin- -ucigașul

nimici,

sail

a

se

a-

se pot conDatoriile. speciale tratate până aci.
propriii zise sait”
sidera ca „datorii individuale
direce.
,
:
-

.

=)

Op, citat mai sus.

-
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Dar nu numai

_

prin indeplinirea “acestora

“facem bine nouă înşine ; îndeplinind
truiste

sati sociale, ne . atragem

ne

datoriile al-

ajutorul. Şi pro-

„tecţiunea societăţii în favoarea noastră ; prin ur-

mare, spre a merita această - favoare, și sprijinul
altora,

urmează

să indeplinim

datoriile

sociale.

Deci şi aceste de pe urmă se: pot cohsidera, în
mod indirect și mijlocit, tot, ca datorii: individuale.

Despre duel. zic unii, că trebue respins şi Condamnat, drept

0 specie, “de sinucidere,

nereușită de a ucide pe adversar.

in caz de

-

- tusă, in. realitate, duelul. e mult mai: curend O.
rănire ori chiar ucidere decât. sinucidere ; de aceea, -el .face parte. din obiectele. de datorii sociale ; şi deci, urmează a fi- tratat in șirul chestiunilor despre acele datorii.
“zercițiă, — 1). Ce
- lativ

la viața noastră

fel de

durorit negat

avem

re-

materială 2
?

_2), IȘI achită sinucigaşiă datoriile. lor” individuale 2.
2). Ce fel ds datorii pozitive avem câtră viata noastra corporală ?..,
_ 4). Ce datorii avem reletiv la mijloacele materiale de
viață,

adecă

relativ

la averea

materială ?.,.

5)... Cari sunt mijloacele” „magice:
„averii ?,.,
6),

Se poate

“crea

averea

prin bani ?...

7).

Ce rol au dară banii ?...

8).

E demn

de oameni

a trăi fără

i

pentru, înmulțirea

muncă

E

utilă ?...

—
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9). Ce. fel de afecte salutare
10). Ce. fel de datorii avem

psihică ?...

produce. munca ? . ..
câtră viața noastră

e

i

Cari tine sunt indispensalile pentru toţi ce-.
1
a
?
taţenii da
„Oaută
maesima:
€
12). Ce efecte silutare ne poate cauza
de te cunoaşte“2...

13).

a

Zu

--

Gu cari graduri” e salutar a'ne compara

”

în pri-

vința fericirii 2.

|

?
Dar în. privinţa perfecțiunii 2,
oi
de pa15). : Prin ce mijloc putem să ne rezervi
locului, ori
Ă sin ? abținându-ne de la vicii din capul

poate căutând a 'ne cura de ele pe urmă ?. .

16). Care biruință
„mal lăudabilă ?..

„11).

Care e miez

e cea mai

grea, dar tot- odată cea

psihologie pentru

a simţi fe- N

ricire ?..
şi “perpetus $2.
continnă
fericiten
A
18).. Poate
lui
Poate fi sigur sinucigaşul, că după moartea
19).
ă
“personală nu va mai simţi nimic 2. .
+ fac parte din datoriile
"20). - Datoriile individuale nu
”
sociale 2.

21).

Ce ae velă mai curând ? Sinucidere ori ucidere! 2.

„Datorie tmise sajlsociale,
|

Solidaritatea. omenirii. 2 Din zi în zi, niloane
cele de comunicațiune între -om și .0m, naţiu
și naţiune,

continent şi continent

se

înmulțesc,

şi alţii
Şi see perfecționează ;; rapor tur ile dintre unii

— 92 —

|

se înmulțesc și se fac: din' zi în zi tot mai com-

plecse și mai întinse;. mijloacele de transport ȘI
-“circulațiune “se

multiplică

din

minut 'în

minut.

“Toate aceste fac,.ca specia omenească să devină, cu o celeritate din ce în ce crescândă, tot -mai
strict unitară ; în mod din ce in ce tot mai propriii
un organizm ; în: care fie-care rasă, fie--care naţiune, fie-care neam, familie și persoană : individuală, atârna, atât în bine, cât și în reu din ce
"în ce tot mat strict. de cursul vital al întregului,
al. genului omenesc în general ; — fie-care act de „bucurie ori de durere cauzat la un element se
resimte

tot mai 1epede și în cercuri: tot. mai mari.
Solidaritatea omenirii devine tot mai strictă ; și din

această cauză i datoriile sociale tot .mai imperioase:

Datoriile sociale preparatorii: — Pentria

ca să,

“fim în stare de a-ne. îndeplini, “datoriile sociale
„propriii zise, este indispensabil, a ne pregăti şi
califica, îndeplinindu- -ne datoriile individuale” de |
pei -fecţionare.

Deci,

prima serie de datorii- sociale- este .0 serie

de datorii individuale. Ele, din această cauză, pot
fi considerate ca datorii sociale indirecte, prea-

labile. sati reparatorie.

Ele

sunt

indispensabile

pentru a ne face. posibilă indeplihirea. datoriilor
:

sociale

proprii.

—

a
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măterială. _ Timoând după icapărțirile.

Viaţa

datoriilor morale în general, urmează să conside- |
__răm mai intăt viața materială. a societăţii.
-Cătră aceasta avem. aceleș datorii,. ca

și cătră

.

propria noastră viaţă corporală; Trebue să coope- .
“răm din toate puterile, și cu toate mijloacele dis„ponibile, să prezervăm Și asicurăm corpul $si viața
“semenilor

noștri

în contra

inconveniente-

tuturor

lor eventuale, ce o pot: amenința : să o apărăm

în

- contra.

- or- -cărui

" vre-un inconvenient.

ciune,

atac,
S-ar

ce

ar.

fi cauzat

săi ne silim,. a o. readuce

şi,

lovi-o;
vre-o

la starea

dacă
strică-

şi Cur

sul normal 'salutar. In fine, mai presus de aceste,
"suntem" datori a contribui cu toate mijloacele“
disponibile, și pe toate. căile posibile, ca. viața
. semenilor

noştri să înainteze

din ce în ce tot mai

-

|
mult în graduri de per fecţiune pozitivă.
Pe de altă. parte avem ezact . aceleșă. serii de.
| datorii şi în respectul: mijloacelor saii azerii ma-

_teriale a semnenilor- noștri ; adecă, a o! “asigura . și.

„ prezervaî: a 0 “apăra; eventual, a.o îmbunătăți,
îmmulţi Și perfecționa in măsura cea nai mare
„

„posibilă.

o

a

Aceste se pot. considera - ca: datorii. de. natură
pozitivă.
4
i Mai stricte decât acestă. sunt datoriile de na-tură, megatiea ;;Și anume; datoriile, dea nu ataca

4
nici. deteriora

baza corporală a vieţei, -ori cursul

“sei vital: de a nu ataca,
| averea altuia.

sustrage ori „distruge
.
|

Abaterile de. la aceste "datorii sunt mai

furtal,

daunarea ori jăfuirea

grave; ;

altuia se . pedepsesc

- după legile penale ;; deasemenea maltratările ră-

nirea și uciderea altora.

Sa

E

- Ducu este, în seps 'pr opriu, voință de a răni,
ori de a chiar ucide ; și se cuvine să fie interzis,
şi pedepsit, în consecință | ps

Viata psihică — Seriile dă datorii, pozitive

și

negative, ce avem cătră viața materială a_ altora, aceleși serii de -datorii le avem: şi cătră “> aţa.
lor psihica ; adecă în. respectul inteligenţei lor;
a sentimentului și. a voinţei lor.
« Ce fie nai-ți place altuia, mut-ă face»: aceasta
sii fie deviza Și norma practică de conduită ;—

apoi : «Ce ax dori, sah facă al
şi tu lov».

_

«aceea să de fact

x

Criteriul moralității. — In mod ştiinţific, regula
generală a conduitei omenești Sar putea formula

i în. sensul urmiitor:
se
"Sunt de aprobat și recomandat acele acte

,
dă,

voinţă și fapte, cari, dacă sar generaliza: la una

nimitatea, oamenilor, ar: pute f salutare pentru
toți;

"nefiind. dezastroase. pentru nică „unul. -

:

„moral,

sai cel

puţin admisibil,

ca

consideră

În: unele -. părţi. 'ale . omenirii, se

ca unele

per-:

soan6 si fie supuse la diferite. inconveniente, „pre: “fuztul,

cum

sclăvia,

tortura, “şi chiar, moartea ;

de esemplu, ca veduvele să fie ucise. Ja. moartea
soțului lor, și alte asemene, mari inconveniențe.:

In general în cursul scolilor, și la diferite po- .
poare şi triburi, se găsesc . -numeroase „cazuri de
“ divergență din punct de vedere moral ;-și se iveşte neinlăturabil. întrebarea,

că după ce criterii -

“practic „urmează a.se decide asemene divergențe ?
:

Respuiâsul este

foarte

ușor și sigur.. Dupi

a-

mintitul criterii al amaimitaţi.
Ceea ce nu Sar. pute. generaliza în. unanimi;.
tate, ori ar

pute fi vătămător. macar și

pentru un singur

om,

aceea

procent, ori „pentru

nu poate fi admisibil. .

numai

un: singur

a,

“Cea mai fundamentală dătorie socială este aceea
"de a educa tinerimea: saii “mai just, a-i. dirige
instrucțiunea și educaţiunea: o
E
„Partea -cea mai importantă : a. acestei cducaţiuni.
trebue să fie deșteptarea. conștiinței moale ; de:

“prinderea de a .nu face .reul, și a face: binele, nu .
„de frică, ci
Pe lângă.
» lor. remași
urgentă șȘi i

din .propria plecare. spontanee.':
datoria- de a- dirige.. educațiunea -ceîn. stare primitivă, -copii şi adulți, tot
imperioasă- este și: datoria de : a- proteja.

și sprijini
munci. „După

pe. cei.neputincioşi, și incapabil de a

aceste

ur meazii,

tot

ca. datorie

urgentă,

rocunoşiinja, cătră bine "fă icătorii noştri, „pătnți și
“străini.

.-:

„Urmează

s

>

-

după aceste, ca datottie ideali, fra:

_zernitatea - unăver sala : datoria
intreaga omenire

în

de alţii ?..

camenii “indifereng

îi

unit

-

Carl sunt datoriile. Bociale preparatorii ?, a.

3).
Ce datorii
altora:?... a

4).

solidaritate cu

. general.

Zizertiţiă, — 1.: Pot remâns
2),

de

avem

cătră viațu
7

.

materială

De

și

averea

îi

Carl datorii: sunt maii striete și mai urgente? cele

pozitive, or cele: negative 7. .
5). : Cum'se -poate - considera duelul
-

ori că

ca "sinucidere

ucidere ?..,

6).
Ce datorii avem catra viata - psihică a altor due
7). „Care e. criteriul” moralității 2, ..

Abateri. și vită. SE Sia „Sorgintea abaterilor. — In cutsul. xvieţei, în) fiecare

om

se

manifestă

un: „mare!

număr

de tre-

buinţe; unele sunt originale și permanente, iar
"altele derivate, câștigate și. variabile. Unele din
aceste: sunt niște dispoziții vehemente ; şi intense,
așa,

că

respectiv

nesatisfacerea

- “lor

violente. suferințe.

cauzează

subiectului

— 970
Imboldit de tendinţa
de a se prezerva ori eli-.
bera

de asemene . suferinţe,

cientă

energie

in tendinţa

tr'înșii preponderează

unii nu ai

0

sufi-,.:

morală : astfel, “că

tendinţa contrară ;

în-

și per-

soana luneciia comite abateri de la legea morală. „ Tendinţa abătută.
se perpetuieazi: une-oi în
Viaţa omului ; și asemenea . dispoziții imorale -se 2
numesc vicii,
|
Atât

abaterile

bile, variază

casiuale, cat șii viciile mai dura-

de la

om la „oi în. diferite

-.

forme

și graduri. de gravitate, i

+

Abaterile “sunt, pe. as o parte neindeplinirea datoriei
de sprijin pozitiv; refuzul de a da'ajutor de remediare
în caz de suferință, nici de prezervare. în contra incon„venientelor amenințătoare ; apot lovirile şi leziunile, maltratările ; răpirea libertăţii ; supremație sai hegemonie: impusă eu forța ; invaziuni, agresiuni ; cucerirea, dominațiunea. impusă

cu de-a sila;

firănia;

scluvajul ;,

“cendiarea, furtul, jaful, şi prădăciunea, asasinatul învaziune şi rezbaiă ; apoi refuzul de a fi util prin muncă;
- violenţa; crudimea:; — înggâmfarea, înjosirea, neglijarea
educățiuniă, împedecarea ei, inducerea în eroare „prin
neadevăr, ori prin alte mijloace; nedreptătirea la judecată şi arbitraj ; înşelarea în industrie, comerciii, şi or-ce

alt serviciu ; intoleranța' națională ori religioasă ; incviziția şi perzecutiile religioase; ete.; diffamațiunea, calomnia, despreţul și nedreptâţirile din cauză de favoritizm ; —

mat departe: împedecarea. justiţiei prin ascundere după
'Q. crimă, ori prin inducerea societăţii în eroare, prin
1.

