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Aveugles

que: nous

sommes! Comment pouvois
hous ci'oirc que le corps
politique n'a pas aussi sa
ici, son âme, sa force plastigue et que tout flotte au
ră des 6carts de Ligno-

rance humaine ?

(Joseph de Maistre),

.

„O

naţiune

este o fiinţă viueţuitâre

care se naşte, -

creşte şi in6re, în virtutea unor legi naturale, logice
,
nestrămutate

şi dumnedeeşti.
- Pe lîngă sufletul săă,

expresiune a solidarităţei naţionale, fie-care naţiun
e
ate geniul său proprii, şi dânsa nu pte trăi decât

dacă se desvoltă conform acelui genii. Ea nu pâte
îndeplinescă misiunea (căci fie-care naţiun
are 0 misiune precum fie-care corp ceresc îşi aree

“săşi

evoluţia sa) decât dacă guvernul ce-i este ocărmuitor se formâză şi se desvoiti conform cu
acel
genii. «Orbi ce suntem !» striga cu frumâse cuvint
e
comitele Joseph de Maistre, «cum ne putem închip
ui.
că corpul politic nu are şi ei legea sa, sufletul
sei,
puterea sa plastică, şi că totul pluteşte în voia
rătăcirilor nesciinței omeneşti2»
Dar,

iată tocmai

orbirea

celor

ce

ai

inventat

socialismul; ei mai ati pe lîngă ignoranţa adevăr
a.-

telor legi ale sociologiei,

îndrăznela

declaraţiunilor

mincin6se şi sofistice, asigurând câ socialismul
este
panacea universală, că singur el are monop
olul
„celei mai bune forme de guvernăment. Li vom
aplica Versul

lui Pope:

|

o

On the forms of government let the fool contest,
căci fără îndo€lă nu este o cuestiune nai zadarn
ică
decât de a discuta în abstracto asupra celei
mai

bune forme

de guvernământ.

Mai

mult trebue

a
ne întreba care formă convine mai bine
unei anumite naţiuni înt?un anumit moment. Dar
negreşit .

„VU

-

-
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E

nu socialiştii pot să .judece acestă formă anumi
tă şi
acest moment anumit, de Gre-ce ei caută ca
formă
resturnarea şi ca moment distrugerea. Bebel
a strigat

în. plin Reichstag, în 3r decembre 1881:
ul
nostru pe terenul politic este republica, pe «Scop
terenu
l
economic

socialismul, şi pe ceia ce se numeşte
religios, ateismul». Şi Bakunin scria în

terenul

Catechismul sei revoluționar : «Revoluţionarul
s'a
cu totul în adîncul firei sale, de. întreg
ordinul civil actual, de tâtă lumea civilisată, de
legi,

lepădat

de datine,
“mai

de morală;

neîmpăcat;

el

el

nu

este

adversarul

trăeşte

decăt

lor cel

pentru

a le

distruge. El nu cunâşte decât o Singură ştiinţ
ă:
distrugerea; el nu învaţă decât în scopu
l de a
distruge».
lată un lucru categoric; nu ne putem înşela
.
Forma este o republică, cu promiscuitatea
ca bază
şi cu ateismul ca culme; momentul este distr
ugere
universală, cu plăcerea învoită de a se tăvăli a
în
în noroi. Negreşit iată o teorie în adevăr
Satanică,
şi Mefistofele o resumeză în câte-va versur
i lapidare

: «Ei. sunt spiritul care negă merei ; şi acesta
cu dreptate ; căci tot ce există merită să fie distr
us ;
ar

fi deci mai bine ca să nu existe nimica.
Ast-fel
tot ceia-ce numiţi păcat, distrugere, într'un
cuvânt
,
reul, iată elementul mei >
Da,

reul,

iată elementul

socialismului

nu ar fi putut săl zugrăvescă

mai

bine

şi Goethe

în

dilele
n6stre. R&ul din nenorocire este contagios,
şi nenumeratele defecte ale naturei omeneşti;
afară de
atâtea

alte cauze, îl ajută

să se întindă.

Ar fi o
nebunie de a nega existenţa acestui r&ă,
şi
crimi
nal
de a nul combate. Nu e vorba aici
de o tulburare
—————

1) Paust, I-a parte, vers 984—990:

der

stets verneint, etc., ele.

Jeh bin der Geist

lĂ

trecătore, de o' utopie Gre-care, ci din contra

adevărată

bâlă

morală,

şi îngrozitâre.
rătorii sti, nu

de o

de o gangrenă ameninţătâre

«Socialismul, a spus

este o simplă

tendinţă,

unu!

din apă=

ci o doctrină,

ale cărei teze sunt formulate în mod lămuri
t şi
ale cărei mmijloce de propâăşire sunt fârte
bine
fixate». Aşa dar suntem preveniţi şi. ni-se
impune
datoria. de a cerceta remediul şi de a comba
te răul.
Luptătorii

însă sunt

numeroşi

şi se arată

din

di
în di; pretutindeni un minunat curent născut
dintrun

comun

simţinient

de conservaţiune: şi dintr'o cuge-

tare sânătosă, respinge acuma cu tărie torent
ul noroios al socialismului furios. Iată un spectacol
demn

de 'atenţiune;

nici un

om

cinstit "nu

pGte

remân

e
inditerent în fața lui; aşa dar şi noi voim
a ne
încerca în acestă luptă. .
In adevăr, adinc întristat de a vedea acestă lepră
făcându-şi apariţia în România, şi indign
at, ca
creştin şi ca cetăţen, de neruşinatele
manopere- în-

trebuinţate de nişte nemernici pentru a înşela
îmasa
ignorantă şi a atrage dupe sine pe cci-la
lţi prin
contag

iuine, vom ridica glasul aici ca să ferim contra

acestor uneltiri criminale pe compatrioţii
noştrii
cari nu Sunt în curentul cuestiunei şi nu
cunosc
gravitatea ei. Ori cât de puţin autorisaţi
am fi de

a trata

cuestiuni

verstei nâstre,
tăcerea

atunci

sociale

ne-am
când

şi

crede

conştiinţa

cu

tâtă

culpabili

inexperienţa

de a păstra

n6stră "ne împinge să

luăm condeiul. Aşa dar, fără a ne perde prea
mult
în amEnunte, ne vom încerca a expune cuesti
unea
cititorilor noştri.
Da
Vom considera mai întâi răpede. socialismul
în

general,

în originele

sale,

în esenţa sa, în definiţiu-

nile şi conclusiunile sale, în practica lui, expun
end
în mod pe cât se pâte de succint nenumărate
le obiecţiuni ce isa opus din tâte părțile, atât
de Bi-

X

serică în numele moralei şi religiunei, cât şi de economişti şi de filosofi în numele sciinţei şi raţiunei.
Vom cerceta apoi ce pâre însemna în Romănia această nenorocită teorie, de unde ne-a venit, de ce
atârnă, ce scop are şi ce viitor ar putea avea: la

noi,

dacă

nu

1 Sar

pune

stavile

la timp,

căci

este

încă timp pentru a împedica influenţa sa vătămătore. Ne va fi uşor să opunem apărătorilor socia-

lismului,

numerâse

argumente,

sănătose

şi neataca-

bile, unele luate chiar de la câţi-va scriitori pentru
cari

€i

arată

Gre-care

consideraţiune.

De la Spencer, Paul Janet, Bastiat, Passy, Franck
Garnier, Perin de Louvain şi Leroy-Beaulieu până
la papii Piu IX şi Leon XIII şi scriitorii catolici,

protestanți şi ortodocşi, Wiuterer, Guillemenor, Recolin, etc, toţi de un comun acord aruncă anatema

asupra socialismului. Acestă formidabilă oposiţie dovedeşte condamnarea acestei doctrine snbversive,
căci negreşit, este cu neputinţă ca vocea poporelor
unită, prin gura membrilor săi cei mai autorisaţi, cu
aceia a Suveranului Pontifice şi a membrilor celor

„mai

eminenţi

ai clerului

din tâte țările, să nu aibă

dreptate faţă cu o ceată sălbatecă însetată de ruşine
şi de crime. Se recunâşte aice mâna. A-Tor-Puter-

nicului Creator care opune Socialismului formidabila

stavilă a Raţiunei, a Ştiinţei şi a Religiunei.
I

Guillemenot 1) cualifică cu drept cuvânt de copişti

şi de plagiatori pe representanţii socialismului contimpuran, cari în adevtr nu ai mai nimica not în

teoriile lor. De la Plato (Republica şi Tractatul
despre Legi) care visa o comunitate în care li1) Leon

XII

et le Devoir

Social, Bruges,

1893.

xl

bertatea era sugrumată, de 6re-ce Statul remânea
stăpân absolut şi reglementa tâte după placu-i,
„toţi legislatorii antichităței duc până la comunism principiul: egalităţei cetățenilor şi a omnipotenței Statului. La Roma,
decât un fapt convenţional;

proprietatea nu este
în Grecia, Statul era

singur proprietar ; în sfârşit Esenienii, pe cari nişte
nebuni maniaci ai voit în dilele nostre să-i represinte. ca maeştrii lui Isus-Christos, posedai tâte în
comun şi locuia sub acelaş acoperiş. Socialismul
se regăseşte mai în târe eresiele, de la Carpecratienii cari onoratt promiscuitatea, până la Milenarii.
În evul mediu, respectul exagerat pentru antichi-

cațe, de multe ori r&i înţelesă, fu prilejul unor re-

gretabile confusiuni; vedem nişte jurisconsulți eminenţi ca Puffendorf, Grotius, Roselli, Heinecii în-

terpretând pe S. "Thomaso de Aquino întrun sens

absolut greşit 1). Teoriile socialiste se înmulțiră
la
sfârşitul vecului XVI-a şi la începutul vecului
al
XVII-a, graţie întinderei studielor eline şi latine
şi
grație unei admiraţiuni pasionate pentru antichitatea
păgână. Thomas Morus voeşte comunismul (Utopia),

Campanella

de asemenea şii adaogă

promiscuitatea

(civitas solis). Vecul al XVIII-a se legănă cu cu-

vinte gole şi resunătâre înainte de a se scâlda în
sânge. Wolf şi Montesquieu ai 'dat despre proprietate nişte definiţiuni desastrose, şi Hobbes, teoTicianul prin excelinţă al despotismului, declară,
pentru a fi logic în nebunia sa, că proprietatea este
pF

1) Şi cu tote acestea S. Thomaso. de Aquino ne pare forte
explicit. căci el afirmă că proprietatea este de drept
natural,
că este permisă şi necesară: Licitum est quod homo
pro-

pria possideat.

vitam. (S. Thom.,

EL est etiam necesariură

ad

UI, 1], Quaest, L. XVI,

a, 2).

hunanăm

-

XII

un furt).