P. Florantin,— Morala.

Fă.

II. 1892.

ie

[i
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_

r

informaţiuni false, prin . “marturie mincinoasă ; refuzul de a-şi achita an gajamentele, promisiunea, Guuvtntul de,
"onoare, învoiala sau contractul ; ete.
-

|

-

-Vicii, sai deprinderi imorale sunt toate deprinderile
contrarie celor progresiste ; precum

lenea,

necurățeniu,

neenmpatarea, lăcomia, risipirea, avariţia . şi. zgârcenia,
mania de a fura, de a clereti, detraeta și calomnia, am-

.biţia. Ezagerată, cum şi “înjosirea sau lipsa de” ambiţiăşi demnitate, nerecunoştinţa, pasiunea de alcohol, de joe
_d6. hazard, “pasiunea de a se împodobi în mod artifi ial
prin mijloace esterne,- în locul calitaţilor nobile ; ; îndărătnizia față cu sfaturile “cele “bune, Încăpâținarea. sai
perzistarea
tora

;;—

în _ceva

ete.

recunoscut
i

-

ca sresit,
-

coruperea

al-

:

-

Abaterile ȘIș viciile în general variază
vite

măsuri

ȘI, grăduniă : gravitatea

în dife--

vinovăţiei va-

riaziy de asemenea, în. araduri în “raport direct
cu gravitatea abaterilor, cu caracterul şi durata“.

„Viciilor,

-

a

E erciţiă —, n. Care e« sorgintea abateri! or de ia legea,
E

morală ?,..

2).

3).

i

Cari sunt principalele specii de abateri si viei. .

Nu variază” abaterile și viciile în „diferite Ira-

duri?.,.
4)... Să se arate” serii de
Si vicii ..

sraduni în - câte: -va abateri,

9
impui

—
și responsabilitate, -

“Ipoteza. ncimputebilități. — Dacă legile, civile
și penale, ar pute av6 nici o influenţă în cumpina. " deliberaţiunii : oamenilor, dacă “ toate actele
„de deciziune- ale lor. Sar indeplini în mod orb,
„fu

cunoştinţă 'din partea, lor, ȘI cu totul

or-ce grad

de: spontaneitate, atunci cei ce ar-fi.

făcând fapte morale
mulţumirea

fără

mar av€ după asemene fapte |

conştiinţei ;, și par

ave

pentru , ce se

|
hotări de a urma și în viitor: tot” aşa: nici făcătorii de rele . nu' Sar simţi «vinovaţi»: na ar,

“propunie a se îndr :pta; nu sar prezenta, la- caz,

ȘI.
dinaintea judecătorilor, spre a-și lua pedeapsa,
a se elibera, .prin espiare sai isp: ăsire, de. torturile conștiinței lor : ştiindu- -se, și unii și alţii. duși,
. răpiți, în. mod mașinal în curentul faptelor; fără
să. li-se

poată

recunoaște-

un

merit, nici

a li-se -

“imputa o vinovăţie. Toţi ar fi, în asemenea. caz,

cu. totul meimputabili, și deci, neresponsabili pen-

4

tru

or-ce

dist ucțiune” ar. fi comis ; -sail, in. acea

„ipoteză, — or-ce ar i. „comis
2

oarba soartii prin-

tr inșii. |

Gradurile imputabilități. — Ipoteza aceasta însă

ă |
"este. desminţită prin vealitatea faptelor în măsur

d
„considerabilă; ; căci, din contra, ne știm dispunen
:
de oave-care: spontaneitate “saii independenţă ; care

10

—

„ce e. drept, : variază, de 1a om la om,

i de le

epocă -la- epocă, în diferite” graduri IRI
Intr? adevăr, la. copil şi la omul. turburat prin
alc6hol,. prin porniri ernoţionale vehemente, prin
teroare,

ori

diferite . stări, “«anormâle».

„agentul dominant

etc.,

—

și activ nu e pe deplin spon-

taneu. și - independent în faptele sale; ci e imbol-;
“dit, e ca forțat în o măsură oare-care ale indeplini: "chiar și atunci, „când propria ui rațiune:

le-ar. fi dezaprobând.

-

“în cazuri. de această. natură, imputahilitatea e
"redusă; ea variază în sens invers în raport câtră. Ă
_vehemenţa influențelor tarbur: toare.
|

După gradurile de imputabilitate vari iază apoi,. -

în, „sens direct; şi 'vesponsabilitatea ; Și anume; de:
. la 'zero-grad, de: es. „la copilul mic, la omul. tur--

„burat etc., pe o întinsă scară de eraduri inter- |
mediare, până la un Tnacsimum, la” omul cu fane- i
țiunile mintale normale.

-

La rândul seu apoi, punibilitatea variază în
sens „dizeet în raport cu respohsabilitatea. i

Beneralitatea

legilor. — Dacă un „singur. om. -

ar îi esceptat de sub lege, ar. pute face “mari
dis-“trucţii; de aceea, precum - față cu toate
legile: în.

general,

âstfel în special, față cu legile” penale,

toţi oamenii

trebue să

fie considerați

ca egali,
e

Ă

[a

N

10

fără or-ce” escepţiune.

"meral,

Acuma

și astfel or:care

ros, necunoscihil

—

or-ce lucru

«om»

în esenţa

-

în ge-

este, in mod rigusa;

dar

e cunoscut

şi considerat ca echivalent -cu acțiunile sai faptele
sale; — de aceea, 'or- ce om e responsabil de fap-'
_tele sale cele vroițe. și efectuite cu independenţă
Și „spontaneitate; şi la” caz e pasibil de a i se
aplica pedepsele, cu- cari este > amenințat prin le- gile penale.
n
_
De sub această lege nici capii statelor nu sunt
esceptaţi.

DC

e

-.

Ă

“Obligaţiunea graclării. și limitele ei. — Institu-. |
ţiunea judiciară nu poate fi ezercitată . de niște |
fiinţe” infalibile; ci tot numai de cătră oameni;
Sari, e știut, Uşor pot căd6 în veticită i și erori și întru aplicaţiunea legilor penale. :
|
Erorile. judiciare se descopăr, adeseori dupi da- |

vea hotăririi definitive : 'şi judecătorilor le este legalmente imposibil a face. cuvenita rectificare.
Această rectificare însă

obligațiune a societăţii

fiind o strictă și sacră

faţă

din. eroare, este indispensabil,
- suprem

al statului,

cu persoana

lovită,

ca prin dirigentul

reprezentantul lui, săse aducă .

rectificarea la îndeplinire. Pentru acest scop se
acordă: capului fiecărui stat dreptul ȘI datoria de
a revoca pedeapsa decretată din eroare; Acest
i

“
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—:

“drept se araeste
«preroativas de a -aprracia»';Ş
adecă de a reduce pedepsele ; fie în totul, fie
numai in parte ; întru cât ele Sau! "dovedit că au
“fost date ori măsurate greșit.
ş

Limitele dreptului de “praviare. —

In unele

"cazuri, datoria de rectificare a pedepselor o vedem - amplificată,

sub forma :de „prerogativa
sau

- dreptul de graciare, în favoarea unor infractori
condamnaţi corect ; cari insă dau semne convin=
giătoare, că sau îndreptat ; că nu mai sunt peri-

„culoși pentru: nirnene..

i

Pe lângă Jaturea ei “umanitară;

|

a

aceaștă .dispo-

- zițiune adițională prezintă și o lature, care ne dă

-

de : gândit. - Căci, intradevir, un considerabil
procent -din crimele “cele mai mari sunt acte
izolate, : -singuratice:

așa; „că, imediat după comi-

terea, lor, criminalul respectiv” e pozitiv de „Considerat. ca ne mai fiind periculos ; e ca și or-care:
criminal «coves».

Alți” criminali, foști recidiviști, se pot core

în urmă:
» Astiel
_recţiune

alții pot să simuleze
poate

contribui

bil, pentru. ca iorța

de

că

Sau

cores,

semne

de co-

la unii, în "mod

preala-

speranţa. graciării? pentru

contrabalanţare faţă, «cu

tendințele criminale” să remână nesuficientii. "Pe de altă parte; nu-e bine a. Lisa din vedere

.

fdptul; că; dacă “pedeapsa

pletă, şi ezecuia

beşte

a fost justă, meceșiitatea.

este: de

și practică

- logică

__
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Sa

ezact:

-a se

COM-

-:

şi or-ce ştirbitură

slă=- -

abţinerea

dela :

întru

salutara - influență

|

a

Si

crime. -

manţine

Dar chiar. dacă “criminalii Sau cores cu totul,
nu urmeazit. de .loc “ca. o cuviință de a-i “vecomDacă ei sau 'cores, dato„pensă pentru aceasta.
ria șau făcut-o; fiind-că datori erau să se coveagă.

Cei. ce nu sau corss, ci comit
“acelora

âncă infracţiuni»

li se cuvine” pedeapsă ouă,

„conformă

|

aceste infracțiuni.

en

„Pe. lângă aceste,

mai

este. “încă s și o

altii con-

și anume: _dacă se recunoaște

sideraţiune

ca:

pului unui stat prerogativa de a schizba, pedep: .
sele în. general, şi, 'de fapt dinșii nu le schimbă,
decât în minus, scădendu-le,—nu e de lăsat din
- vedere,

de a “schimba
amintita

pute: Îvi, vreodată: și idea -

că, eventual sar

vreuna

în plus.

prerogativă nu că rigoros

Cel puţin
logic

din

esclusti

asemene eventualitate, 7
*
rerciţii A), -Ne ştim noi în generăl, totalmente
„dotați cu .
- maşinali în deciziunile noastre, ori ne ştim
ndenţă ?.
- oarecari graduri de spontaneitate şi indepe
oarecare de îm
E 2), Ni.se poate recunoaște un grad
noastre?
putabilitate morală şi. responsabilitate de faptele
şi pe
In ce raport trebue să stee punibilitatea
3).
|

a
- depsele cătră imputabilitatea şi. responsabilitatea oam6-...:
* Dilor 2...
i
4). Nu pot groși oamenii întra aliarea legilor penale ?...
Ă
5), Nu e o_ strictă obligaţiune” a rectifică erorile
descoperite În aplicarea acestor legi ?. .
6). Considerând dispoziţiunea, după care unii inăivii condamnați Just sunt graciaţi, pe. motiv că. au date |
“probe

“din

că

8'uu. cores,

asemene

9

Nu

nu

pot

deriva

dispoziţiune ?...

unele

inconvenient

|

e

e or-ce condumnt obligat a se corege da

Gradurile de solidaritate,
“ Solidaritatea omenirii. — 'Treapta normală de
datorii sociale este acea a datoriilor fiecărui. individ cătră toți oamenii în generăl ; cătră - specia
|

omenească unitară și “universală. “
Aa
.
| „Această treaptă de. datorii priveşte, unul câte .
unul, pe toți oamenii, fără escepțiune ; ca este cate- E
goria de datorii a tuturor oamenilor în mod re-

ciproc ; în solidaritate. universală : - fiecare „pentru
toți şi toţi pentru fiecare ;
şi unul pentru toţi.»

- Cei 1500,000,000
faţa

globului

sau etoți, pentru: unul,

oameni de. pe toată

pămentesc

intră

din

zi în

supra-zi in

relaţii din ce în ce tot maj multiple și maj stricte;
de acea,: din

zi in-zi atârnă

tot: mai

de alții ; atât în bine, cât Și în reu.

strict unii

105.

E
7

- Raporturi în, zone, specialități, și consorți. —
în sens normal, “putem zice, că- nici relaţiile
dintre antipoi . nu sunt indiferente; de și ele
_sunt minime; de acolo "înainte însă, locaitorii

fiecărei zone mai apropiate. sunt în raporturi din . .
"- <e

în

tot.

ce

mai” strinse,

acelaș teritoriu apoi

de

Compatrioții

trăesc în reciproce

de pe

raporturi

complecsitate și intensitate; aternând

macsimă

unii de

- foarte strict

alți.

Această este gradaţiunea

ideală, geometrică, a

7

raporturilor. omenești sociale. ::
Oamenii însă sunt ocupați în” grupe, in diferite ramuui și specialităţi :::-și cei ,de câte o,specialitate nu trăesc închiși pe câte o zonă și izo-

laţii de ceilalţi ; apoi, e știut. că persoanele, cari

se -ocupă cu una și acceaş specialitate, stau în raporturi mai strinse între sine, și cu specialităţile”
„afine și “similiare, decât cu cei de. specialităţile
“străine. _ Mai sunt apoi căteva specialități” de cari
Din aceste. cauze,
- toți. avem. absolută necesitate.

gradurile de stricteță a raporturilor dintre dife“vitele grupe. şi clase omenești nu pot fi în niici
un

moment:

identice

sau

congruente

cu “zonele

geometrice : ba nici macar cu teritoriile geograAfară de aceasta, oamenii nici odată nu.
fice.
ștau * :mult
a „circula,

în acelaş. “loc, ci urmează a: se muta,
Relaţiile
succesiv, in diferite- locuri.