Sfârşitul

vecului

al XVIII-a şi secolul

nostru ai avut trista ondre de a agrementa comu-.
nismul cu ateismul şi Rober. Owen este cel d'întăi

ca dată întro serie de creeri detracaţi şi de spirite

bolnăvici6se. Saint-Simon confundă tâte în: capul
săi şi voeşte să împărecheze o papalitate despotică
cu un comunism neînfrînat. Babeuf reduce tot 14
un sistem de părţi egale şi preconiseză o republică
intemeiată pe comunitate, Fourier adaogă pe lingă
aceste nerozii nişte pretenţiuni ştiinţifice prin faimosul principii că atracțiunile sunt proporjionale
cu destinele şi organiză falansterul. săii care trateză

Omenii

ca nişte cuantităţi

matematica.

Louis Blanc,

Pierre Leroux, prea faimosul Proudhon, etc. amestecară tote aceste teorii sai le dădură o culdre
proprie şi conformă temperamentului lor propriii.
Er6rea fiind din tâte timpurile, nu trebue să ne
mirăm că ea are o istorie aşa lungă şi aşa vechie.
Socialismul,

acestă erâre

monstruosă,

a avut

nenu-

merate nuanţe; el a oscilat între un despotism
grotesc şi o libertate fâră frîi. Nu ar fi, credem
noi, paradoxal să alăturâm de Hobbes în privința

exagerărei manifeste a conclusiunilor despotice,
jurisconsultul Bluntschli, care nu esită
naţionalitățile

mici

ca

nişte

organe

pe

a considera
rudimentare

destinate să fie absorbite de puterile mari, singurele
organe ale omenirei ajunse la. deplină desvoltare.
Prin acestă teorie sar putea

scuza

multe ripiri şi

1) Revoluţia iranceză a avut o bogată recoltă de visări
gole cu aplicări sângerâse. Este o glorie pentru Tocqueville
(D'ancien regime et la Râvolution) că a deslegat cu o
sagacitate adâncă întru cât judecățile generale ce se fac
asypra acestei epoce sunt greşile, şi este asemenea o glorie
pentru ilustrul Taine că a studiat şi analisat în mod niagistral ucele timpuri prea faimâse.

“XuL
cuceriri 1) şi Napoleon ar ţi
Putut să se servescă
de ea, el care pentru a satisfac
e ambiţiunea sa dea vedea lumea prosternată la
pici6rele lui, a dus la
morte cel puţin 2 miliâne de men
,

Despotismul duce la robie şi com
unismul cobâră
rangul

pe om la

de dobitoc 2).

Şi unul şi altul
omeneşti, care trebue să
se
mişte într'o libertate temperată
de legi drepte; şi
tocmai fiind-că sunt contrarii
firej nostre, ele ati
un caracter de revoltă și de orgo
liosă desfidere.
Ori-ze ar zice Paul Janet 3),
socialismul este prin.
origină şi prin esență revoluţionar
. Şi când dicem
revoluționar, nu voim numai
a apropia socialismul,
sub diferitele sale feţe, de faim
osel
1789 (cari nu erai decât consecin e principii de la
ţele visărilor din
Sunt

contrarie

naturei

"1) Răpirea nequalificabilă
a Bucovinti 'şi-ar găsi scuz
a în
teoria lui Bluntschli, prec
um şi tiranisarea sistemat
ică a
Românilor din Transilvania
ar putea egalminte să găsâ
scă
ua sprijin în ast-fel de sofi
sme.
“
2) Consecințele funeste ale
socialismului nu . at scăpat
vederei p&trundătâre a lui
Lamennais; el scria în 2
Maiti
1847. «Il: m'est âvident
quela realisation d'un
pareil
systeme reduirai! les peup
les ă une servitude tele
que
la monde men a point enco
re connue, reduirait Pho
mme
ă n'âtre qu'une pure machine,
un simple outil, V'abaisserai
t
au dessous du negre dont
le. planteur dispose ă s0%
gre,
au-dessous de Vanimal.
Je ne crois pas que jamais
idâes
plus desastreusement faus
ses, plus exiravagantes et
plus
degradantes soient entiees
dans Vesprit huinain, et
ne
merileraient elles pas ces
yualifications qui, ă nos
veuz
du moins, ne sont gue
justes, îl my en aurait
pas de
plus ridicules et de plus
impraticables».
.3) Les origines du soci
alisme contemporain , 1883
,
Paris.
“
:
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acele vremuri trecute prin ciurul creerului ameţit
al lui Jean Jacques Rousseau), dar mai considerăm

încă socialismul ca contrar ordinei, libertăţei, naturei,

armoniei

lumei, Acest cuvânt contrarii

sensul de revoltă,
Instinctul maselor

ceia ce este
democratice

are în sine

vechiti ca lumea.
este aici de acord

cu ostilitatea raţionată a publiciştilor. In tot-d'a-una
ele au atribuit socialismului un caracter esenţialminte revoluționar. Nimica nu este mai opus, mai
- contrar libertăţei decât socialismul, prin care absolutismul revoluționar încercă să realiseze pretențiunile

sale cele măi

îndrăzneţe.

Aşa

dar socialism

însemn€ză Revoluţiune şi”i putem fără temere aplica
cuvintele comitelui Joseph de Maistre: «La Revolution est plus terrihle gue du temps de Robespierre.
En stlevant elle sest raffinte. La di/ftrence est
du mercure au sublime corrosif». Dar, prin socialism, Revoluţia este în picidre ; nu numai că este
în piciore, dar umblă, alergă, se năpusteşte. Şi în
fapt, pentru a nu vorbi decât de Franţa, câte sisteme, tOte pătatecu acest caracter satanic, nu am
vEdut noi arătându-se la dinsa în dilele nâstre:

extravaganţele lui Saint-Simon, copilăriile falânsterului,

comisiunea Luxemburgului, atelierele naționale,

escolele

din junie şi în sfârşit

Comuna?1)

Tâte

1) Comuna din Paris este una din cele mai mari crime
ale secolului nostru atât de fecund în crime. Eată ce spune
eminentul scriitor Maxime du Camp, despre acest. oribil
evenimânt : «Toute la mânaagerie des passions mauvaises
avait bris€ sa cage pendant la Commune, et durant deux
longs mois, s'est vautrte en pleine bestialite au milieu du
bouleversement moral le plus extravagant qne jamais /histoire ait eu ă constater». (Les (lonvulsions de Paris, tome
|, p. IIl). Şi cu tâte acestea s'a găsit un apologist al Comunci, socialistul evreii Rudolf Meyer. Nu ne am fi putut
"aştepta la ceva mai puţin din partea unui evreă!
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nu ai lăsat în urma lor decât stârpiciune,
sânge şi
ruine.
Diferinţa ce este între utopiile şi visârile
comuniste (căci cine dice comunism dice
socialism) ale
secolelor trecute şi teoriile socialiste,
colectiviste şi
anarhiste “de astă-di, constă înti'acâsta
nainte ele nu aveai un corp de doctrină, “că: mai
pe când
de 60 ani încâce socialismul se afirmă
prin,
teorii
de şcâlă şi că el câută să aducă în
domeniul economic cele din urmă aplicațiuni ale
principiilor revoluţiunei. Dacă el nu trage îndată
după sine tâte
consecințele credului- revoluţionar,
el le face să se

presimtă

şi le face inevitabile

prin

erori şi de pasiuni ce crează în societate,curentul de
Partizanii
lui. Saint-Simon proclamă reabilitarea
sensualităţei ; Fourier are mai mult instincte decât
un sistem, dar
tote instinctele sale sunt utilitare
şi el proclamă
dreptul suveran al voinţei generale
asupra distribuirei bogăţielor, acel drept care
este esenţa oricărei reglementaţii socialiste 1).
Cu Proudhon, socialismul din 1848 ia un caracter mai
definit de dogmaticism şi el trage cu îndrăznelă
din idea revoluionară ultimele sale consecințe:
sociale. Nimeni
nu a

fost mai egalitar decât Proudhon. Socialismul

temâne

astă-di,

- 1) Deja Bentham

ca principii,

ceia

ce a fost în 'tot-

(Works, tom. |, p. 304),

depar

te de a
fi absolutist ca Hobbes, scria
în favârea guvernului popular.
Ia Codul săi constituțional, el
pune suveranitatea îa întreg
poporul, dicând că ceste mai
bine să dai puterea suverană
_
celei mai mari“ porţiuni posib
ile a acelora pe cari trebu
e
„mai
cu semă

să-i faci. fericiţi», de Gre-ce

«acea proporţie
este mai convenabilă decât
ori-care alta pentru realisarea
acestui scop». Suveranitatea'
mulţimei ! în adevăr, s'a vădut
în Franţa în. 1793 destule frum
âse exemple !
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d'a-una de 6o ani. Să se cerceteze
Marx,

sau Internaționala,

tot-da-una.

Evreul Lasalle

pe

Lasalle, pe

acelaş tond se regăseşte în

îşi propune să sfărime

legea de

fier a salariului, şi pentru a atinge acest scop el
inv6că iniţiativa Statului din care vrea să facă un
venător. al capitalul. Câr priveşte proprietatea, Lasalle voeşte ca ea să dispară cu timpul prin puterea
combinaţiunilor societăței de producţiune.
Karl Marx, -Evreii şi densul, este marele şi sgomotosul Mesia al socialiștilor contimpurani. Cine nu
a cetit operele extravagante ale acestui nebun nu “şi
pote inchipui ce enormă cantitate de sofisme şi de
" aberaţiuni pot încăpea în creerii omeneşti. Friedrich
Engels, 2) amic şi colaborator al lui Marx, dice
despre el că lumea îi datoreşte duot “mari descoperiri : concepţiunea sintetică a istoriei din punctul
de vedere materialist şi demonstraţiunea misterului
producțiunei capitaliste, prin explicaţia plus- valutei
Se dice că graţie acestor ducă descoperiri socialismul
„a devenit o sciință!! Marx voeşte să înlocuiască
proprietatea privată prin propietatea colectivă ; Statul
trebue să devie capitalistul unic şi să reglementeze
"în mod suveran t6tă activitatea economică. Marx
este tondatorul şi organisatorul Internaționalei, acestă grozavă associaţiune care 'şi propune ca prim
scop să realiseze,: prin legea unei nivelări absolute,
regimul colectivităţei. Dar acest sistem nu este

singur.

EI are un asociat îngrozitor

şi primejdios

prin crimele sale, cu tâte că este mai. puţin periculos in mijlocele sale de propagandă. Acest sinistru
„tovarăş al socialismului, este anarhismul, care a
1) Die Entwiklung des Sycialismus von der Utopie
zur Wissenschaţt.--cfr : Dw=Sehaefde, De la Quintessence
du socialisme.

_
întrecut

fârte

mult

|
nihismul

XVI
moscovit

. Anarhismul
actual voeşte o anarchie socialis
Proudhon, Statul sai guvernul. tă,Aşa El suprimă, ca.
dar este uşor
de a vedea întru ce se distinge
socialismul anarhist
de socialismul colectivist, Pent
ru acesta din urmă,
Statul saii societatea socialisată
este
prietar, care absârbe mai tot Pent singurul proru celălalt, din
contra, Statul este r&ul care treb
ue să, fie suprimat,
Mijl6cele de tactică sunt şi ele
diferite; social stul
colectivist vrea să întrebuințeze
mijlâcele pe care
Statul actual le procură, între
altele sufragiul universal. Socialistul anarhist din
contra dispreţueşte
acţiunea politică şi: face apel la
violență. Carehismul
revoluționar al lui Bakunin
este evanghelia lui.
Cine nu vede cu cât' cel dint
mejdios decât cel de al doilea. âi este mai priCu drept cuvînt, în
remarcabila sa operă 1) crede
Winterer că mişcarea socialistă este o amen
inţare permanentă cu
mult mai gravă decât anarhismul,
cu tâte că crimele recente ale anarhismului
ai absorbit Thai tâtă
atenţiunea publică.
ȘI unul şi altul duc egalminte
r&sboiă contra societăşei ; diferinrele nu sunt decâ
t în metodă şi în
arme. Colectiviştii voesc să cuce
proletariatului o majoritate cont rescă cu ajutorul
ra” „Organisărei sociale actuale. Anarhismul găse
şte acestă metodă
prea lentă şi se înarmeză cu petr
oleul şi cu dinamita,
El ţinteşte brutalminte tripla basă
socială a autorităței, a familiei şi a religiunei.
Sub acest din urmă
raport el diferă încă de colectiv
ism ; el nu dice în
1) Le Socialisme: coniemporain
,: histoire du socialisme
et de l'anarchisme, Paris,
1894, V. Lecoitre. — cfr.
Emile
de Laveleye, Le Socialisme
contempovain, şi Paul Lero
yBeaulieu, Le collectivisme,
examen critique du nouveau
socialisme, Paris, 1888.
i
-
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mod ipocrit, ca celălalt,

„privată.

că religiunea

este o afacere

O societate compusă de grupuri anarhiste,

fără legătură determinată, fără familie, fâră

ritate, nu

pote fi vișată decât

la deliriu. _
Vom analișa acuma” mai
socialistă <a să ne luminăm
nilor sale. Ne va fi şi mai
până unde importaţia sa în
primejdi6să.

de

auto-

ura socială ajunsă

|
cu amEnunte doctrina
bine asupra intenţiuuşor atunci să vedem
Romănia este absurdă şi

II
Cu tote că socialiştii s& împart în diferite secte
(marxişti, .posibilişti, alemanişti, brusişti, blanquişti,
independenți,

anarhiști

şi alţi

vagabondişti *), toţi

aii acelaşi program: 1) lupta claselor, 2) expropriațiunea capitalistă, 3) socialisarea mijlâcelor de producţitine,

şi acelaş

furt! Burghezul,
țările, uniţi-văl»

strigăt:

«Proprietatea “este

eată duşmanul!
-

un

Proletari din. tâte

1) Herbert Spencer îi trateză pur şi simplu de nemernici :
«Ei sunt numai nişte nemernici (scamps) cari, întrun mod
Sati într'altul, trăesc pe spinarea Gmenilor cari valoreză
ceva, nişte vagabondi. sai nişte gogomani, nişte criminali

saii nişte individi pe cale să devie criminali, nişte tineri în
sareina părinţilor lor cari muncesc din greă, nişte bărbaţi
"cari 'şi apropriază banii câştigaţi de soţiele lor, nişte individi cari împărțese câştigul femeilor prostituate, şi amestecată cu toţi aceştia o clasă de femei corespundătâre, mai
puţin visibilă în aparenţă şi mai puţin numerâsă». (L'/ndividu contre L'Etat, p. 27). Frumâsă societate, în adevăr!
Și ceva mai departe filosaful englez adaogă (p. 64). eIndulgența pentru 6menii cari duc un iraiii grei nu cere de

„loc toleranța pentru nemernici !

-
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lată strigătele de r&sboiii ale socialismului ;- iată”]

aşa, cum

îl înțeleg doetorii sei însemnați. lată acea

doctrină

de

subversiunea cărei

eroreşi

perver-

sitate Papa Leon XIII le denunța întrun document
memorabil 1).

Să

analisăm

în „Mod

succesiv şi cu

cât mai multă precisiune acestă doctrină, încurcată
mai în tot-d'a-una, şi care are mai numai
o sin .
gură dogmă bine definită, aceia a proprietăţei
colective a capitalului.

Sistemul

colectivismului se reazimă pe un prim

sofism care conchide -de la parte la totul. Basa
economic
ă

ce Marx

a dat-o:socialismului aşa dis

țific este falşă. El numeşte capital instr scienumentele
de lucru sai mijlocele de producţiune, adecă
carierele şi minele, usinele, uneltele, maşine solul,
le, co-

x

nieiţul.

Statul sai societatea

trebue să aibă în

mod
exclusiv proprietatea colectivă a acestui
capital şi
lui numai îi este reservată întrebuinţarea
tuturor
inijl6celor de producţiune. Plecat de la un
principii
economic falş, Marx a ajuns lao erâre
gigantică.
El mes6ră cantitatea de muncă prin durata
munce
munca pentru densul este substanţa care crează i;
valrea (die wverthbildende Substanz). Deci,
se întrebă
Marx,
cum

se întâmplă

ca

munca,

care

crează

va-

lSrea, să aibă mânele g6le pe când capitaliştii
grămădesc tesaure peste tesaure? Capitalistul
posedă
instrumentele de producţiune ; de la “salar
iatul care
„se adreseză lui, capitalistul
nu cumperăîn realitate
decât puterea muncei, şi întrebuinţând?o
,
apropriază valorea creată de dînsa. In acestă el îşi
valâre
creată, este, dice. Marx, ceva mai mult
decât val6rea
de schimb.: După calculele sale, 6 ore
de muncă
sunt Îndestulătăre pentru ca salariatul să
dobândescă
E

1) S.

D.

-

N. Leouis Papae XIII Litterae Encyelicae:—De.

Conditione 'opificum : Reruin

Novurum,

ete.

?
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cei 4 franci de întreţinere; deci, dice
el, salariatul
muncind mai mult decât 6 ore, prod
uce o a doua
valGre al cărui beneficii capitalistul
îl
Tocmai acea a doua valâre constitue are singur.
plus valuta pe care admiratorii lui ati faimsa lui
numito revelațiunea misterului profitului (das
Geheimriiss der
Plusmacherei). Dar diabolicul Jidan
în drum; el urmeză cu deducţiuni nu se opreşte
le sale. Plusvaluta -devine capital, crează alte
valori şi aşa mai
departe; capitalul deci se măreşte
în mod indefinit,
tot în detrimentul salariatului.
De acolo până la

împărțirea

societăței

în exploataţi

şi exploatatori,
nu mai e decât un singur pas.
Marx Pa făcut, şi,
dice el, pentru a. opri aceste rele,
propune proprietatea colectivă şi exploatarea ei
de
Stat, ca să se
asigure ast-fel împărţirea egală
a beneficiurilor.
Însă de la acest început care
atacă proprietatea

privată sub formă de capital,
minte să ajungă la conclusiuni Marx trebuia fatalcare se declare proprietatea solului o
violaţiune

Și în

de furt ori-ce fel de proprietate 1).Sfârşit să cualifice
Argumentul istoric al colectivismu
dă acestă ruşinosă origină propr lui marxist care
„se susține mai bine decât teoria ietăţei private nu
marxistă a valdrei.
Işi pâte cine-va închipui o
asemenea aberaţiune ?
Nici un om nu are drept la
Proprietatea sa, nici
măcar la ceia ce a dobândit-o
prin sudârea fruntei
sale? Dar, ascultați
termeni

ceia

minunaţi:

domul

ce spune
care

Leon

consumă

XIII

în

resursele

1) In ochii autorului. socialismu
lui colectivist, ca şi în ochii socialiștilor în genere, capit
alul este improductiv. Dacă
av fi aşa, scrie Naquet (Soci
alisme contemporain, Paris
,