E

| însă, 'cu'toate aceste, se mnânţin ăceleș între: gr upe,
cu toată circulațiunea lor. Ri
Ai
.

Gradul de raporturi șși datorii mnorale intre ani podi, sau, mai just, între străini, în toate

surile, se poate. numi : treapta minimă

sen- -

de obli-

“gaţiuni fundamentale umanitare :: sau “raportul
“zis cozmopolit: iar vaportul mai - strict. dintre spe„cialiști și afiliați în pr ofesiuni— treapta mal înaltă
„de. raporturi. și datorii reciproce consorțiale,..

Rase

și naţiuni. — Independent | de

grupirile

oamenilor in specialități, consortași, și -alte forme,
- ei, în general,
de individi
limbi,

având

mai sunt divizați in
i diferite grupe

avend acecaș
aceleș

ojigină,

moravuri,

Ş cutii din trecut, aceleș

raţiuni pentru, viitor.

vorbind

aceeaş

suterinţe.

și bu-

:

temeri, “speranţe. Și - aspi„

Aceste: specii de grupini se numesc ase; iar
subăiviziunile lor in grupe. şi mai strins asemănătoare

se. zic națiună.

In: individii de acetaş rasă, și „maj presus încă
în acei de aceeaş naţiune, sentimentele” de simpătie reciprocă sunt mult mai intense, decât in-

tre indiviți străini. Acestase numește sina iajional.
Di
Zelul și bunăvoința” fie- cărui individ în favoa- |
Tea. connaţionalilor

sei '-e „mult mai

energic,

și

—
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puternic, decăt. simplul ze] : fundamental,
mai
Astiel totalul. de zel naţionalist al.
cozmopolitic.
,
tuturor oamenilor in. favoarea tuturor naţiunilor
-adecă in favoarea

intregei

omeniri, e mult. mai

*
mare, decât ar fi. totalul. de zel simplu GOzmou
„politie. Din această cauză, este exident, că pentr
omenire

întreaga

este mall mat . salutar,

că toţi

_
oamenii sunt animați. de puternice sentimente
inţeles,
naționale ; neimpedecând aceasta; . bine
general.
„nică : activarea sentimentului - umanitar

tuFamilia. _: Independent. de originea și legă

rile, de rasă ori naţionalitate, „membrii
mila,

părinții,

copii,

fraţii și surorile,

. unci „fa-

etc:; simt,

re in m6unii pentru alții simpatie, și chiar iubi
sură și grad suprem.
altora
Zelul și bunăvoința lor unii în fav oarea
alții- in mă
îi- face să se: desvolteze unii. pentru

sura

sine: .
cea mai înaltă, până la sacrificiul de

ficat : pe:
Precum sentimentul naţional este. justi
astfel și devo- “
„ Jângă cel simplu coz„mopolit, tot
pe lângă anientamentul familiar este justificat
tatea lui pentru
„ dou& aceste trepte de sentiment. Utili
omenirea

intreagă

e, in total,

decât acele doue trepte

cu

mult mai mare,

de sentimente;. faiă de a

pe ele,
le esclude, bine. înțeles, nici
macar.

un moment

LN
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Astfel, în. total, sentimentele sociale ale fieciirul

îndivid -se repetă, în intenzitate. și importanță «
- “crescândă, pe următoarea scară : . cătră- omenire ;
cătră zonele tot “mai apropiate ; cătră. grupa de
specialiști și afiliaţi + apoi, mai presus, cătiă rasa,

“din care individul: face parte ; cătră națiunea, sa,
și în fine, cătră membrii familică sale.
Gradaţiunea

urgenţei. — în

principiu, -urgenţa

minimă privește . suterințele cele mai
puţin

urgente

- graduri. intermediare, „urgenţa
datoriile

în

mici, -mai

și mai“ depărtate. După. diferite

favoarea

nacsimă:

“suferinței

priveşte

celei mai

mai actuale. și -mai apropiate. |

mari,

Suferințele naţionale și” cele familiare. nefiind
satisficute de Cătră, străini, se subsumă între a-

câste de pe: urmă ; prin urmare,

"de vedere. raţional,

mai imperioase de îndeplinit,
Dzorciţii —1).
sociale ?. .
2).

chiar din punct

ele. sunt - cele mai. urgente și

A

Care e eeapta normală
|

-.

Sa
de datori
.

Care este - gradaţiunea de stricteţă a datoriilor
din

punct de vedere geografie ?.. |
:
_
3). Carl sunt raportutile mai strinse între
- oameni
dapa specialități 2—farnisori şi clienți ?..;
4).
Dar după rase şi națiuni? a.
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__9).

Bste dăunător

portul

şi datoria

|
omenire ra- E

ori iavorabil pentru

superioară în cercul

fiecărei

națiună

2...
a...

6). - Sentimentul naţional eselude pe cel general uma-, _ -

nitar sau cozmopolit
?...
1)...
tul

|

Care este gradațiunea datoriilor sociale din pune
-

de vedere al urgențel

Economia, .
. - Necesităţi şi vijloace. — In

lupta sa

pentru

număr de „necesități „perma-:
omul: are Mn
ment, și altele neregulate ;; iar pentru satisfacerea *
lor, 'are trebuință” de un “compees «de mijloace de€
„viaţă,

diferite” feluri.

„Unele

specii de mijlăace. le giiseşte - în mătură

în parte adaptabile direct 'și nemijlocit ; precum : NI
apă,

temperatura, aer,

le forma. prin miuncă

etc.;

din

altele este

necesitat-a.

substanțe: sau materii

brute sau prime ; ptecum alimente, imbrăcăminte,
NE
locuinţe și. diferite aparate trebuitoare.:
cursul
în
" “După diferite” fluctuaţiuni, intemplate
veacurilor, la diferite părți ale omenirii, în ziua
“de. astăzi, averea materială a ajuns, in curs de
distribuţiune așa, că un oarecare procent de
oameni - posed, in epoce “anumite! un total de mijJoace suficiente pentru susținerea vieţei lor în mod
„convenabil:- fără să le remână vreun escedent;

un „alt

ajung

procent
e

la: o stare,

in care,

pe

Pa

— 110 —
"lângă ceda

ce consumă

succesiv, mai

posed și

un: oarecare --escedent sau prisoș :; un alte eilea pro-

cent de oameni

nu „sunt în stare de a poseda .

"nici strictul necesar
i vieţei” în mod

pentru manţinerea.- cursului .

satisfăcător.

Această de -pe urmă

i

categorie

Aa

este

clasa celor

„ce in-parte abia au eşit din stările. primitive, in
“cari pauperizmul. era” şi este: încă starea - primă

şi inevitabilă :- stare . de plâns ; ce e drept;. de
„care insă nimene

nu “poate fi considerat ca r6s-

ponsabil şi vinovat.
„.

Aceastii clasă de oameni numeri un maree pro„cent

din

omenire :

zeci

și zeci de- milioane.

Ea

se poate considera că formează proletar iaiul original .
său primitiv ;ȘI

suntem. constrinși

a releva

cu

durere, că nu ezistă pe piument putere, care i-ar
pute scoate cu oarecare : repejune din tristă lor”
soartă. .. Aceasta nu 0 putem spera, „decât dela

respândireă treptată. a. instrucţiunii, 'a- „mijloacelor
"de. traiu, de: comunicațiune. Şi! „transport,
sul secolilor.

|

în cur
N

Marii de această: categorie: permanentă, de su-"
„ferindi, mai cu Seaină imprejurul centrelor mari

„de. viață socială, de industrie, comerciu Și finanţe,
se mai formează, în mod: fluctuant, câte un 'contingent de proletariat;” Și anume din cauză, că

la” asemene. centre se adună, de ordinar, în mod

|
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|

inevitabil, mat imulţe lucrători, de cât „pot A ocu-

muncă:
paţi și salariaţi; și astfel, fiind. oferta de
ca premak mare. decât cererea, este . inevitabil,

ul munci: său salarul 'să "se. micșoreze..
“ Această dureroasă . stare
| îndrepta

de lucruri sar pată

în bună: măsură, veformând

statul

legile, DR

ate
impozitelor, ȘI» înființând; cu mijloacele-- adun
ente"
în-plus, pe „diferite locuri “bine alese, stabilim
in

"de producţiune,

cari ar

pute

ocupa, cu salar, .

vemași
- cel! puţin pe o bună parte din- Jucrătorii
institutele,
fără ocupaţiune salariată suficient la

Pa

“ezistente.

S

Acest zijloe: este. ao “de realizat.
„eegala sau

urmare

e un

just

proportional

pentru

E: este
toți î.

și-

prin

vemediuu sigur, UȘor și nediscutalil. -

.
“Dacă se “propune . de a se face, în acest Scop,

Şi cu.
încercare cu desființarea capitalur ilor; Gri

, faţă
„împunerea unor tarife de salare- suficiente
că prin
cu asemene propuneri este” de observat,
.

aplicarea “lor ușor Sar

pute atinge și lovi dreptul

parte,
tundamental” de libertate “individuala; ori, în
și dreptul de proprietate, dimpreună cu conse
a
munc
prin
cinţa să; dreptul de a 0. “înmulţi
prodeeliva. ȘI

economie

: “pe.

de altă”

parte,

Ușor

„productiva în.
: Sar, pute intempla,, ca activitatea
să se provoace...
general să se: paraliseze : şi astfel

a
o criză
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gravă,

—

ori chiat oO adevărată

„în societatea omenească.
Erereţa. —9. „Care
fundamentale

A

e lista avoeitțitor omenești

și perpetue ?Po
Pentru cari necesități găsim

2),

catastrofe

în

natură

apte de a le Batisfaca direct
și mediat ?...
3).. Care e starea economică
primordială ?.. .

mijloaez

-

4).
âr fi saluitar a se mânţin
6 acea - stare în perpe-.
tuitate ?,..
.
E
Si

5).

Sar pute manţine, chiar daca
ar prezenta

ar

„cari avantage 2.

6). In ce categorii se găsesc
astazi de fapt oamenii
“ din punct de vedere “material
sau economie ?. ;

7).

8).
soarta
9),
"aduce

Câte mari elâse de proletară put
em deosebi ?,

-Prin'ce mijloace sar pute spe
ra a se imbundiaț
celor suferind! ?. .
|
Pa
_
Se poate. prevede, că desfiinţa
rea capitalurilor ar
remedii la această suferinţa ?,
h.
Ă
ia

Orgnizțuna.
Distrucţiunea ; şi tendința
misteriosul
neactiv.

conservaţiunti

— In:

tot. al universului, „Spaţiul
e lies și.
Totul inst, aflător în spaţ
iu. este necon-

tenit animat de diterite mișcări,
- Substanţa COZmică, steriană, urmează cu mișc
ările” şi ciocnirile .
sale, o 'ganizând și dezorganizân
d alternativ dife- |
rite” cotnplecse de substanţă
Și combinaţiuni. Gru-

2

—is—.

bările corganizate» au în genieral tendinţă internă
-de a-și continua. viaţa cât mai mult ; de: aceca,
faţă cu: ciocnirile“ distructive ŞI. cu alte influenţe

dezorganizatoare, ele se asociază mai râulte ind. “preună, și se organizează cât se poate. mai condpact și mai

solid ; și

astfel: sunt

- mai mult “în

“stare de a rezista. și a se. âpără mai „cu
“in contra influențelor. distructive.

succes Ă
i

Ni-se relatează, E că deja: Toicrozimele; “adecă |
vietăţile- mânime Și - nedistructibile, 'se asociază, i
în organizaţiunea, . lor primitivă, constitue” organizmul minim, «celula» ; celula vegetală, și “ce:
ala animală,

incluziv

şi cu

cea orăenească.

|

| - Imdivid şi societar. — In interiorul celulei fie
“care element, vital: primitiv. își păstrează indivi-

Ş dualitatea sa; fără de a -se. contopi
cu altele.
Astfel dără, deja celula

și confunda |

este o asociaţiune

de

adevărați, individi vii ; în care fiecare individ figu'vează în două feluri ; “și anume : pe de o parțe

“cu. interesele

lui directe

și nemijlocite, indivi-"

duale ; și, pe de altă parte, ca societar, cooperând

cu deialalți conșocistari întru susținerea intere-"
.

*) LL. Jacolliot, op.cițat, pag: 5814.
Bă

i,

y

o

i

tu

selor + lor "comune ș. . din cari însă iarăși „profită

fiecare aparte.

E

În această formă ses constitue, în acelaş timp,
diferitele. trepte .. de organizme mai complecse.