*1890) ne putein întreba pentru
ce omul sar fi
creeze

? Este mult mai simplu să
te odihneşti şi
. loseşti în loc de aţi bate capul
cu munca».

trudit
să

să']
te fo-

XăI:

Spiritului săi

şi puterile

trupului săi pentru aşi
Procura darurile nature
i, . nu face alt-ceva
să'şi aplice aşa dicând
decât
naturei trupeşti -ce cul sie Însuşi acea potţiune a
tivă şi-i lasă ca un
fel
marcă a pers&nei sale,
aşa în cât în tâtă drepta de
acel bun va fi posedat
tea
de atunci ca propriă,
şi nu
va fi iertat nimărui să.
nici un mod» 1). Şi să violeze dreptul stă întru.
nu se opue providenţa
tului, căci «Statul este
Sta
posterior omului şi îna -:
ca el să se fi putut for
inte
ina
natură dreptul de a urăi , omul primise dejade la
Şi în sfârşit vom adăogaşi de'a'şi apăra existenţa» 2),
cu Encyclica Rerum
Vârum : «să nu se opu
nă legitimităţei propri Noetă
private faptul că Dumn
edei a dat întregului rei
omenesc pămîntul ca
să se bucure de el, căci nem
Du
nedeu nu Pa dar Gmenil
or ca să”l stăpânâscă în mconfus toți împreună.
mod
Ace
sens. El însemneză num st adevăr "nu are acest
ai că Dumnedeii nu
a fixat
O porțiune fie-cărui om
lase delimitarea proprietă în Particular, ci a voit să
ţilor industriei omenești
instituţiunilor popârelor
şi
».
|
Negreşit, numai pe baz
natural se pote. aşeda a nestrămurată a dreptului
numai O creaţiune a leg proprietatea, care nu . este
ei pentru utilitatea com
ună,
Ca şi familia, ea ema
neză de la natură, ea
se reazimă
pe un drept anterior
legilor şi convenţiunil
or sociale. Prin urmare,
socialismul nu este
numai o
utopie, el este o nedrep
tate, o violare a dreptu
lui,
entru cei mai mulți
economişti precum
şi pentru
Papa, Proprietatea este
complementul - natural
personalităţei Omeneşti;
a]
ea
are de basă dreptul.
economia. Legitimitatea
ej este întemeiată pe dre şi
ptul
e
1) Eacyelica sus citată.
Despre
2) op. citat.
7

condiţiunea

lucrătorilor.

N
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individului şi pe dreptul familiei ; ea este confirmată
de interesul general 1).
pentru Leon XIII subsşi
ca
şti
economi
Pentru
tituirea proprietăţei personale prin proprietatea colectivă ar sărăci societăţile. Dreptul de proprietate
are de corolar dreptul de a transmite proprietatea,
amândouă fiind de drept natural. Şi acestă: proprietate
şi acestă moştenire «autoritatea publică violeză justiţia, când-sub

numele

de

imposite,

ea

le

încarcă

cu sârcine exagerate,» căci ele aparţia particularilor nu publicului. Statului ca și mulțimilor, hoţiilor mascate ale fiscului precum şi poftelor brutale ale mulțimelor,se pâte opune cu drept cuvânt
regulele vecinice ale justiţiei, contra căreia nu pot
nimica nici decrete suverane nici legi populare. Nu
este învoit! Non licet./ Spoliatorii de sus, sati spo-

liatorii ne jos, să pot înveli în

mantia

interesului

public, Papa are dreptate când îi. opeşte cu vechia
poroncă a Decalogului: «Nu vei lua binele altuia !»
Aşa dar teoria socialistă asupră proprietăţei este
falşă. Proprietatea în sine nu este şi nu pote fi
product al furtului. Ea nu este decât productul
muncei

acumulate,

a salariului

trarsformat.

Da,

a

muacei ; căci, trebue să munceşti! Munca zămisleşte
în mod silit proprietatea.. Proprietatea este aşa dar
fructul muncei; sai cel puţin aşa trebue să fie, căci
niineni nu are dreptul să dobândescă ceva -în paaltuia: Nu vei pofti binele altuia 2). Ceia ce
p
.

1) Anatole

Leroy-Beaudien;

La Papauls,

le socialisme

e

la democratie, Paris, 1892—ctr. Encyelica lui Leon ALL des-

De,
espre constituţiunea creştină a Statelor: Immortale
etc., precum şi Sorisorile sale Pasterale, din 1871-78.
2) Non concupisceș uxorem prozimi tui, non domum,
non ayrum, non ancillam, non boem, non asinum,'et
universa quae îllius sunt. (Denter. V, 21).
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ar fi o

crimă

care ar cere

de a se rîpi cuiva

pedeapsă

cerească,

râdele muncei sale.

ar fi

Eată ce ar

„trebui să înţelegă doctorii socialismului: aBată că
simbria ce aţi luat prin fraudă lucrătorilor voştrii strigă contra vâstră, şi strigetul lor a ajuns pânăla

urechile Deului armatelor»1).

Libertatea, acea libertate necesară. fără de care
omul nu ar mai fi om 2), resumeză condiţiunile în

"care puterile omeneşti se exerciteză cu mai multă
putere. Omul, destinat să realiseze în mod liber
sfârşitul săi superior,

trebue

să urmărescă

şi

prin

libertate realisarea destinsulul săi temporal. Munca
trebue să fie liberă, căci numai munca liberă ptoduce bună starea. Dar munca :şa cum este preco-,
nisată de socialişti, este o muncă de ocnaş, de rob,
şi nu pote produce decât abrutisare. Apărarea li-

!

bertăţei în muncă, ce cerem, nu ne apropie de fel
de enormităţile morale de acum un secol, resumate

în formula celebră a fisiocraţilor: lasă să facă, lasă
să treacă! . Acesta ar fi anarhism; noi însă con-

damnâm amEndouă

aceste

aberaţiuni.

Ă

Bună starea ce se pote dobândi prin muncă, nu
implică necesitatea bogățiilor. Gladstone a “spus-o,
scopul de urmărit este de: «a desvolta, -în' mase,

simțimentul

economiei,

şi cu

încetul

să

le

atragi

spre acea constituire a micului capital care este
baza conservatâre a naţiunilor» 5). Este o fapră
dată la lumină de erudițiunea nodernă : caracterul
1) Ecce merces operariorum, qui messuerunt ”egiones
vestras, quae fraudata est a vobis, clamat: et clamor
eorum în aures Domini sabbaoth introivit (lac. V. 4.)

2) Stuart Mill, On Liberty,
3)

”

Gladstones Speeches, London, 1885, p. 203 şeqqe
Îr. Carlyle, Past and Present, London, 1888, p. 131, 149, 203
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eminaminte popular al corporaţiunilor uvriere din
evul medii, şi eficacitatea acestor venerabile instituţiuni pentru.â garanta drepturile lucrătorului de
t6te rangurile, după modul de întrebuințare a puterelor productive ce corespundeai condiţiunilor economice ale timpului. Lucrătorii asociaţi în sînul
corporaţiunilor fură în stare prin adunarea şi coordinarea puterelor lor, de a realiza pentru” produc-

ţiunea

perfecţionărilor

la care nu

ar

fi

nici

odată

putut ajunge, dacă ar fi rămaşi isolaţi şi lăsaţi
voia lor, căci individualismul exagerat este şi €l
pericol pentru libertate. Unii economişti, cari
numeră adi între apărătorii cei mai convinşi
libertăţei muncei, nu ai esitat să recunâscă că

la
un
se
ai
re-

glementaţia ce'şi impusese singură munca la început,
a avut asupra meserielor influințele cele mai feri-

cite. Inspirată de dorinţa de a aşeda dreptatea în
t6te- felurile de industrie.şi de negoţ, reglementaţia
meserielor ajută în mod puternic la toate progresele

munce; iea dovedi

că în materie

economică,

ca în

ori-ce aită materie, dreptatea este sorgintea ori-cărei
prospenităţei 1)..
|
Insă acestă reglementaţie nu este aceia a socialiştilor ; căci reglementația comunistă tinde la distrugerea ori-cărei libertăţi.
Munca distruge invidia, şi prin urmare aduce liniştea; săracul vede atunci că miseria sa nu este o
ruşine

şi el nu

va

mai

( dispus să dea

crezământ

1 Cfr. Perin, de Louvain: Les Doctrines Economiques
depuis un siccle. Mâlanges de politique et d'âconomie:
De la richesse dans les Socidtâs chreliennes, Les lois de
la sociâtă chretienne, L' Economie politique d'apres VEncyclique sur la condițion des ouvriers. Le socialisme
chrâtien, p. 23.
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declamaţiunilor energumenilor contra proprietăţei şi
capitalului. În adevăr, erârea de căpetenie, comună
diverselor secte socialiste, este de a crede că capitalul şi munca sunt duşmani din naştere, parcă
natura a înarmat pe cei bogaţi şi pe cei săraci ca
să se combată reciproc, ca întrun duel obstinat:
«Acesta este, observă Leon XIII, o aberaţie aşa de
mare, în cât trebue aşedat adevărul într'o doctrină.
opusă: căci, ca şi în trupul omenesc, membrele, cu
tOtă deversitatea lor, se adapteză întrun mod mi-.