„Cele : mai mici se asociază împreună, -“și constitue
* altele mai mari:; şi în. asociațiune în. “general,
| “fiecare individ duce vol duplu; “adecă, pe de o
„parte, viața sa „particulară, iar 'pe de altă parte.
"„ cooperaţiunea sa cu ceilalți cosocietari ; dela cari,
iarăși are a profita, fiecare în. parte;. : Şi fară de.
cooperațiune 01 ganizată mar pute av 0: viaţă su-

portabila. Dă
i
|
Astfel vedem, de esemplu, celiile. or "ganizate în
țesături ;— ţesături, formând organe ; sisteme sau
aparate ; — organe, formând. „Organizme,
De
asemenea, or ganizme animate—foprâând, prin'asoCiaţiune, familii și diferite alte clase ; — in special,
sindividii» “omenești sunt -„asociaţi în familii,—
familiile, în comune, neamuri etc.; — comunele,

în stațe; — statele in. uniuni federale ; .etc.—
„Pe de altă parte, astrele siniguratice. formează
- sisteme planetare sau solare ; sistemele solare ne-

buloase ; Și așa mai “departe, in. indefinit,
fiecare

treaptă din aceste, serii duce

particulară, Și în

- profitând

din

acelaş

timp,

și viaţă

aceasta de pe urmă şi

fiecare în par ticular,

9 viaţă
societară,

ea adeci

o

pa

=

de asemene ttepte, de ființe şŞI.
s
Din: toată scara
“ cormplecse, pe no, pe oameni, ne interesează: în
gradul cel mai mare omid, ca individ, -ȘI Ca: S0„cietate,. de la care atârnă.

=

Mae

“Naţa haotică, Şi viaţa organizată. —- Fără ajttorul societăţii, fiecare individ e perdut ; iâr: din

ajutorul mutual al tuturor toți pot să profite în.
„“ mesură

|

macsimă,.

“Trebuinţele

-

E

vieţei - omeneşti. însă

sunt

foarte |

multiple, și se repetă necontenit în mod. foarte
complecs ; deasemenea. mijloacele trebuitoare nu
-se pot procura, decât prin o muncă foarte com-

„plecsă, Aşa, dacă grupele de oameni . sar 'lăsa
v
fără organizaţiune -regulată, și ar-vră să se ajute
„ mumai așa, după cum ar aduce cu sine oarba în„ terplare, atunci, înlo6 de a se pute ajuta în Mod .
- salutar,. ar căde,

dincontra, în necontenite ciocniri

- din- cele -mai. dezastroase. .

|

- “Din. asemene consideraţiuni. reiesă în. mod evi-.
dent imperioasa necesitate: de “a se organiza: oa

menii în grupe, legându-se între sine prin anume

"contracte şi legi obligatoare. .
-. Idealul organizațiunii normale este constituirea

omeniriă întreg în un «stat» general, sau total.
“Pentru a fi însă aceasta posibil: de realizat, “se
cere ca mijloacele de comunicaţiune :peste:- “tot

116 —
2

:globul! pământes să fiei in așa dezvoltate și$ perfec-

'țiune, ca să se poată îndeplini. toate cerințele de

„această natură.
“Oceanele

aa

însă, mările,

şi distanțele

dela unele

grupe la altele,. fac aceasta imposibil. Cătră
„aceste piedeci originale “apoi- se, mai adaogă ȘI
Tnultiplele . divergențe: de limbaj, —de' religiune și

„de Obiceiuri, caractere, „credinţe: și superstițiă;
. ramuri și graduri. de cultură, ete. :
"Din cauza” piedecilor de tot felul,
omenirea
“este” încă, pentru mult timp, redusii a
sta divizată
An. mai "multe fracțiuni, „organizate : a
“parte sub

„titlu de state.” Pentru prăcticitatea administraţiunii,

statele sunt divizate in provincii; aceste
“in disiricte, aceste la rândul. lor în comune ;
iar co-

-munele în alte secţiuni subdivizionare..

“Dreptul și daoria;

|

a

sau necesitatea socială. —

Intru cât necesitatea Organizațiunii
este ecunos=
“cută, urmează. neapărat. și admitere
ea mijloacelor |

“indispensabile pent
|
ru acest scop. -

Principalul mijloc rațional pentru

Grganizaţiune

este necesitatea: socială, ca fiecare indi
vid să fie
recunoscut ca obligat, pe de o parte
, a îndeplini

„unele

acțiuni

pozitive

în favoarea societăţii ; „ceea

ce se numește datoria lui raţional
Și legală, sau

datoriile lui cetăţeneşti,

|

—17— _.. Pe de altă parte, constatăm, că, faţă: cir necesitatea socială a datoriilor cetățenești
.

ale fiiecărui.

“cetăţean, se înţelege, ca adoua și indispensabilă
lature a aceleiași - necesităţi . sociale, — facultatea .
celorlalți de a „pretinde și primi, îndeplinirea, da-

toriilor amintite - „de cătră cetățeanul, respectiv;
facultate, care: se numește drept al lor faţă cu
acel individ, care e dator.
Da
Datoria rațională a fiecărui . cetiţean, şi “drep“turile celorlalți, de a pretinde îndeplinirea acelor.

" datorii, constitue o singură necesitate sociâlă ami-:tară ; în care datoria este uneori. laturea său ele„mentul ăctiv și: obligat; pe când dreptul este ele-..
inentul stu

pasiv

sau

receptiv: - şi .se poate, con-.

sidera.. ca: având" un caracter facultativ. -,
“Unele

clase de: datorii

ale individului

|
sunt de

natură pasiv ă, receptivă, sau negativă ; obligaţiuni

"de. a suferi 'ceva, de a accepta - ceva, ori de:
a .na, face > ceva, ! In asemene cazuri, dreptul
celorlalți, este de -caracter activ; ; adecă facultatea

„de a, face ceva, pozitiv, de a da. ceva cuiva, ori.
de a interzice ca cineva să. facă un anume lucru.
„Cetăţenii. se organizează

mumă,
riei;

în formă

de stat,

etc. prin “aplicaţiunea dreptului
cari,

elemente

repetăm,

amândouă

sunt

co-

şi datolaturi

sau

strict corelative ale anci și actleiaș ne,

cesităţi” sociale.

|
i
La terininul de "drepi sau de vapori juridic din”

..

limbajul „uzual, deci,. tirinează să inţel6geni acest
„raport .de necesitate socială bilaterală, : cu ambele “sală: laturi, adecă dreptul de o parte, şi în aceeaș

- idee, datoria de cealaltă parte. Da
„ Brerciţă —1)
nimate
niri. şi
- 2).
izolate
3),

Dec ce tendinţă “fundamentală

sunta--

organizmele în general, aţa cu perpetuele ciotoperațiuni: distructive ?...
Se pot apăra- -organizmâle: suficient, pe cât stau
sau neorganizate ?...
In câte categorii operează fie-care indiviă prins + .

în vre-o -asociaţiune ?..

4). ' Profităi inăividuleşi din operaţiunile ca societar?...
„5). :Care e idealul de organizaţiune normală 2 a se
organiza, împreună toată + omenirea, ori fiecare porțiune
“izolat, 2
.
6),
E posibila în aetnalitate organizaţiunea univer:
- sală în mod unitar?..;.
: 1). Din ce elemente 'se constitue necesitatea socială

„numită în uz „drept“ sau” raport juridic ?... .

Ma

-

„lea de organizaţie.

Metodul de a-l calcula. — Factorii principali al acestul calcul sunt următorii : seria necesităţilor primordiale

„Şi permanente ale unui om; (temperatura,

aerul,

mie

carea, apa, şi celelalte nutrimente ;. variaţiunea,
socie-

tatea, etc.; )— apoi necesităţile secundare şi
fluetuante ;”
(onoarea, amorul-propriu, ambiţiunea, liberta
tea, dreptatea, drepturi, instruoțiune, siguranţa, progresul,
arta 0.

-
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a
a

Afară.

de aceste,

totalul. de

necesități

de :

pe unitatea

“timp ; totalul de necesităţi -în maesimul- de etate ; —
" totalizarea tuturor asestor - elemente petru - cei: 1500
“milioane de oameni ; ținând seamă
jilor. la individii din generaţiunea
“Sunt

în. tota: de scara etăactuală,

de luat în corisideraţiune, afară de aceste : “totalul

|

| de mijlaoce “vealizabile succesiv pe pământ, la dispoziţia - speciei omeneşti ; precum: teritoriu, apă, minerale uti- “
- lizabile, plante, animale, servieil omenești, „cădere de “ape, câldura solară și forța el mecanică ;— apoi, âis_ribuţiunea

“acestora; -— zonele

geografice ;po

anotimpu-

“rile şi influenţele lor generale în „respect economie;—
i starea materială, inteleetnal- „și morală în: aetualitate,
SI
“în raport câtră viitor. :
. Clasi ficaţiunea tozanrilor de industrie; începână" ea

- cele mal esențiale, — cele relative

In temperatură; -

.
„curat, lumină, mişcare, apă, alimentaţiune, “arina,
:
transport ; cultură ; inateriale pentru îmbrăcat, locuințe;

| calorifere, Dă, „diferite obieete,

animale, vegetale,

mint=

rale ; obiecte fabrieate, industrii, ete,
-Moind a îndica metodul de a caleula organizarea ideala,
dela”
e- bine a începe dela numărul minimal de oameni,
astfel,
tot
unul ; trecând apoi la doi, la tref, patru... şi

Ia

:onieetura cel:
cu adaus” minimal ; —- şi încercându-ne a
din 100 în10,
în
10
puţio, la fiecare număr. ori din:

100, din 1000. în 1000,. din milion.
s'ar pul6 face organizaţiunea cea mal
toare şi mai durabilă;. ținând - seamă,
de divergenţele de. caractere, cultură,
şi celelalte împrejurări influente.
După această încercare “de-a găsi 0
|

în milion... cum .
bună, mai fericiln fiecare număr, |
'starea geografie
,
forma de organi- |
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a

"zare ideală, nu. trebue să uităm un momen
t macar, că:
trauzițiunea dela starea, faetice la cea ideală
nu se poate,
“operă; decât .în mod treptat ; iar nu abrupt și forțat
;
căci. în acest de pe urmă moi,:nu numai
că Sar pro- -

"Yoea mari: catastrofe pentru moment, dar S'ar face
pro-

„babil, imposibilă transformațiunea. proiectată
; şi astfel, |

scopul “Sar compromite, în loe. dese-a
realiza în mod

salutar.

„

a

o

EI

-

„Necesitatea . de legi şi conducere. — Ținând
seamă.
de intenzitatea tendinţelor egoiste şi gradu
l ae cultură .

actuală:a oamenilor, ușor ne convingem,
că e încă de:
parte. :timpul,: în care, oamenii să fie
de un “caracter
__ angelic sau îngerese ; . și că, până
la o asemene” epocă

ideală, în realitatea “faptelor de astăzi,
“societatea, nu-şi

“poate urma viaţa în oarecare grad de siguranță
şi pro-..
gres, fără organizaţiunea în corpuri colectivsau
e state,
„eu-legi, și cu autorități cari să le pună în
aplieaţiune;.. .
“Organizată în corpuri colective său state cu. 'munc
ă:
"combinate, e posibila se realiza, progresul
dorit mult nai:
sigur
, mal :uşor, şi în o măsură incom
parabil mal mars

„decât prin viaţă haotică și neorganizată,
ai

“In mare parte, din natura inferioară
“omenirik,

găsim
diferite specii deZautorități conducătoare
și diriguitoare;

de esemplula

albini, ete.; de asemenea, copiii
în dife-

ritele lor jocuri,

își aleg

un prim-eompanion,

prin

care,
Îşi dirigue cursul jocului, apoi, .
la diferite danțuri,, se”

institue -un „comandanti: un
prim-dânţuitor, ori, în toţ .

cazul,un diriguitor,
Până

|

e

şi diferite corpocaţiuni libere,

colonii de 'depor- :
-

[
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„

taie)” ete., îşi aleg şi înstitue un dirigent sau conductor; .
„Astfel?s'a: recunoseut. totdeauna necesitatea imperioasă, ,
de a se institui> şi în compleesul

coleetiv -50u. stat un

conducător; un:cap sub titlul de preşedinte, oră: monarch...
Printr'ânsul se, „poate menţină unitatea “sau armonia În.
viaţa” vastulul. şi complieatului tot numit stat. :
E
„Pentru armonia şi siguranţa cursului viței. colective
în stat, este necesar a se formula Și. pastra un total de.
legi fundamentale; prin cari să se, determine modul si,
limitele

diferitelor funcțiuni

dintre autoritați

și cetăţeni |

în general. Asemene complees de, legi fundamentale. se
numește .de ordinar "„Constituţiuneat. statului. respectiv. PE
Acestor

legi e supus

și capul.statului, de asemenea şi tu-

ă turor celorlalte . legi,. pe

care le formează. delegațiunile

poporațiuniă Sau a, cotățenilor,, numite corpuri legiuitoare...

"Dreptul de . viaţa

sau

suveranitatea - omenească

-

fiind...

„generală, se cuvine, ca la alegerea delegaților” sau mandatarilor

legiuitori

- toți cetăţenii

(deputaţi,

senatori),

să -iee

parte .

competenţi.

"Pentru cercetarea şi jndeemea. decizivă -a diferitelor
conflicte, contestaţiuni civile, și infracţiuni penale, :este

“ necesar a. se institui “și a funcţiona o corporaţiune de;
persone calificate.
Aceasta este autoritatea sau. pute- :
rea. judiciară sau jăecatorească. |
.
|
„Cei condamnaţi, şi alții ' declaraţi. “datori âe a înde- |
plini ceva, „ori a suferi ceva, nu “totdeauna sent dispuși *
“voluntar a se conforma “cu legile şi dispoziţiunile ce.

- decurg . din ele. “Peutru a-i. ezecnta « sau aduce
*

>).

“De: esp,

la înde-

.

pe

.

insula Pitcainu. din Pacific, trăeşte + o asemene:

colonie. sub” conducerea. unit - „prezidenti responsabil, ales anual:
se relatează, că o duc foarte binc, acum de 30 ani,
.
Ri

și

-

— 12 —
„plinirea - acestor
-

îndâtoriri,

este

- corporețiune, Sau autoritate,

rea ezecutivă, *

necesitate

Aceasta

de o. nouă

se numește

pute-

-

“Pentru siguranța de A-ȘI: pută îndeplini puterea ezecutivă misiunea chiar. în caz de. rezistență, este necesi-tate să aiba, la dispoziţiune o „suficientă putere arată,
- Becroiţă. =

Voină, a calcula idealul de organiza

ţiune a omenirii, ce elemente şi, aderi

trebue să luăm

- în consideraţiune ?.. a
2).

In ce metod: e

mai UȘOr

a încerca

un

aseinene

caleul ? în modsumar, ori în procedare treptată ?. .
8).
Care: mod de trauziţiune dela, starea actuală e,
mal sălutar ? tranzițiune abruptă, ori în_ mod treptat? .
4). Nu au conducători chiar „ființe cu totul. libere ?
animale, copil în. jocurile lor, deportaţi ?d

Bducaţinea, LL
Importanța educațiunti. — Copiii rătăciți iîn păduri au putut trăi uneori printre animalele selbatice; au redevenit ânsă în o stare analoagă cu
a lor, simple animale; uitând din“ procedările 0- :
„menești distinse şi ceea ce se întemplaşe de contractaseră mai înainte,
|
îi

|

Odată -cu "deprinderile ȘI procedările: omeneşti
„apoi, ei au

perdut

odată un grad
- nească,

și posibilitatea. de a simţi vre-

mai

considerabil de fericire ome-

Ra

a

-

|

ip
|

Tribtitile de oameni remâși în stare primitivă,
»

- fără. olemente “de educaţiume, vegetează în. acecaş
stare și soartă toată viaţa lor; pradă “șerpilor, aca- Jilor, jaguarilor, panterelor, şi unii, prada lor însuși
dar
i
unii altora; alţii, sclavi? unor oameni fără inimă,

“măi deșteptaţi, fără să viseze” macar în viața .lor, E
"de gradul de siguranţă a. societiiților organizate; |
„fără „să viseze macar despre speciile Șiș gradurile
„de mulțumire a cetăţeanului uiiui stat înălţat prin - “instrucțiune.

-

toate” cercetările: Bicănte, este: constatat,

"După

că educaţiunea şi instrucțiunea, generală fac din fi-.
“înţa rătăcită om; ființă părtaşe

de un

conside-.

“rabil grad de siguranţă$şi fericire; de asemenea, :
în par ticular, este. știut, că, pentru or-ce: ramură

de ocupațiune salutari, fără instrucțiunea speciali |
“ nimene nu. poate face un - pas macar în nicio
|

,

ramură.

singură

Educaţiunea este o necesitate

car dinală

Şi ge

-

- nerală; de asemenea instrucțiunea generală şi spe„cială este “temelia indispensabilă pentru toate ramiurile

de servicii

dustrie, “comerciii,
E

„ţie, ete.

speciale: pentru

agricultură, in-

finanţe, justiţie, administra
i

Fără școli speciale, toate ramurile, firă e&cep- ţiune, vemân absolut imposibile de indeplinit în
„nod cât de puţin « satisfăcător, . a

,

a
Din acestă observaţiuni uimează, că trebue
si
- consideriim datoriile şi serviciile - pentru - educaţi|

une şi instrucțiune
ca. escepționale ; datorii cardi-

| “male și generale,

.

3 aa

|

“Inceputul educaţiunii “trebuie sii. se facă
în pri- mul an al vieţei . copilului, şi apoi să
se continue

“prin esemple în fandilie și societate, prin
școli, litoratură, și arte în tot cursul vieţei.

-

Instituția penală--mijloc subsidiar.— înstitaţiile

penale sau represive, ameninţarea. legislativă
și a-

- plicaţiunea - judiciară nu

sunt

decât niște mij- -

„ loace provizorie, desiinate a fi manţinute
numai
întru cât -vor. fi: recunoscute ca absolut
indispen-

sabile pentru maânţinărea bunei ordine sociale
în
măsura macsimă posibilă,:-

a
=

Să Mijlocul normal îns, propriu, definitiv
și por-

îi

peluu este educațiunea. și instrucţiunea.
Prin aceste

tindem să facem, ca, instituția penală:
să devie
din ce în ce tot mai puţin! necesară,"
tindând la.

idealul de a .le ved6 “odată

devenind totalmente

superflue),
a
Unii “speculanţi fără conștiință ade
seori fac,

e
in.

%) Se relatează, că de exemplu,
marea metropolă modernă, orașul,
Chicago aplică. pentru educaţiune
i instrucținne pre 'fic-caro an la 50
milioane lei. Astfel se esplică fa
bulo
sa:as
râdia!
care. i

—,

P.C...

—

15 —: IE
ee

“defavoarea moralității, re uz,ao artă Și+ literătu-.
ză, Acest punct: trebue îndreptat cât mai cupenă,
- Daerciţi —1)
- caţiuuea

Ce rol poate âv6 instnieţiunea

în raport cătră -noralizarea

omenirii

şi edu- :
Şi, tătră

fericirea. el 2...
ae
i.
Re
2)
Poate cineva „opera cu succes în Yr60 ramară specială de ocu pațiune,. fâră instr ucţiune generală şi specială?..
3). “În ce etate

trebue, să se înceapă

educaţiunea

00-

|

-

'piilor,?...
4).

Care este mijlocul normal pentru. moralizarea ome-

niril, Și scăderea criminalitațir-? instituţia

„dueaţiunea 2

Aneta

a

penală, ori re-

-

șși propietatea

Seciile averii. —- _ Avetea de care pot. 'săi dis.
- pună

oamenii se poate,

împărți în . două

mari

clase; și anume.: -pe deo parte, averea. ideală,
„.adecă intelectuală ȘI moral,” iar pe de altă parte
averea. materială.
|
ME

„Averea materială este, totalul de” agenţi
maturali

de cari. poate

fizică-

dispune omul pentru satis-

"facerea necesităţilor omenești în general, precum: teritoriu, ape, mine, materii și forţe prime, şi diverse materiale, animale, case și ori-ce alte construcţiani

utile, aparate;

mașini, opuri de artă; eto.

Averea. ideala este. totalul de știință, de: „ună
voința și. arta, de care e-dispune
persoana respec=
7

..

.

7

=
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| tiv; ; precum : ştiinţa, Şi arta, că > pune în lucrare
în folosul omenirii; ca agricultor, ca. învăţător,
"ca judecător,

ca medic,

ca

administrator,

ca iîn-

-giner, ca, ostaș, ca. industriaș, ca inventator,

ca -

“artist, ca. filantrop, - în general, - ca „savant, ca
„ministru și: conductor al statului ; dle. . |
Proprietatea. =— Faţă cu necesitatea perpetuă
a espiraţianiă,

se găsește pr etutindene. pe păment

“aer, în abundanţă ;.5 așa- că în acest punct ziia
'de mâine nu ne inspiră în! general. nici o ingrijire.

Pentru

călătoriile. pe mări,

pe oceane și

“prin aer, de asemenea,. ezistă loc liber mai presus
de măsura, “trebuinţelor omenești.
Însă, deja
„pentru . imperioasa. necesitate de. a be: apă, pe
mare parte din locuri, acest corp nu se găsește !

“totdeauna, in măsură suficientă. Apoi pentru ne„cesităţile ded 7ePaos, de sonin, Și de nenumărate alte
procedări se cer anume porțiuni din teritoriă . determinate, pe cari să putem

. șede - timp mai .in-

delungat, neturburaţi - de. nimene,
“Itinderea
teritoriilor. pe păment
insă . este limitată; iar
calificaţiunea * lor: de . asemenea
e staționară
“în “măsură considerabilă. Din - aceste cauze,
nu se pot găsi totdeauna în mesurii
suficientă pentru fiecine teritorii proprie - necesităţilor

lui.

“Tot astfel

se giisesc” în măsură limitată și

Do

po

m ee me

2 ep

mm

rc

-. — 127 —.

a

“ ingteriile prime, “astilizabile, “minerale,- plante, “ani„male, obiestele_ formate apoi prin. muncă ome“nească

suni,

in

or-ce: moment,

în

naturalminte,

| total,- în o cantitate și mai restrinsă,. .

Dih cauza limitațiuniă diferitelor clase de mnij„loace

pe| de

|

o parte, iar pe. de alta, . „din cauză

repelițiunii- şi continuării trebuințelor în cursul
- vieţei, oamenii se “ved constrinși a-se îngriji de
a-și asigura mijloacel6 - trebuitoare în fiecare. mNo-

“ment şi pentru viitor; așa “ca să nu. poată fi deposedaţi, și lipsiţi de. uzul acelor mijloace.

.

Această tendinţă de “asigurare, acest drept es_cluziv de a uza, „ această, datorie a. altora, „de a
„respecta uzul nostru, «posesiunea»” noastră asupra unui Jucru determinat, aceste. constitue, necesitatea” şi idea de proprietate.
Asupra - averii sale ideale, intelectuale și- mo-

-rale, -or-ce. om este, de fapt, deplin proprietar..
- In: general însă, “oamenii sau sforțat și se sfor„“tează și: astăzi, a-și asigura proprietatea. escluzivă,
personală - sau privată şi asupra unor. anumite
porţiuni de. teritoriu, de ape, de materii prime,

„de animale, şi de alţi-agenţinaturali utili, pre„cum şi asupra produetelor muncei lor. |
In cursul: timpurilor, unii oameni Șaii „mărit
“totalul de. avere, prin. muncă, economie, “merite,

donaţiuni, moşteniri, $și alte, mijloace admisibile;

|

18
“alţi însă nu sati: oprit de a și o înalţi uneoiii.
“și prin jaf, cuceriri, furt, viclenie, și alte mijloace

“ nemorale și chiar criminale, a

-.

Prin asemene mijloace, ajutate, unele . și pin
“împrejuziiri impersonale, sorţi fav. orabili, unele per-

“soane ajung, uneori, a-și acumula averi : “mari, până
' chiar la miliarde, sau bilioane de lei ; “pe când al-

“ţii, nu- -ȘI vEd asigurată viața

“Aceştia nu . posed

pe câte 0: zi macar.

uneori. nici aparatele

-

minime. -

“pentru ajutarea. muncii, capitalul minimal ; pe
când ceilalți acumulează capitaluri, cari prin pro”centare,

speculațiuni,

etc.,. se măresc

necontenit,

Si incă cu o celeritate crescândă ; nefiind, Bine în- .
| "țeles, nică ele esceptate de sub” eventualitatea Con- |
teară, adecii de.a se şi perda în parte și chiar iîn

total, cu:0 celeritate și mai: mare încă.

N

- Starea. celor suferinzi impune | datoria, de a: Că-

“uta mijloace și metoade de remediare.
„In vederea acestui scop, siaii cercat mulţi:
combina: unele procedări pentru“ rezolvitea.. pro-

“blemei saii chestiunii;
vcialase

numind'o

Chestiunea 480- :
a

Unii dinti inșii at considerat principiul, că o-

menirea totală e proprietară. peste tot ce ea poate

utiliza în, favoarea sa in general; și, făcând aplicaţiune imediat acestei idei, au formulaţ părerea
'că „proprietatea. personal, particulari sati privată

129
.

ar

fi

ți;

un.. adevărat “<farta
și că, «prin

urmare»,

în detrimentul 'societă:
ar

trebui,

ca totalul

de avere si înceteze
de a fi astfel de proprietate. ă
esclusiv personală”: declarându-se de proprietate
colectivă a societăţii.. “Aceasta

apoi ar

urma st

împartă fiecăruia. mijloace dupa _trebuinţele - lui:
muncind, bine înţeles, fiecare atâta «cât ar pute»:
Ca ideal, sau deziderat. poate nimene n "ar res- .
pinge asemene ademehitoare stare de lucruri: nu=

maj daci ar fi și în practică posibilă. de
firă4 mari

inconveniente, și de manţinaut.