nunat unii cu alţii, aşa în cât să formeze un întreg
“exact proporţionat, tot ast-fel într'o societate, amendouă clasele sunt destinate, de natură, să se u-

nescă în mod armonios şi să remie mutualmiute
întrun perfect echilibru. Ele aii o necesitate im-

perisă una de alta, şi nu pote fi muncă

fără ca-

pital, precum nici capital fără muncă» 1). Bată adevărul, şi tote declamaţiunile sofistice ale lui Marx

ale lui Bebel,

Liebkuecht

şi C-ie

schimba întru nimic adevărul.
ă

nu vor

putea

III

Incâpăţinarea socialistului este aceia a revoluționaruiui pătruns de o gelosie posomorită contra societăţei aristocratice ori burgheze, contra familiei,
contra religiei. Conceptiuuea sintetică a istoriei a
colectivismului

marxist,

este

curat

imaterialistă

şi

înlătură pe Dumnedeii din lume, ca o ipotesă de
prisos, Statu: socialist, sati societatea socialisată fără
Dumnedeu, nu pote cunâşte contractul -nedisolubil
al căsătoriei creştine. În Statul .socialist nu' este loc
pentru drepturile şi datoriile familiei, pentru educaţia

sănătosă a copiilor. Negaţiunea ori-cărui
1) Guillemenot,

op. citat. p. 94.

drept

de
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moştenire

relativ la

mijlâcele 'de

muncă

vatâmă

perpetuitatea familiei, 1).
aCâr timp în tâtă Europa educaţia claselor

con-

ducătâre va consta a face să se admire de tineri
timp de 6 dile ale săptămânei pe aceia cari odinioră
ati făptuit isprăvile cele mai mari în bătălii şi să-t
amintești, dumineca numai poroica de-a depune

spada, cât timp clasele conducătore

vor

fi supuse

unei discipline morale în care exemplele extrase din
paganism intră cu a şeapte-spre-zecea şi preceptele
creştinismului cu a şaptea parte, nu este nici o a-

parenţă ca viţiile actuale

ale organisărei

familiale

şi şcolare să potă fi ameliorate 2),» Dacă acestă plângere a filosofului: englez este justificată pentru sistemul de educaţie actual, cu cât mai mult va fi justificat pentru sistemul grotesc al socialiştilor. Spencer

se ridică contra

sistemului

familial

contra Statului părinte şi regulator
miliei. Socialiştii voesc ca educația
luată

de la părinţi;

ei se întrebă

al Statului 5),

suprem al facopilului să fie
chiar

la ce vârstă

Sar putea smulge pe copil de la muma sa. Eată
Lakedemona întrecută! Dară, noi întrebăm: ce
devine copilul fără mamă, ce devine” familia chiar
fără. mamă

? Socialiştii

soţie,

mamă.

nici

nu

voesc

Liebknecht

nici

şi

Karl

familie,

voesc ca femeia să dispue de sine; în sfârşit
renumitul

nici

Kautsky 4)

prea

Bebel, în cartea sa asupra femeei 5) vrea

1) Winterer, op. citat, p. 3%.
2) Spencer, op. cltat, p. 10%.
3) Ibidem, p. 99.
4) Die Neue Zeit, revistă oficială a socialismului german.
5) Sa găsit în România un om destul de nimica ca să
traducă această carte desgustătâre precumşi un editor destul
de nedibaciă ca să 0 publice. In adevăr, asemenea opere ne
fac să dorim stabilirea unei censure.

-
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so scape de ceia ce el

numeşte

în: mod

pompos

robia vatrei (die Knechischaft des Hauses).
odi6să

caricatură

a

femeei,

a

soției

Acestă

şi a

mamei

întrece ca aberaţiune tot-ce sa putut vre-odată
grămădi ca monstruosități de un nebun în deliriii.
Aceşti Gmeni ajung la o ignobilă promiscuitate, care
coboră ființa omenescă de desubiul raselor degradate şi â animalelof. Nici odată acei 6meni nu vor
pricepe

niăreţia rolului

mamei,

a

mamei

creştine

mai cu sâmă, care este inima familiei, sufletul vatrei, tovarăşa. soţului, educatârea nemului omenesc
!).

Să ne amintim acea datină atât de
evului

medii,

a proprietăţei

vatrei;

respândită a
acea tradiţie

a

continentului European care impunea, încă acum abia
o sută de ani, fie-cărei familie bogată ori săracă, posesiunea

locuinţei sale.

Na

se consimțea

a

se

da

în căsătorie o fată unui pretendent căre nu poseda.
propria sa vatră2). Aceste datine salutare, observă
D. Leplay, sunt cele dWântâi între acele care concureză la prosperitatea unei naţiuni. În sînul unei
societăţi imperfecte sub alte raporturi, ele dai familielor o demnitate, o independență de care ele
nu. se bucură în tot-de-avna la popâre care, mai
înaintate sub alte raporturi, aii adoptat râul obiceiit
de aşi închiria domiciliul lor.
-

Socialiştii însă nu pricep şi nici nu

şi vatră.

Dar

de_ce

vor familie

să mai insistăm? În matematice

ajungi la nişte axiome, ce sunt adevăruri
mai

oferă

nici o materie

care nu

la demonstraţie şi înaintea

cărora taci. Dar unde este mijlocul, de pilda, de a
demonstra că două paralele nu se întâlnesc nici
odată! Tot aşa este şi cu unele adevăruri ale ordinei
1) Vedi Encyelica lui Leon

miliei : : Arcanum, ete.
2) Guillemenot,
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ă

asupra

i

op. citat, p. 180.

căsătoriei şi fa-
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-

morale.

Ele ai puterea

claritatea,

tâtă

evidenţa

ele nu se demonstreză
liştii însă,şi acesta

unei axiome ; ele ai râtă

lor şi prin

acestă evidenţă,

unor spirite sănătâse. Socia-

o

vedem 'din ce în ce
abolnave, creeri desequilibramai
te. E
vrun “mijloc de a face ca
un dobitoc să pricep

Pri€t, sunt spirite

ă ce
este inteligenţa şi ca un
neb
Taţiunea ? Rațiunea şi inte un să pricepă ce este
ligența de o parte, dobitocia şi nebunia

de altă part
socialistul, constituesc nişte e, adecă omul sănătos ŞI
paralele care nu se vor.
întâlni nici odată !

:

IV
«Statul nu va înceta de
pitalistă decât atuncea cân a fi o întreprindere cad clasele lucrătâre vor
fi
idomnitâre: atunci numai
va
şi să faci dintr'însul o aso fi posibil săl transformi
ciaţiune socialistă. Scopul
ce urmăreşte democraţia
socialistă este datorit aCestei convingeri. Democr
aţi
ajungă la cucerirea puterei a socialistă VOeşte să
politice prin clasele lu<râtore ; cu ajutorul lor,
ea voeşte a face din Star
0 asociaţiune economică
care să “şi fie singură
suficientă în lucrurile esen
ţiale 1).p
_Be

bel
Cietatea

numeşte acestă asociaţiu
ne economică soSocialisată; iată acea
fai
mosă societate a
viitorului (Zukunfstaat),
des

pre care socialiștilor nu

le place să-i întrebi,
Mai

toţi şefii soc

ialismului
profanilor vre-una din visă cosmpolit ai comunicat
rile lor asupra acelei societăți ; totuşi, obs
ervă

| 1)

Erfurt.

nici în Germania,

Grundsaetze und Forderung
en der Sozialdemokratie

von Karl! Kautsky
carte

Winterer,

este

un

und

comentar
,

Bruno
al

Schoenlank,

Programului

p. 130. Acestă
congresului din
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nici aiurea, socialismul nu a admis în
programele
sale oficiale o schiţăa societăţei din
viitor. Comentariul mai sus citat alui Kautsky
a justifica acestă reservă a cărei scop se sencârcă
pâte pricepe forte bine. El pretinde că acea
tăcere este
logică şi cu totul conformă teoriei marxi
ste.
Teoria materialistă a istoriei omenirei dupe
Marx
nu recun

âşte, în adevăr, influinţa unor cause
supe
ri6re : «Nu ideile Gmenilor, dice Kauts
ky în faimosul săi comentar, nu ideile. Gmeni
lor determină
istoria omenirei, ci desvoltarea econo
mică, care îna-

inteză în mod: iresistibil, nu după dorinţele
şi caprițiile Gmenilor, ci conform unor legi
determi-

nate» 1). .

Curată aberaţiune! Căci
Kautsky, ce a determinat

trebue să se facă

am: putea întreba pe
acele legi, după care

desvoltarea „economică

însărcinată,
la rândul ei, să determineze istoria omenirei
? Dar

0 contradicere 6re-care nu a -ambarasat
pe un discipol al lui Marx. Dar eată nici odată
„ceva şi mai
ciudat: «Absența libertăţei muncei, dice
Kautsky 2),
pierde în asociaţiunea socialistă ceia ce
e penibil în
dinsa: ea devine baza liberlătei celei mai
înalte ue
care nemul omenesc a putut vre-o-dată
să se bucure.» Odiniâră desvoltarea economică
produ
cietatea din viitor; acuma, pentru a câştig cea soa timp,
€l intrevede dejă în societatea socialisată,
/iber
tatea
cea: mai înaltă — isvorită în adevăr din
distrugeea
libertăţei muncei. O sancta stupiditas!
!
Dar nu este destul; Kautsky 5) voeşte
ca să pri=
cepem acea libertate mai înaltă şi e]
găseş
te un
termen de comparaţie, un 'ideai în istori
a omenirei,

1) Kautsky, ibidem, p. 438.
2) Ibidem,

p. 169.

3) ibidem, p.. 475.

2
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adecă:
cu

antica arisiocrație din Athena car se ocupa

Sciinta: şi cu

artele şi

lăsa

munca

sclavilor.