Inainte de a cerceta posibilitatea
“tatea

și

prăctici-

unui asemene „proiect, să obser văm,

că chiar

„și în caz „când toată
-

realizat

păment, ori din

vre

pr oprietatea materială de pe .
un stat, Sar

«colectiviza»;

"tot. .Sar reveni la cazul proprietăţii individuale sau
particulave: căci comitetul dirigent. ar .avea distribui porțiunile respective in primirea, indiv idilor; şi

etari

aceștia

ar deveni succesiv

perfect «propri-

asupra porţiunilor lor, rămânend, evident,

in.aceeaș calitate, tot proprietară asupra. resturilor
“meconsumae de dânșii, adecii economisite din por-

E “țiunile lor. Din Cauza inexitabilului progres in “facilitatea
“cireulaţiunii. oamenilor din stat în stat, din con“tânent in continent, asemene organizare. ar fi te-

| oretic abia posibil in mod unitar, centralizat 9 pen-

|

—
tru toată omenirea;
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aceasta apoi ar. fi

în prac-

tică- nu numai aproape imposibil, dar şi. super"Mau; încărcând omenirea cu un "colos de operaiuni” ceniripete Și “centrifuge absolut inutile șii de

prisos.

|

„Este apoi inconvehientul, că, pe. “de o parte nu
Sar pute găsi. suficient personal, care să poatăfi

" administrator și distribuitor: așa zicând angelic:
iar pe de altă parte, inconvenient și mai radical,

„un considerabil procent de muncitori riu ar fi
îndomnați de zelul macsimal;-nici conduși de sinceritatea” perfectă, a munci, a se perfecționa, spre
a faceși

invenţiuni, etc.

știind, ci de plusul lor

de * zel, muncă. și sinceritate
nici

ei,

nici

familiile

lor.

Totalul

nu. vor

profita

de- - muncă sar

" xeduce la niște proporțiuni minime; așa, în loc de
a 'se generaliza “buna stare a unora, -sar genera“Viza din nefericire, mai probabil, din contra; pauperizmul şi mizeria: ba,. aceste Sar și mai agrava încă, cu toată probabilitatea.
Generalizareă

mizeriei și agravarea ei ar fi încă

şi mai înspăimântatoare în cazul, când întrun mMo-

ment dat șocietatea ar pune odată in aplicaţiune

împărțirea absolut egalitară a 'totalului de averi
ezistente -in acel” moment;
că un

mare: procent

dotaji,

ca

dintre

pentru

că este evident:

oameni,

din senin, fără muncă,

v&dendu-se

cu mijloace de

i

DIET

|

lo, ezistenţă,” departe de: a-și da, de atunci înco
fi fost
“macar atâta, silință la munci, pe cât şi-ardat. inainte, Sar lăsa, din contra, pe speranţa, că
principiul egălității fiind 'permaneni, va trebui îne-

xitabil,

să

li se

distribue şi în viitor,

din

nou,

odati
“mijloace suficiente de ezistenţă : până când

de loc:-și că
Sar "vede, că nu mai sunt mijloace
moartea de .
de acuma cu toţii suntem -ecspuși la

i

a

“foame, ete.
“Aci este de relevat

faptul, că starea

de

bogat

la aceleși
si sărac “hu sunt. ficsate în perpetuitate
p în
persoane şi familii; ci ele fluctuează din tima

cerșitori;| timp. Unii milionară devin cu ușurință
estă ajung
” și tot așa, unii oameni cu stare mod
a
prin mamncă și. economie: inilionari. |
m 'din -ve“După toate aceste trebue să. nu lăsă
„dere,

că

în. cazuri

de forță majoră sau necesi-

ea «recvireazăi»
tate imperioasă, statul sau societat
bogaţi, -mijadecă îa, cu forța chiar, de la cei

ora, cari sunt
Joacela trebuitoare, și le distribue acel

u, în asediu,
doviţi de soartă mai: grâu : de esempl
la: o rea recoltă,

reşhoiii, epidemii,

mape

şi alte cala-

e

reDupă “stingerea familiei, în fine, averea ei:
siunea societăţii
“cadeşi de fapt, în totul; în pose

ea totdeauna a
sau a stăfului, d cărui proprietate

virtual,
„fosti inţelegend acâasta în mod

latent

—
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—.

însă în tot cazul în mod real,
| In mod

fundamental,

sunt totdeauna

|

N

virtual sau latent, averile

proprietatea societății.

Probă : re-

cvirările sau rechiziţiunile în cazde forță majoră.

„Se poate însă considera “cu drept cuvânt,
că în
„mod. tacit: societatea lasă dileritele- averi
necesare
în păstrareași întrebuinţarea cetăţenilor:
percepând
de. la: dânșii numai impozitele,

cari,la rendul lor,

se pot considera, ca porţiunea ce „societatea
sau : Statul întrebuinţează în moa curent
în -perpetuitate, pentrua pute întimpina cu ele
diferitele tiebuinţe publice și colective:
din; aceste apoi iarăşi
profită toți individii, Toţi cetăţenii,
și încă în mod

cât se-poate mai apropiat de egalitate.
Se înţelege

aci, fără

îndoială, că

_

or-ce abuzuri *

'ce se pot comite, “se cuvine-a se
reprima, "urmându-se cu tendința constantă
de a se chiar
stârpi cu totul.

-

o

a

Pentru ridicarea oamenilor din star
ea. de pau-

perizm în general,

vom proceda

cu cei

rai mari

sorți de reușită, vespândindu-le educaţ
iunea şi ins

trucțiunea : pentru ca să știe,
în ce mod

să pro-

ducă mai mal și lucruri sup
erioare în calitate :
iar în special în vederea mun
citorilor industriei
manuale: şi de. fabrici, prin
reforma - legii impozitelor, prin urmare pe: cale
pacinică, şi egalitară,
se pot acumula în cassa soci
etăţii, în măsura ma-
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> esimă posibilă, „mijloace, prin. cari “să se creeze
stabilimente adiţionale. de producţiune : Și în aceste se pot ocupa 'și salaria considerabil număr
din cei amenințați cu starea de proletar.
In favoarea celor neputincioşi ori incapabili de
-a munci, colectivitatea, statul, etc., - e dator să
„creeze

cu

institute filantropice,

secţiuni de ocupaţiuni

cât mai

“numeroase

speciale adaptate per-

soanelor respective.
“Pentru ușurarea „economică Și personală a
tăţenilor,

se

cuvine,

“ca statul să institue,

ce-

treptat,

C

pe „cale evolutivă, zi cu zi.tot mai multe -servi„“cii publice sau generale; de esemplu, precum sau instituit în parte, căi de. comunicaţiune pentru
cireulațiune, armată pentru apărare și, ordinea
“internă; eclârarea orașelor, școlile, spitalele, tri-- Dunalele, poştele, băncile, casele de economie: tot.
-in această direcţiune, să mai creeze incă și alte
„diferite instituţiuni 'tolositoare.
Prin aceste” va asigura viaţa şi bună- starea cetăţenilor din ce în ce tot mai mult.
Brcrciţit.—4) De câte feluri este averea, omenească ?..
2)

Din

«e consideraținni

se naşte. tendința de a are

propriciate. esclusivă ?..
.
3) -Prin ce specii de mijloace s'a ajuns la marea i-

“negalitate: de averi ?..
4)

Me

Bogaţiile sunt ficsate în posesiunea
/

aceloraș per-"

Ă —183—.
..

“ soane pentru totdeauna; ori fluchiează de la unii la alţii?.
-.5) Când g'ar distribui odată toate averile înî mod ahsolut, egalitar, declarându- -se aceasta ca principiu permament, ce consecințe economice ar. deriva din aceasta, con| siderând procentul de oameni egoist şi lipsiţi de Sincer
“zel pertru muncă şi economie Pe
a
„
-6)

Ce trebue să facă

statul, în- caz

de. calamitaţi

+şi

forța. majoră, relativ. la mijloacele de la cei ce le” posed,
şi în respectul celor “lipsiți 2...

1)

Nu se poate considera statul seu colectivitatea în

general ca proprietar “fundamental. (de şi în mod. latent), Sa
. asupra averilor, lărând proprietăţile la dispoziţia parti=
cularilor numai. în „mod temporal până I8 stingerea. familiilor respective 2
-8)* Ce trebue în general, să facă statul, şi societatea |
în favoarea celor încapabilă de
c muncă productiv4?...

“Tale,

e,

Efectele mașinilor! — 58 ne > intrebim, ce consecințe. se produc, când se inventeazii și se pune
„în lucrare

o mașină, cu care, de esemplu, se în-

locueşte munca a noue din zece oameni, „Tespectiv munca, a
_Consecihţa
nouă,

respectiv

nonezeci' din o sută de oameni.
imediată și momentană este, că acei mouezeci

de

gediaţi ; - şi vor vemâne de
salariată.

lucrători

vor

“fi Con-

adouazi. ir muncă
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i

,

După o. asemene consideraţiune- fragmentară arcă maput cineva să ajungă la deducţiunea,

şinile iau pânea. de toate zilele din gura a 90%

din lucri tori! că

prin urmare.
“mai înfiinţa
cele ezistente
- Pentru ca

aceasta

e 0

imoralitate;

că

ar trebui să nu se permită a se
o singură fabrică nouă; și că ȘI.
ar 't rebui desființate. a
să ne putem orienta just asupra a-

cestei . chestiuni,

trebue . să . o cercetăm . în mod-

“în
* metodic. „Aceasta o. putem face ' procedând
em
doue direcţiuni; și anume: putem si încep
meditațiunea, presupunend că ne găsim în cazul
când .
când sa pus în lucrare prima mașină, pe
e : în :
nu era încă nici una: Și putem . presupun
„mod. ipotetic şi cazul, când. toți oămenii ar pute
av

toate

obiectele trebuitoare

fabricate cu maşini.

Să luăm un esemplu tipic...“ Să punem ipoteza,
de. .
. că de. esemplu pe o insulă; sar: găsi o sută.
de
- cetăţeni, având de efectuit în totul o sută
e
specii de . muncă, pentru. a-și satisface fiecar

:
toate trebuinţele simţite,
Neavând ei. nici o mașină, să presupunem, că
ar fi. constiinși a munci manual fiecare câte 200 .

“de zil6 pe an;

sau câte: 2,000 de oare: reali- -

zându-și fiecare câte 100 de unităţi de producte.
acuma, că într'o bună, dimiSă presupunem
o maşină
| neaţă şar pune în lucrare fiecare câte:
i

-

=
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„sau fabrică. specială ;. în total "100
„câte una

de - mașini: -

de fiecare specialitate ; ; Și că printe insa
.

Becare ar produce singur, în. 200 oare
, - atătea
obiecte, câte i-ar „pute satisface pre: zopi cei
100.
de cetăţeni : făcând -ei acuma schimibul.
reciproc.
toţi unii cu. alţii, Sar pomeni cu „aceleși
rezultate complete, . produse cu o muncă
de 200

„oare,

numai: în
timpul total, în

100 /o, adeci. a -zecea par te din
-care ar fi muncit
fără mașini,

Iată. dară un profit considerabil în favo
area tuturor,
din cauza mașinilor sau a fabricil
or :

Sau.

fiecare

1800

nomisit.

pentru

persoană câte

eco-

de

oare, sau 760 de zile libere sau disp
onibile pe fie„care an. Viaţa lor a devenit
incomparabil mai
comodă,

mai

plăcută.

ac

Ă

Prin înmulțirea mașinilor - profita
Jenei
ş
ralitatea

ce tățenilor ; căci. prin ele preţurile
obiectelor. de- .

Yin mult mai

pot. procura,
mult

mai

muncă

mică: cu alte cuvinte, „oamenii
își .

obiectele

redusă

lucruri

mult superioară,
Pentru

:

mult

lucrătorii

necesare

sau

mai

prin .9

își. procură

muncă

cu

aceeași .

multe, ori -de

calitate. |

Sa

a

congediaţi, societatea

usoi
găsește remediu ; și anume;
în primul moinent,

ei urmează. să fie ajutoraţi
din fondurile, ce

trebue si se formeze pentru
cazuri neprevăzute ;
apoi și pe alte căi, și prin:
alte zaijloace,

|
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* Ezerciţăl —1) Ce efeet momentan

„mașinilor ?, « -

produce înmulţirea

-

2). In ce mod putem afla importanța maşinilor în
general 2. ..
„8).:-0e trebue să facă societatea, pentru a _pută veni
în ajutorul celor surprinşi de. Vreo lovitură, sorții ?..4), Ce consecinţe ar urma, întrun moment dat,
când,

S'ar desființa de odată toate. maşinile

și: toate fa-

“brieile ?. .
|
5). Ce consecințe s'ar produce, desființâdu- -se: o
- mașină sau fabrică 2... doue, trei, patru... şi astfel, brep- |
cat, treptat, până la desființarea tuturor Pa.
5

Omsunaa

Ii

Specii .de consumaţiune. — Un “individ, ori o
societate, nu poate să
viață numai în

consume din mijloacele, de

proporţie” avantajoasă ;; el poate să

“facă: consumațiunea și în mod dezastros : de accea
modul in care este să se facă consumațiunea nu
poate fi considerat ca “indiferent:
EI, din contra,
este foarte important, pentr u că precum produc-:
țiunea, așa și ea,: consumaţiunea ține un raport

de influență esențiala şi radicală asupra vieții.
„Si o consideri, deci, in variațiunea sa şi în
influența sa asupra cursului vital.
In comparaţiune cu proporțiunea producțiuniicătră unitatea de imp, consumaţiunea poate si

|

|

aa _
N
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_

poate, să fie...

fie. inforioază, în diferite. graduri ; —

egala,şi poate săi fie superioară : produețiunăă, de
; asemenea

în: diferite măsuri.

- Cu cât consumaţiunea

-

va “fi mai mult inferi-"

oară producţiunii în timpuri egale, cu atâta mai „mare va. fi „progresul în acumularea averilor eco- nomisite. - Prin . aceasta, individul ori societatea
respectivă va face economii pentru viitor. - Aceasta

/isagerată, ea este viciul.
"este 0 datorie morali.
Generalizându-se acest
zgârceniei sau avariţiei.
viciu, ţinendu-se capitalurile “ascunse,” neproduc- -

tive, aceasta ar cauza totala stagnațiune Sau amor=
fire - în viaţa economică . sau

materială.

Cu cât individul, Oră societatea va consuma
dincontra. mai mult decât. va produce în timpuri
egale, cu atâta

starea” lor

va:

se va

decid,

“tematicii,

și
de

materială

apropi6,

criză, "ori

chiar

va

regresa, .

cu siguranță made

catastrofă :sau

ruină totală. Aceasta este abaterea dela datoria de a rezerva " totdeauna câte o porțiune de mij-

loace pentru trebuințele din viitor ; este viciul de
a fi risipitor.

-.

E

Generalizat, acest, viciu ar cauza o repede Și
totală muină a societății...
Se
' Sensul. dreptului de proprietate, — Daci. «Sar
recunoaşte „fie la individ, fie la stat, proprieN

a
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de a

Ă dreptul

truge chiar.

averii,” de aici ar urma -

asupra

absolută

tatea

dis-

ea, și de: a.0.

şi „abuza“ de

inte-

insă ar fi.în contra

Aceasta

fundamentăl al „omenirii: eespunendu-ă

resului

câte o, porţiune

totalitatea

din

averii sale

ne-

“discutabile la, distrucțiune: și astfel cespunând-o
la perderi necalculabile.
Din

că, în: mod

urmează,

motive

asemenea.

|
principial sau virtual; - nici un individ _nici un
stat a parte nu se poate considera ca proprietar

“absolut, adeci: până la: gradul de a av6 și dreptul de a-și distruge chiar averea, fie în -totul, fie”
în „parte

-Fiecine nare a

-

i

.

macar.

se considera,

ca

decât

pro-

- prietar tennporar, - -adecă pe viaţă, până la. stinge
a-și |
“vea. familiei sale: și aceasta nu cu dreptul de
„pute

şi

distruge

averea:

ci

-mai

mult

numai

ca un drept de a 0 “întrebizința : dreptul de-uz
mai mult, decât un: “drept: de absolută dispunere

“de

ea în or-ce

sens.

- Dacă am presupune, „ca ipoteză, că diferiţi pro„_prietari şar distruge o parte: oare-care din avere

până la măsura de a se distruge „prin aceasta un

oârecare

procent din averea totală a omenirii,

„(de esempli 10/,
necesitate matematică,

50% ar
de. aci;. că

arma, “cu

prin “aceasta

Sar cauza, în: mod „ineesorabil, consecința de a se.

a
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“urca preţurile averilor remase, in propor ție drea
ptă
cu procentele distruse (cu 10%... „respectiv
cu
30%, etc.)
; și nu e de uitat, că asemene lucru |
lovește. cu necesitate, mâi simţit pe oamen
ii cei :
mai sermani şi mai loviți Şi de altmintril
ea - de

“cătră adversităţile. sorții. .
Din

aceste

urmează, că“ este imoral Și neadmi:

“sibil a-și distruge și risipi averea u fini
trebuinţe

» rezonabile,

Sia

a

e

bzerciţii—
“maţiunea,

1.) In câte feluri poate să se faca consu-

în raport

cătră producţiune în timpuri egale?...

2.)-—ln ce -constă viciul de a fi risipitor
?. .
3.)—Daca ş ar distruge averile „10%, 20%..
. din oameni, ce înriurire ar ezercita aceasta supr
a prețurilor

relative la Inerurile din clasa celor distruse
?..
„4.)—Se

poate admite, ca cineva să „aiba + ăregt
ul

i a-si distruge: averea ?,..

de

5.)—După stingerea fâmiliei, în a
cui proprietat se
cuvine să vină averea el ?,..
|
Să
-6.)—In eazuri de forţă majoră, precu
m : : epidemie, in-.

Yaziune,

cutremur du

pământ, inundație, asediu, ete,

Du
se: poate lua chiar cu forța, parte din
luerurile necesare
de

la aceia, cari le posed, spre a
le aplica

„ varea celor mar inult loviți ?..

Întru

sal-

x

Datoria de a munci.i.—Cea

necesităţile omenești

mai maree parte din -

nu se pot. satisface

fără Man

ca i şi chiar. daci toţi oamenii
ar munci. în mă:

—

41

—

[o

a

sura macsimă,. nici atunci nu Sar. pute satisface
«pe deplin toate trebuinţele tuturor pentr u ştricta actualitate ” macar ; cu atâta mai puţin şŞar pute
asigura mijloacele: necesare pentru indefinitul viitor.

i

Din asemenea consideraţiuni urmează,

că. Te- .

„mânem că toțit: în perpeluitate datori de. a “munci :

și a” înmulți prin aceasta necontenit „mijloacele
| trebuitoare vieței omenirii.
„De sub această obligațiune nu pot fi consideaţi 'ca esceptaţi aceia; cari posed suficiente-muj-

loace, de a pute trăi numai. din veniturile lor,
Bură muncă : pentru: că: munca nu e un mijloc iîn-

dividual de a. pute singur ezista și trăi, fără considerațiunea asupra interesului colectiv al. "vieţei
societăţii omenești. Ea este din contra, o - oblia- piune sociala. Nu suntem datori de.a munci pecât. cer interesele ezistenţei noastre individuale:

suntem

din contra, cu toţii, fără .escepţie,

obli-

gaţi a munci. pentru a asigura și înălța viaţa . ȘI
fericirea macsimă posibilă a societățiy omenești.

Este o imoralitate și o rușine.a trăi fără mauncă
utilă societăţii: este o gravă abatere de la cele
“mai reale și mai. stricte. datorii sociale ; pe lângă
aceasta e şi o: lipsă totală de cele mai reale, mai
adânci

fericire,

și mai durabile sentimente de adevărata

.
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Speciile muncei.— Ori-ce muncă folositoare e onorăbilă ; fiecare muncitor. este demn de respect ;
" de:la modestul lampist, gardist, 'soldat, 'plugarși
cioban, pânăla inventator, la general, Ia medic,
inginer,

academician, şi cap de stat. -

Este o eroare și.o injustiţie a onora cu titlul de muncitori» numai pe muncitorii «cu braţele»;
căci tot atât de adevăraţi muncitori sunt. și aceia,
„cari “iși consumă -- energiile „nervoase; cerebrale,
mintale, întru a servi societăţii pe terenul știinţific, artistic, și brin ori-ce servicii personale. i
-

Bzorcitii.—1)

Munca

are numai rol şi importanţă

sonală ori e 0 obligațiune socială ? î
-2) Poate fi admis ca cineva să trăească

de a munci ?..

.

per-

|
eu totul fără .

.
4.

3) Ce influența are munca asupra fericirii? .
4) Numat- lucrul nianual se cuvine a se numi munea?:. ,

|

Omenirea —9 mar Tamil

Relaţiile” între state, naţiuni, ginți. — Cu toată
vasta întindere a speciei omenești, şi cu toate
izolaţiunile continentelor. prin oceane, munți și
- altele,

considerând

inmulțirea, . ȘI. perfecțioarea

din zi în zi .tot mai accelerată a mijloacelor de
.comunicațiune și transport, omenirea devine din

zi. în zi tot mai strict. unitară; şi -e destinată, în

43 —
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—

mod “inevitabil, a. deveni în ciirsul secolilor din
ce în ce tot! mai mult” omogenă; și tot mai. mult .

pr

armonizată : ajungând, în urmarea tirapurilor, a
: a “trăi în pace
vorbi toţi. aceeaș limbi chiar, şi

-

Considerând insă nuraerul oamenilor, diversi| „tăţile caracterului lor, întinder 6a și vârietatea SU-

i

PS ÎTI

n

iralizat ;

să se "administreze

a

Dar în

-

-ca

și

în “state”

astăzi

or-ce

cel

formă - omenirea
fie in “ginți ŞI națiunii, fie

caz, -sub' or-ce

secţionată,

state „constituite și separate

„în
care

|

asemene

cu stricteţă, fie-

sâcţiune,. gintă, „naţiune,

stat,

și |

“toate subdiviziunile lor, sunt datoare a- se. considera: in or-ce moment, mai presus de toate, ca

membri ai unei și aceleiași nâari familii, a ome-

]

A

secţionată,

în: Mod : necen-

mult în state” confederate în privința unor anume.
puncte. speciale, în interesul tuturor în general.
ar remân

Î

|

prafeţei păimentului, e: mai ușor și mai: “practic,
ca. omenirea

p

Dă

E

niv ersală,

airiti în mod frate nși egalitar, in principii ffunEI
" damental.

ea

— Bun număr. din guverRolul autorităţilor.

- nele” şi camarilele “actuale sunt conduse_de o ilu- .
ziune, credend că vor. ajunge fericite prin cuce= iri, de. teritorii: “prin -domiriaţiune

asupra: altor

popoare, prin supremație, „heghenionie, prin. des- -
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naţionalizarea altor naţiuni:

etc.

Din aceste cauze,

ele se Sforțează a indeplini -- asemene fapte,
cari

sunt contrare

cu legea morala

a egalităţii. și fra-

ternităţii indivizilor şi .a popoarelor,

=" Unii

„mari își

despoţi,

unele: camarile,

-

și - unii

|

|

funcţio-

închipuesc- uncori,. că societatea. este
pen-

tru: dinșii: şi în consecință, tratează
pe particuJari și pe popor cu nepiisare și aspr
ime. - Dar ei.-

nu
în

trebue să

0 gravă

uite, -că,

eroare:

purtându-se

căci,. tocmai

torităţile și famejionarit

din

sunt de

așa, sunt
contra,

au=

la societate,

și

pentru "serviciul în favoarea societăţii
: Și sunt

datori a se: purta în consecinţă,

binele public, . . -

N

cu. totul “pentru

e

Fzerciţii.—1.)E salutar, ca omenirea
să stee divizată, *

în părți antagoniste

" 2). Progresână
țiune, cum! trebue
en cele-lalte ?,..
3), Cum trebue
riori ? conducatorii

unele în

contra

altora 2:

|

omenirea.în mijloaeele de comunieasa se puarte unele părţi 'ale el “fața
2
sa se poarte superiorii cătră infefaţă cu cel conduși ?...

Confederaţiunea,: Confederaţiune. liberă. — Administrându-se
fiecare națiune sai 'stat în mod cu:
totul indepen-:

dent,

este

foarte

necesar,:

ca

toate. statele și na- . --

.

—
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"ţiunile să trăiască în cea mai : completă armonie.
Ele pot să se confedereze pentru ajutor: mutual, |
și cooperaţiune armonică solidară.
Astfel mult -

mai. ușor iși pot procura mijloacele de viaţă. Și
de apărare în contra tuturor Nagelurilor. ome»
nirii, precum epidemii Și alte plăşi, ce o pot lovi
în

or-ce

moment.

i

--Este o crimă de o gravitate. pecalculabilă, a.
. năvăli, un stat asupra altuia: a'-umbla după cu

„ceriri, anecsări. şi subjugări de ţeri și provincii.
i „Fiecare popor trebue lăsăt să-și aleagă situaţi-.
unea ȘI modul de traii Și cultură așa, cum îi va.
plăce lui; cu singura condiţiune, Să nau jignească
_ pe altul intru nimica. Popoarele și națiunile subjugate sau cucerite odată - «se. cuvine să fie elibe-

rate, imediat: ce ele doresc aceasta, chiar dacă sar
fi legat odinioară” prin tractat, de a fi subjugate
şi! „supuse. altui: popor.

Un

asemenea

tractat

e

injust și prin urmare nevalabil dinaintea rațiunii. Valabilă nu e decât confederațiunea în spirit de
egalitate șși fraternitale.