In societatea socialisată, sclavii vor fi înlocuiţi prin
maşine, şi bunii lucrători, Jiberi de ori ce muncă,
şi cu_mult mai aristocrați decât Atenienii, vor avea
toli libertatea

să se ocupe

cu sciinia şi cu

artele,

adecă libertatea celei mai nobile plăceri.
Legi determinate care determină o desvoltare economică care şi densa determină istoria omenirei
!!
Şi libertatea cea mai înaltă determină libertatea

“celei

mai

nobile

plăceri! ! Să pricepă cine pâte! În.

adever, Kautsky recunâşte fie-căruia dreptul de
a
face visări asupra 'societăţei din viitor; se vede
că
el a uzat cel d'intâi de acest drept în modul
cel
mai larg. Intrebăm acuma pe medicii alienişti
ce

diferinţă există între aceste: visări şi ceia ce se pe-

„trece în creerii nebuloşi ai bolnavilor lor.
Dar să lăsăm metafisica şi să vedem partea practică a acestui program. In resumat Marx nu vede
în Statul

socialist

decât o vastă

asociaţiune . econo-

mică, o asociaţiune de producţiune şi de consomațiune1). Ast-tel şe recunâşte Statului dreptul de
a
1) Iată aici acel faimos program din Erfart,care
a'slujit,
de temă- batjocurilor pline de spirit ale lui Eugen
Richter.
Ace] program voește1) Sufragiul universal
pentru amân- .
două sexuri şi: la toațe alegerile. 2) Legislaţia
directă prin
popor. 3) Educaţia dată in vederea serviciului
militar general.
4) Abrogarea tuturor legilor care împedică libe 'a
manifestare
a părerilor. 5) Abrogarea legilor -care în privinţa
drepturilor
publice şi private, pun femeia într'o situaţie
de inferioritate
faţă de bărbat. 6) Religia declarată lucru
privat. 7) Laicisarea scoalei...și gratuitatea instrucţiunei, a turnitur
ilor scolare
şi a alimentaţiunei, 8) Gratuitatea procedurei
şi apărărei în
faţa tribunalelor... şi aboliţiunea pedepsei de
moarte, 9) Gratuitatea asistenţei medicale... şi a îngropărei. -10) Imposit
ul
progresiv asupra venitului şi capitalului.
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întrebuința tâte mijlâcele necesare pentru sfârşitul
social care ar fi buna stare comună. «Non omnia
qude necesaria sunt civitati partes sunt civitatis,
s'ar putea respunde cu Aristotel. A voi ca: Statul
să intervie ori când crede de cuviință pentru comunitate, ar fi intervenţionismul de râte dilele, de
t6te momentele în cele ce sunt mai mult în afară
din puterea sa, ca religia, ca procrearea copiilor, .
etc. Cum nu se vede pericolul iminent ce oferă
pentru

vicţa societăţilor

existența

unui Stat idropic,

absorbind. t6te forţele vii ale unei naţiuni?1) Herbert Spencer se ridică cu elocuenţă : contra
omnipotenței Statului: «Nu. Statului datorim noi

acele nenumărate învenţiuni folositore, de

la sapă

ână la telefon; nu Statul a făcut descoperiri în
Asica, în 'himie şi altele care slujesc manufacturelor *
moderne
7 nu Starul a imaginat acele mecanisme
care servesc la fabricarea obiectelor de tot soiul, la
transportare 6menilor şi lucrurilor dintr'un loc înaltul, şi contribue la comtortul nostru în multe
moduri]... Acestea sunt resultatele activităței spontanee -a cetăţeniler isolaţi saă- în grupuril.. Lăsaţi
Statul numai cu resursele pe care funcţionarii le-ai
inventat şi mersul guvernului va fi de ?ndată oprit!» 2) Hegel declarase Statul
dumnedeesc! Ce
3
-

-4) «ln sfârşit, dacă avem motive grave pentru a ne teme de
un Stut-Providenţă, de un Stat omnipotent, de Statul-Dumnedeii, ce se va intâmpla cu absorbirea tuturor Statelor îniunul singur, poporul .universal ? Aceasta este instituiiunea
contra natură prin excelenţă. Iată: tocmai care ar fi primul
resultat a! legei interriaţionale
-ce .unii doresc din toate pu-

terile lor. (Guilleraenot, op. citat, p. 119).
2) L'Individu

contre VEtat, trad. Gersehell, p. 94.
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monstruositate! Statul, ca divinităţile indic
e
mulțime de brațe, şi pete prin urmare
mai
sugrume ori ce iniţiativă individuală.
Eată
ceia ce voesc socialiştii prin neobosita
lor
venţiune a Statului; dar ori-care ar
fi ace]

de intervenţiune, el nu face alt-ceva
decât
plaseze inegalităţile, şi mai în tot-d
e-auna

are o
uşor să
tocmai
intergrad
să deîntrun

mod f6rte nedrept. De la acestă inter
venţie la nedreptate, de la nedreptate la despotism,
potism la robie, de la robie la nimic de la des-.
ire, mersul
treptat este sigur.
|
a
“In adevăr cu cât intervenţiunea Statu
lui se mă-

reşte, cu atât se respândeşte print
re cetățeni no-.
ţiunea că totul trebue să fie făcut
pentru dânşii şi

numai printr'înşii. Idea că scopul dorit
prin acțiune individuală sau prin asoci trebue atins.
aţiuni particulare devine din ce în ce mai străi
nă fie-cărei generațiuni, pe când idea că el trebu
e atins prin concursul guvernului devine din ce în
ce mai r&spândită, până ce intervenţia guvernului
va fi considerată.
ca singur mijlocul practic,
Dar odată ce sa pus ca principiu că
Statul are da-.
toria de a reglementa în materie
de producţiune, şi
sa admis dreptul care corespunde
necesarminte cu
acestă datorie din partea claselor
care compun ma-

joritatea societăței ; când

odată

sa

luat

ca ideal al
Organisărei economice acea imixţiune
a
oficialului
în relaţiunile de interes privat, porni
rea spre organisarea socialistă este fatală. Cu tote
că din intenjiune eşti duşman al socialismului,
conse
cialiste se impun prin imperi6sa logic cinţele soă a faptelor.
Teorii comuniste, îmbrăcate
în parte, unele dupe
altele, de diferite parlamente, şi
ajutat
tacit. dacă nu pe faţă de mulți Gmeni e în mod
politici cară
caută să aibă partizani, sunt Susţi
nute întrun mod.
mai mult sai

mai

puţin

sgomotos

subr o

formă
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sau alta de nişte şefi populari, pe când ele sunt
împinse şi mai departe de nişte societăţi organisate.
Să se gândescă .numai cineva la consecinţele aquisițiunei solului de. către

Stat,

acestă violare formală

a drepturilor imprescriptibile ale proprietarilor actuali. Ori nu conduce acesta direct la socialismul de:
Stat?

Socialismul

de Stat tinde

să înlocuiască liber-

tatea prin nedreptate şi concurenţa prin intrigă. Să
se citescă asupra socialismului de Stat conclusiunile
recente ale D-lui Andre Liesse 1): «Departe de a
tinde să micşoreze inegalitatea condiţiunilor, drepturile de vamă .o măresc.

De

aice

o

consecuenţă

care se produce de almintrelea pentru socialismul
de Stat: fie-care voeşte să fie protejat. Este forte
evident că la limită, dacă tâtă lumeaar fi protejată,

nimeni n'ar fi protejat. Inegalitatea condiţiunilor ar
remâne.

Ea ar fi agravată

prin

faptul

că cei

din

urmă plasați în seria inegalităţilor ar fi mai nenoraciţi ca mai

nainte.»

Socialismul implică sclavagiul, am dis-o mai sus;
acesta este riguros exact. Fie-care membru al comunităţei socialiste considerat ca individ ar fi sclavul
comunităţei în totalitatea sa. O asemenea relaţie a
existat de obiceiii in comunităţile militante, chiar

sub formele unui guvern quasi popular. În Grecia
antică 2) principiul era: admis că cetăţenul nu'şi aparținea sieşi nici familiei sale; cetatea era la Greci
equivalentul comunităţei. Şi acestă doctrină, apropriată
unui Stat unde r&sboiul. este permanent, socialismul o reintroduce din neștiință întrun Stat care

trebue să fie numai industrial. Serviciile fie-căruia
vor

aparţine

1) La

totalităei;

Question sociale,

şi.

servicii

vor

fi

1895, Paris, Chajiley. cfr : Spen-

cer, op. citat, p. 47.
2), cfr. Fustel de Coulanges,
.

aceste

i
La cite antique.
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plătite de autoritate aşa cum ea va

crede

de cu-

Viinţă. Aşa în cât, chiar dacă autoritatea este atât
de bine-făcătâre cât ni se fâgădueşte, robia, ori-care
ar fi forma

sa îndulcită,

va fi necesarminte

resul-

tatul organisărei 1),
"Mecanismul comunismului (şi încă odată când
dicem comunism dicem şi socialism) este necesarminte constituit, de altmintrelea ca şi mecanismul
social actual, de elementele naturei omeneşti existente, ale cărei defecte vor produce aceleaşi rele
întrun caz-şi într'altul. lubirea de putere, amorpropriul, nedreptatea, nesinceritatea, care de multe
Ori, într'un timp relativ scurt, causeză ruina organisărilor

private,

vor

aduce

în mod inevitabil, acolo

unde efectele lor se grămădesc din generaţie în generaţie, nişte rele cu mult mai mari şi mai grele
de vindecat de Gre-ce organisaţia administrativă,
vastă,

complicată

şi

înzestrată

odată ce va fi desvoltată şi
necesarminte iresistibilă. Şi
reîntârcere ia desporism ; şi
mulţimei dice cel mai grei,

oribil despotism..

cu

tote

resursele,

consolidată, va deveni
resultatul final ar fi o
cine dice despotismul
cel mai cfud, cel mai

«Dar ne vom fi păzit de tote aceste rele; vom
lua măsuri pentru a ne feri de asemenea nenorociri,» vor dice fără îndoială energumenii. - Dacă ci
sunt politiciani «practici cu mâ&surile lor reglementare nou,» ori comunisti cu proectele lor de reorganisare a muncei, răspunsul lor este în tot deauna
" acelaş: «ln adevăr planuri cam analge nu ai isbutir din cauza unor împrejurări neprevădute sai din
cauza unor accidente nenorocite sau prin faptele
rele ale acelora cari erai însărcinaţi să-le execute;
“dar de astă dată vom profita de experienţele trecute
1) Spencer, op. citat. p. 6.