“Tribunal, universal. — Pentru a se decide cu dreptate or-ce caz de neinţelegeri. intre popoare și *
- state, este necesar. a se institui un tribunal. inter" naţional sau. universal, căruia să i. se defere
e
“deriziţinea În. asernenea chestiuni; iar - părţil
10
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litigante să. se. conformeze cu judecata lui in mod
respectuos $şi necondiţionat; ştiind, că chiar- 0 Învo„ială, ce Sar păr daunoasă, e incomparabil mai sa“lutară, decât speranţa cu totul greșită, de a-și găsi dreptate: : prin grozăviile necalculalile ale rezboiuluă.
“In-'caz de resboiii, fie chiar defenziv,' scopul e- |
“senţial este, a dezarma: pe inamic, a-l. facă. înofenziv : când apoi e neadmisibil: a-l tortura, și e
un asasinat ordinar a-l ucide.
a
Rolul permanent al armatei este de a manţine:

buna: or 'dine şi siguranţa în înteri iovul statului; iar
în caz de năvăliri a apăra statul; adecă poporul -

“si teritoriul incontra” or-căr ui agresor,

Ezerciţii —1),. De ce:e valoare “morală eşte navălireă
cu
scop. de cuceriri ?,:
2) Art valavilă. dinaintea rațiunii oo exenta
ală îtvo“ala a strămoşilor, de a îi ei-și urmaşii .lor
„ subjugați
altui popor ?
|
3) E valabila subjugarea prin cucerire ?..
4) In ce condiţil. e Just să se faca or-ce eonie
deraţiune.
între popoare ?.... 5) Prin ce se cuvine 1 se , dcoide
aor- -ce “caz de neînțelegere între popoare şi state ?.,
6) In ce constă scopul. esenţial. în caz.
, ae rosboiu Pumeo
1) Care e rolul permanent al
armatei 2, dna

„ Vtilitatea Moralei.
Celelalte Științe ne” prezinti
diterite mijloace şi

“arme, pe cari insă le: putea întrebuința atât spre.
bine, cât și spre ră&ă; morala . insă ne îndeamnă
în mod espres şi motivat, să nu comitena de loc,
fapte” regresiste, inijuste, și dincontra, să Ne. sili
în totdeauna,

a

face:

cât se

poate mai multe..

fapte. morale, progresiste : acte de dreptate şi de
dună-voinţa sau de bine- facere. : Ea ne oprește a
întrebuința spre râu vre o armă din celelalte ști

inţe ; obligându-ne a le iutrebuința pe toate totdeauna numai spre binele omenirii.
Necunoscând principiile şi legile i raționale

ale

moralei, poate să rătăceasci. și - omul animat de
„cea mai sinceră bună- voință ; mai :cu: seamă în
cazuri mai

complicate ; cunoscându- le însă, el se

poate orienta chiar și în cazurile cele mai. com- |

-

o

"plecse și mai grele...

Morala este sufletul. și. Vaza tuturor” ramurilor.
de! ştiinţe juridice, “politice şi administrative. ; ea
este, de “asemenea,

temeiul educaţiunii şi a între-

„gei cultură omenești;
„este

şi se poate defini asttel, că

știința "despre. armonizarea

voinjei

spontanee

a

„cu preceptele raţiunii.
Fie-care om,

fără escepțiane,

este anirhat de

cea 'mai ferbinie ardoare de a ajunge odată

«le-

ricit»: Ei bine, cultura: morală ne dă mijlocul ge-.
să
neral' infalibil, prin ” care putem cu siguranţă

s
ajtingem in “asemene dorită stare;

căci av: ind o

-:

mg
conduită

„Pentru

movală,

acesta este

a fi fericit.

un mijloc magic),

-:

" Din toate aceste se vede ușor, că ailitatea ști=
inţei Moralei este escepțională, şi incomparabil mai
înaltă şi mâi sigură, de cât a multor altor ramuri

de cunoștință

Ezorciţi—1)

|

și artă.
Nu se pot întrebuința alte ştiinţe afară

de Morală atât spre bine 'cat şi spre rău 2.
_2)"Ce diferenţa este în aceasta privinta intre Alorala
şi între celelalte științe ?...

3) Nu poate rătăci omul

în cazuri: complicate,

mu cunoaşte legile raționale din Morala ?..

“daca

4) Ce rol are cultura” morală relativ la fericire
?, ._
5) Cum se poate defini ştiinţa Moralei ?...
6) S-ar put6 studia Morala fara cunoştinţe Bziologi
ee şi psihologice, 2 Dar fara cele logice ?...
2) Sar puts întemeă ştiinţele juridice fără
baza Mo:
“ralei 2.

| sta

liga

Noi, specia: omenească, suntem.
o “Clasă: înter- mediară între câteva. trepte de
organizme inferi-

oare

nouă,

și între

altele mai

superioare,

ŞI ne-

înţelese de noi: faţă cu cari"ne vedeia'a
tât-de în. |

“feriori, cum
„cătră noi.

sunt coloniile de : microbi

"Consider: ând infinitatea

cpaţiulu,

in raport
ă

şi probabila

|
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infinitate și a substanţei cozmice numite eter, considerând fabuloasa rapiditate și varietate a mișcă3

rilor acestei substanţe și perpetueleei metamorfose'
şi reveniri la diferite complecse, nu ne putem ab„ţin de a-ne întreba, ce poate să fie acest mare
univers? ce fel poate să-i fie baza?... ori poateel
“ezistă şi trăeşte firă si aibă o bază 9... poate şi
“«legile>: naturale sunt ceva orb ?... . ceva, ce nu
e. mai important, decât «materia»e.
Asupra : acestei “chestiuni e util să facem „câteva consideraţiuni - speciale, și anume :
Pe cât oamenii se găsesc în cursul dezvoltării |

în faze și graduri inferioare de știință și deşteptare, sunt conduși

imagina, că

prin - asociațiunea

ideilor. a-și

li fie-care specie sau clasă
de- feno:

o

lasi” de fiinţe ecstrafizice, zise «divine».
“Pornite pe această cale, unele grupe din omenive ajung. a-și. formula credința, că în univers
- ezistă o pluralitate de subiecte zise supranaturale
«divinităţ
etc.

+

mene le corespunde în calitate de cauze câte .0

Această manieră de consideraţiune «a bazei. lu- |
„mii se. zice «politeizm>.
- "Cu timpul, oamenii iși formează câte un întreg
sistem de. idei și credinţe in această chestiune, ad-.
miţend O fiinţă. supranaturală
Unic. dominantă
s

în mod

hierarhic, sapremă;

emârginit.

Aceasta este
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-

considerațiunea MOn0- teistă

|

a bază. universului.

Popoarele își: manifestă. aceste păreri șși credinţe
«teistex prin: diferite sentimente. şi idei de cult
întern, și, în parte și prin diferite semne șii acţi| uni:, ceea ce se numește cult. cestern.

Dezvoltându-se științele despre “clegile naturale»;

şi vespândindu-se, “un număr

de oameni încep cu -

. timpul a combate credinţele ateiste». în. general ;
zicând,

că fără

or-ce: intervenție subiectivistă Sau

personală” supra- -naturălă, “toate fenomenele. se
es- „“plică prin fatale. și inecsorabile «legi. „naturale>
ș
că în “spaţiu, afară de substanța - universală
sau.
. «materie»,

nimic nu

mai

ezistă : i ȘI

că

toată vari- i

etatea. ȘI bogăţia de feriomene; neon: ganice și or:
ga-.
„nice, se esplică numai prin - diferitele forme
și
moduri de mișcare: a unui şi aceluiaș complecs
de
ă materie: conform cu amintitele legi naturale,
|
N
„Pe această „cale de cercetării se formează
treapta
următoare, de consideraţiune a. lumii
; - maniera.
„7isăcateista.

.:

a

a

„Pe treapta“a patra de cercetări, scrut
ând lu-.
er urile mai cu. deamănuntul, ne. simți
m atrași de
0 misterioasă

și irezistibilă putere, să luăm i in
con-

siderațiune. următoarele fapte:

e

In nesondabilele profunditiăţi ale.
spaţiului fi- |
- înţează un “indefi nit oceari, de subst
anţă! primor=.*
- dială și „universală, numită Li“ter,
în perpetue fluc= 4

7

-

|
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-tuaţiuni

și metamorlose ; după. toate semnele cu-

noscute, în eterne alterări de la starea: normală,
. Griginală, amorfă, “la. stări. Și cursuri îndefinite, și
| combinațiună; trecând iarăși inapoi la starea sa a--mnorfă:: și tot

Pe

așa

mai

departe

iin veacuri, eterne. -

diferitele sale trepte de formaţiuni: și refor-.

- maţiuni, “de combinațiuni şși rezoluțiuni, găsim eterul

format

în : clase de. vietăţi.

minime:

apoi

in

clase de vietăţi mai compleese: o găsim pe o treaptă

“sub-formă de clasa- <oamenilor>,

și în alte clase --

“de combinaţiuni incomparabil mai superioare; com- - -pleese cozmice, pe o. indefinită -scară „supra-pă-"
meântească, în lumea

a

siderală la indefinit;. ori chiar”:

propriu infinit. O iudetinită scară de complecse

dominante supra-ordinate în inod strict hierarhic,. ..
Fiecare din cele - superioare cuprinde in 'siue pe
- cele: inferioare, şi le- domină în mod necondiţionat.
Pentru: noi,

oamenii,

acest

cert celest sau cozmic este

neimaginabil

pur și

„tor şi. nepitruns:” O sublimă enigmă,

simplu

con- .!

uimi-

care în fon-

“dul său esenţial. pare a fi destinat a. române

şi

pentru. viitor un” impuitor. și neabor dabil mister.
„Pe de. altă “parte ținem seamă de nediscutabi- A
- lul fapt -phsichologic, că ori-cum ni se pare că noi
„. cunoaștem lucrurile, în strictă” realitate. nu cu
noaștem. cum

sunt ele în sine; . Ci . simţim mai

i mult numai: efectele, ce lucr urile „provoacă înîn. not,

n
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Da

în conștiința noastră psihică :. ȘI din toate aceste .
cauze decizive, nu ne putem lăuda decât că ajungem cu timpul a av6 o vagă şi obscură

„idee despre câte un colţișor. din iimenzul
niu

dome-

al necunoscutului: și că:0o zdrobitoare majo-

ritate de lucruri, ba aproape o infinitate de ches-

-_tiuni remân pentru noi: etern nerezolubile, și chiar

absolut necunoscibile,

,

“Cu

„tre,

toată

imenza. „micime. a cunoştinţelor.

in comparaţiune

„noastră

Ia

capacitate

cu
de-a

infinitul

noastră
înalt

ne

vieţei

măreţia, -

a vieţei

mari,

supra-o-

această . capacitate:

o adâncă „ mulţiimire;

avent. fericitor.

-

macar

cozmice,

deșteaptă

noas-

modesta

întrevede

şi uimitoarea ' splendoare
menești, a

tot,

a

un

EN

Și că cât savantul pătiunde mai departe in
SCru-,
tarea legilor naturei, cu cât izbutește a deschid
e domenii rnai nouă de cer cetări-pentru mintea omehească, cu cât flantropul reușește a alinai mai
multe lacremi, a stingă -mai multe suferinţe, cu
cât artis„tul ajunge a fârmeca mai mult sufletele mulţimi
i, și

a provoca întuinsele ecstaze de fericire ideală,
—cu

i

atâta mai mult : artistul, filantropul, și
chiar savantul s> pătrunde din. ce în ce mai adânc,
că totalul
de lucruri reale din univers nu pot
fi numai acele.
și numai așa, precum “un colțişor”
din ele se oglindește în mintea omenească, și
pentru acea prea |
4
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imodestă” minte ; ci că cel puţin

trebue ; să fie in-

comparabil mai: mmăreţe, incomparabil mai splendide, mai sublime; mai cu seamă, după ce. aflăm,
că prin aparatele astronomilor “chiar li-se și înfăţoșază în mod fizic, pozitiv. şi nediscutat, mi-

lioane şi iar milioane de lumi, de

o “măreție și.

| splendoare neinchipuită: pe lângă care; zic ci, di:
vina> strălucire. a soarelui .nostru' pare o licărire: -

prea palidă şi incoloră.
Sa
"Ce trebue dară si fie intreaga constituţie celestă a nemărginitului

ocean

de universuri ! —

care

ar pute

avy6 cutezanța dea

minte

se pronunţa

omenească
. cu

sinceră

și mai cu seamă
Intw'adevăr,
“ trunde

mai

al cunoștințelor,
pice»

pentru

asupra. baz

putem

mult

consiețiune,

repeta,

asupra

lor 7...
cu

cât

cineva,

inainte. în. indetinitul
atât

om,

în lumea

vieţei

pă- .

domeniu
<Microsco-

cât şi în cea macroscopică,

lumea cea mare, supra-omencască,.
tească,. cu atâta mai

lor 7

in

supra- pămen-

mult- se vede atras

a simţi

Q

adevărată şi spontanee admiraţiune, și chiar o prea!
„respectuoasă veneraţiune pentru misterioasa bază
generală a acestui. inalt și nepătruns spectacol.

Fără să-l cunoască, - fără să aibă
a-l pute

cunoaşte

speranța

de

odată, -omul Ziminat prin știin-

jele cele maă pozitive, se simte inv olontar:, dar irezistibil, mișcat de o adevărată emoţiune de -feri-

isa
| citoare pietate

pentru

„tor

al acestui

și motor

pa

misteriosul „principiu cauza-

nedescriptibil . concert ;

al acestei universale drame fără nume.
- Acest sentiment de sinceri : pietate “este adevă-.

ratul. sentiment de'religie raţională, sau naturali. El este în acelaş. timp,

mai

inaltă Şi mai

un “nesecat

izvor de cea ..:

reală fericire omenească și

“această. cauză, „cea maă2% puler nică , garanție
„ralitate.

din

de M0-
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