.
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şi vom

reuşi.» Se pare cu neputinţă ca să bagi în

capul acelor Gmeni acest adever,

“trelea

este destul

de evident,

care de

altmin-

că prosperitatea

unei

societăți şi partea de. equitate în organisarea ei
depind în fond de caracterul membrilor săi; şi că
nici un progres nu pâte avea loc fără acest progres
în caacter care resultă de la exerciţiul unei industrii

pacinice

sub restricţiunile

impuse

de o vicţă

socială bine organisată. Nu numai socialişti, dar şi |
pretinşii liberali, cari le pregătesc drumul, cred că
prin dibăcie defectele omenirei pot fi corectate prin
bune înstituțiuni. Acesta este o ilusie. Ori-care ar
fi structura socială, natura defectuâsă a cetăţenilor

se manifesteză în etectele rele ce produce. Nu
există o alhimie politică prin care să se pâtă transforma instincte de plumb într'o purtare de aurl).
V
Am vădut că socialismul ţinteşte de o potrivă la
distrugerea proprietăţei, a familiei şi a societaţei în

folosul unui fel de. Stat-idropic,

despotic

şi crud.

Dar acestă nebunie nu se putea opri aice; în mod
logic ea trebuia să atace şi religia cu representanții
Şi apărătorii ei.
Marx a negat

.
pe Dumnedei,

sufletul,

vita

vii-

tre şi ori-ce ordine supranaturală; el a făcut din
istoria omenirei istoria. producţiunei şi a consomațiunei. Oamenii şi lucrurile:sunt judecate numai din
acest punct de vedere exclusiv. În adevăr nici odată
nivelul vieţei omeneşti nu'a fost atât de înjosit.
Nişte discipoli ai lui Marx sai încercat a scrie
istoria după concepţiunea sintetică a maestrului. Ea
este o adeverată schimonosire a,celor ce ai scris
1) Spencer, ibidem, p. 64.
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şi au gândit Gmenii până adi. Sa dis, în adevăr,
că teoria socialistă nu este decât o teorie economică
şi că nu se întinde pe terenul religios. Acesta nu
este

exact.

Colectiviştii

atribueşc

maeştrilor

lor în-

doitul merit că ai desvăluit misterul -producţiunei
capitaliste şi că ai înzestrat timpul nostru cu o
concepţiune sintetică a lumei de tot materialistă.
Marx a ajuns să numeâscă religia o idee sati o concepţiune neraţională a lumei. Materialismul brutal
al lui Max şi a discipolilor sti exclude ori ce religie, de re ce el exclude pe însuşi Dumnedeii.
Programul socialismului german, programul din
Gotha şi programul din Erfurt mai binevoesc a
considera religia ca o afacere privată. Marx a atacat cu violență acestă clausă a programului din
Gotha ; el cerea

cu brutalitate

ca să fe stersă, Mai

mulţi delegaţi făcură aceiaşi propunere la congresele
din Halle şi Erfurt. Numai tactica a menţinut
clausa;. se temea de a speriape popor declarând
făţiş r&sboiu religiunei 1). Ast-fel se adaogă ipoctisia
|
blasfemului.
Dar religia pe care programele socialiste
o trateză
ca o afacere privată nu pâte fi decât sentimentalismul religios ; acea religiune nu este creştinismul.

«In adevăr, dice Winterer, creştinismul nu este numai un Simţimânt care subsistă în intimele instincte

ale sufletului, unde el scapă de or-care: violenţă
exteri6tă. Creştinismul est viu, el există în Biserica
fondată de Isus- Christos, în Biserica cu dumnede-

Esca sa constituţie, în Biserica cu

drepturile şi cu

legile sale, în Biserica cu viţa sa creştină.» Dar
întrebăm noi unde este loc pentru Biserica lui Isus
Christos în societatea socialisată? In cartea sa des-

gustătore asupra femeei, Bebel a scris că în socie1) Winterer,

op. citat, p. 29 & seqq.
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tatea viitorului, Biserica va cădea de sine 1)şi Karl

Kautsky adaogă că condamnarea

la

mârte

va fi

pronunţată contra religiunei 2). Noi ştim însă din
„norocire că Biserica se reazimă pe un cuvânt cu
mult mai autorizat şi mai puternic decât acela al
lui Bebel.
|
Aceste

teorii

nebune,

aceste aberaţiuni fără nume

se propagă din nenorocire în dilele nâstre -cu v
repeziciune ce o uşureză gangrena ireligiunei care ne
r6de. Ateismul este o bâlă morală, care din punctul
de vedere

social

are

cele

mai

triste

consecuenţe.

Căci acolo de unde Dumnedeii este gonit, nu există
dreptate: »Studiul metodic al societăţilor europene
ne-a arătat, observă D. Leplay 3) că fericirea individuală şi prosperitatea publică sunt în proporţie
cu energia şi, cu puritatea convingerilor religiose.»
Acesta este un adever riguros. Experienţa îl atestă
şi Leplay îl dovideşte cu istoria în mână. Popărele
remase credinci6se decalogului ; prospereză, acele care

”] transgreseză declineză, acele care. 7] renegă, dispar 4).
Tocmai idealul creştin este atacatde socialişti. de
Gre-ce ei simt că acolo este
1) Die krau, p. 519.

scutul

vieţei
i

societăE

2) Kautsky, op. citat, p. 43. In 1878, Most este tot atât
de hotărâtor, «Democraţia ştie că gilele creştinismului sunt
numărate şi că momentul nu este depărtat când se va dice”
preoţilor : să regulaţi socotelile voastre cu Cerul, căci va
"sunat ceasul lb —aPentru mulţime, socialismul serveşte de
religie,» mii dice şi Liebknecht. Şi Joseph Dietzgen, preot
protestant trecut în rândul aocialiştilor: «Societatea omenescă cultă este ființa supremă în care credem. Mântuitorul
timpurilor nouă se numeşte munca; poporul voeşte să devie

fiul lui Dumnedei !» Iată blasfeme odiâse!
3) Reforme Sociale, tom. |. pap. 9.
4) op. citat. cfr. Gratry: La Morale
& la loi de LV Ilistoire-
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ţilor: «Şi eată că drept culme a nenorocirei nişte
consilieri blestemaţi nu 'şi fac nici un scrupul dea
exploata, şi prin urmare de a aţiţa grijele poporului, făcând să lucescă înaintea ochilor lui, ca în
dilele revoluţionare ale luj Amos şi Esaia, idealul
judaic al unei prosperităţi viitore, şi în acelaş timp
îi ea credința în compensaţiile cereşti, ale cărti
perspective'i permiteaii să rabde pe pămînt 1:)» Nu

prin cultul vițelului de aur al ovreilor, şi al francmasonilor se vor vindeca plagele Sociale. «Omul
nu trăeşte numai din pâneÎ». dice marele cuvânt
creştin. Doctrina Bisericei asupra demnităţei celor
săraci pte singură să plece sufletul prea des mândru
al celui bogat spre cel sărac 2.) şi să inspire celui
sărac acea resemnare amestecată cu demnitate care”
apropie de cel bogat în viţa comună a muncei,
«Cu acâstă doctrină sa micşorat un abis scump orgoliului omenesc,

şi prin

ea se

amendouă “părţi să se dea mâna
se unescă în aceiaş prietenie 3.)

va obţine

şi ca

ca

din

voinţele

să

Religia, mai putem adăoga cu Leon XIII, religia

fiind singură capabilă
de
sa, toţi trebue

de realizat, este

a distruge răul în rădăcina

să “şi amintescă

restaurarea

că prima condiţiune

moravurilor

creştine,

fără de care tote mijlâcele suggerate de prudenţa
omenescă ca fiind cele mai apte, vor fi puţin folositâre ca să producă efecte salutare 4.)
1) Recolin, Solidaires,

2) Vedi admirabila

Paris, 1895,

p. 139.

Predică a lui Bossuet

asupra

cemi-

nentei demnități a săracilor în Biserică».
3) Marquigny . La Solution Catholique de la question ouvritre

Paris, Lecofire.

,

4) Encyelicele sale: Despre Condiţiunea lucrătorilor;
despre Libertatea oinenâscă, despre Constituţiunea creştină

a Statelor.elr: Mgr. îreland, L'Eylise et le Sitcle. Paris, 1894
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de

Dar, mai vor dice încă câte-va spirite doritâre
bine dar rătăcite şi fără religiune, «dar noi

putem vindeca acele rele fără ajutorul religiei;
-avem sciinta, şi ne ajunge, nu ne trebue nici religie, nici credinţă, nici Dumnedei.»
Acesta este

falş şi prin un atare argument se pune cineva la
nivelul socialiștilor şi anarhiștilor cari pretind că şi
lor nu le trebue nici religie, nici credință, nici
Dumnedeii. Să nu se adăpostescă nimeni la spatele
sofismelor. Balzac a dis cu multă dreptate şi cu
mult spirit: «Un deiste est un albie sous benefice
dinventaire.» Şi noi adăogăm după Balzac, ca să]
complectăm, dacă se pâte: «Un învăţat fără religiune este un anarhist sub beneficiu de inventarto
sai

încă:

«Un

învăţat

care nu

este creştin

este un

anarhist sub beneficiu de inventar!»
D. Bruneticre, înt”un r&cent şi remarcabil studiu
publicat în Revue des deux inondes (decembre 1894)

a demonstrat întrun
inţei în soluţia, nu

mod riguros însuficiența

numai

a

problemelor

ci încă a tuturor problemelor. El a conchis
limentul

sciintei, şi acestă

hotărtre

va

sci-

morale,

la fa-

remâne,

or

ce-ar dice şi ori cât ar mai protesta D. Berthelot.
In adevăr, religiunea .şi numai religiunea creştină
pâte să r&spundă tuturor cerinţelor omenirei şi să
le dea o soluţiune definitivă, conformă cu raţiunea,
cu tradiţiunea şi cu credinţa,
VI
Mulţi Gmeni din societate
vanghelia este pătrunsă de

sunt convinşi
socialism; şi

că Eacestă

cap. IV: Paction Sociale de la jeunesse frangaise, pag.
159.—precum şi Fălix Klein, Nouvelles Tendances en reacelaş, Autour du
ligion et en lilteratuve. Paris, 189%
”
Diletantisme, Paris 1895.
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părere greşită este susținută şi încurajată, întun
scop interesat, de mulţi socialişti. Sunt persâne care
mai

ar face

din

Proudhon

ateul, sai din

Marx,

ji-

danul, discipoli înconscienţi ai lui Isus. Aicea este,
dice D. Anatole Leroy-Beaulieu, 1) o echivocă. Ceia

ce se numeşte socialismul Evangheliei, departe dea

se asemâna

cu socialismul

ce. cunâştem, este tocmai

partea lui opusă. El s'a născut
nu

din

din renunțare

dar

cupiditate, ca francmasonismul şi socialismul ;

el are de principiu disprețul dar nu dorinţa bogățiilor,
ca anarhiştii. Pretinsul socialism evangelic este acela al monăstirilor, aie căror prim articol este consacrarea sărăciei. Fată singurul socialism care. pâte
fi realizat şi care pote să dureze ; dar el nu este
acela în care se legână veacul nostru. Cu consacrarea sărăciei, comunismul înceteză de a fi o utopie?)
Este lucru uşor să faci să trăâscă în linişte socie-.
făţi mici

în care

tâte sunt

comune,

când

fie-care

membru se despe cu bucurie de tot ce posedă.
Cetatea monastică, fondată pe acest comunism evangelic,

este la antipozii

unei

himerice

cetăţi

e-

galitare visată de socialismul modern. Una a fost
zidită de spiritul de sacrificiu şi a avur de lucrătore caritatea şi libera ascultare: cea Paltă nu pote
fi clădită decât de dorinţă şi de învidie şi nu pote
avea alt arhitect decât constrîngerea.
Atară de acesta, inegalităţile sociale sunt o lege
a Providenţei şi dacă ne putem exprima ast-fel, o
lege a harului divin, în acelaş timp şi-o lege a

naturei.

Prin

acesta

numai,

socialismul

ar fi în con-

1) Le socialisme, la Papaută et la Democratie; loc. citat,
cir. P&rin de Louvain, Le Socialisme chrătien, p. 17.
2) Este 6re întrebăm nai, vre-unui, dar unul singur, între
socialişti, colectivişti şi anarhişti, care să (ie capabil de a
se consacra sărăciei ? Nu, nici unul, negreşit, căci toţi au
de scop luarea bunului altuia şi distrugerea societăţei

Ă
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zradicţie cu creştinismul î). El ruineză planul dumnedeesc ; şi acesta în dou€ moduri: avend pretențiunea

să niveleze

inegalităţile sociale,

tote

ceia ce

este o nerozie, şi pretinzend să substitue pretutindenea obligaţia legală liberei carităţi, constringerea
iubirei, ceia ce este o nedreptate. Egalitatea ce el
viseză nu este decât o parodie greoaie a egalităţei
evangelice, şi solidaritatea sa .numai o grosolană şi
diabolică, contrafacere a fraternităţei creştine 2).
problema

Biserică,

Pentru

este înainte de tâte
bogățiilor

trebue,

prin

canalul

verse asupra acelor cari sunt

cesta ea nu pâte admite

ca

bogăţielor

distribuirei

problemă

o

Prisosul

morală.
să

carităţei,

săraci.

caritatea

Afară

viue

re-

se

de a-

să fie

înlocuită cu un mecanism administrativ. În acest
sens, Biserica este silit liberală ; ea va fi în tot deauna cu adversarii absorpțiunei individului de co-

lectivitate 5).

Eată dar socialismul combătut şi osîndit în mod

unanim. Să conchidem dar. Am

_

vedut

cita-

prin

giunile doctorilor celor mai autorizaţi ai colectivis- mului şi prin diferitele programe legislative ale în-1) Mişcarea provocată acum de curend'ia Germania de preotul Nauman şi de partizanii săi sub. poreclele înșelătore de
Isus om din popor, şi de Isus este ajutorul, a fost ata-caţă în mod violent in două rânduri în lanvarie trecut,la
Reichstag, de D. de Stumm. Tendinţele acestui «protestantism social» sunt îngrijitoare şi cu drept cuvânt D. de Stumm
a semnâlat Reichstagului cu multă tărie pericolele ce el le
presintă,
9) A.

Leroy

3) Socialismul

Beaulieu,

op

citat.

era una din ciumele

Ă

anatematisate de Syl-

labus. Pentru Leon XIII ca şi pentru Piu IX, socialism a r&mas sinonim de comunism şi de colectivism; este o erâre
anti-socială condamnată de Biserică, în numele Evangheliei.

!

LII,

trunirilor socialiste ceia ce ar putea fi organisarea
unui asemenea Stat comunist. Sunt în istorie puţine
exemple de asemenea nebunii. Un popor ocărmuit
cu asemenea legi 1) ar ajunge fatalminte la anarhie.
Individualism şi colectivitate, observă D. Perin de
Louvain, eată cele două poluri ale socialismului.
Saii colectivitatea înghite tot ca în sistemele lui
Saint-Simon, lui Fourier, lui Cabet ; sai individualismul disolvă tot prin anarhie. ca în sistemul
lui
Proudhon.
_În rezumat o societate nebună după independenţă
,
fără credinţă, fără Dumnedei, lacomă de bună stare,
de lux şi înjosită prin compromisuri, se îndrumeză
spre asuprirea universală.
Dar, socialismul nu este decât negațiune. Nicăer
i

el n'a dat o idee preciză şi determinată despre societatea din viitor. El ştie ce vrea să distrugă, dar
nu ştie ce vrea să clădescă. Nu trebue să ignorăm

miseriile sociale actuale ; trebue să le semna
lăm,
căci a contribui la arătarea rtului este a
con.
tribui la vindecarea lui. Sunt câte odată unele
revendicări justificate în plângerile
socialismului.
Trebue satisfăcute dreptele revendicări şi
trebue
combătute
miseriile
sociale
prin toate mijloacele ce sunt în puterea societăței. Avem
dreptul
de

a spera că aceste miserii

răsturnări şi fâră eşafoduri.

nu

cunâşte

decât

omul

se pot

îndrepta

fără

De aceia un sistem care

material

şi

care

nu

oferă

nici o adevărată consolare durerilor morale
ale omenirei, nu va domni peste acestă omenire.
O or1) Negreşit, dice Herbert Spencer,
între credinţele cele
nai monstrudse, una din cele moastrusse
este aceia că trebue
o lungă invăţătura pentru o simplă meseri
e, aceis de ciu„botar, de pildă, şi că singur lucrul care
nu cere învățătură
este de a face legi pentru o naţiune.
ţop. citat. p. 119.

XLIN.

ganisare economică funestă trebue şi pâte să fie modificată: dar ordinea socială stabilită de Dunminedeii
nu va fi distrusă.
«Revoluţia,

dicea

vicontele

de

Bonald, a început

prin declaraţia drepturilor omului. Ea nu se va
sfârşi decât prin declaraţia drepturilor lui Dumnedei.»
Socialismul a început printr'o declaraţie de resboiit
civilisaţiunei şi omenirei. El sa afirmat prin Ca-

pitalul lui Marx

şi prin Catehismul revolutionar:

al lui Bakunin. El îşi urmeză calea cu scrierile
lui Bebel, şi cu bombele lui Ravachol şi pumnalul
lui Caserio. El ar putea sfârşi prin
Dies

îrrae,

dies

illa

Solvet saeclum în favilla
dacă nu cumva se va reuşi, dupt cum

sugruma sau a'] anihila.

|

sperăm,

al

Nimărui în dilele nâstre, nu-i este iertat să remăeîn afară de cuestiunile sociale; fie-care trebue să
aducă piatra sa de contribuţie înfrumuşeţărei Patriei,.
apărărei Civilisaţiunei, progresului omenirei spre

Frumos, spre Bine, spre Adever.
Aşa dar, celor trei strigăte de r&sboii ale socialiemului, vom opune cele următâre:
Inegalitatea este garanţia progresului!
— Liber-tatea este puterea vitală a omului!-— Proprietatea
este un ce natural, necesar şi sacru!
— Familia este:
fundamentul societăţilor!
— Religia este mireasma
care împedică o naţiune să se corumpă!
|
Socialiștul, ceată duşmanul! — Oameni
liberi,
Gmeni cu inimă, cu rațiune, cu sciinţă şi cu cre-:
dinţă ai tuturor naţiunilor, uniţi-vE |

VII
Am vEdut ce este socialismul în genere şi efectele sale în străinătate. Nimic nu se naşte din
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nimic; aşa dar socialismul în occident a avut în
-dilele nostre câteva rădăcini în unele din defectele
stărei actuale de lucruri şi mai cu semă în starea
socială specială creată de desvoltarea industriei
precum şi de grămădirea exagerată a populaţiunei
în câteva oraşe mari. Considerând dar acestea şi
comparându-le cu starea socială de la noi, ne întrebăm : de unde re s'a născut la noi acestă caraghi6să ciupercă? ce a putut-o produce? Rădăcină

“socialismul

-n6stră

la noi nu

are nicăeri;

actuală nu a putut

să]

nimic

producă.

în

starea

Prin

“mare, el este numai o importaţiune străină,
plantată aşa tam nesam în țara nâstră, ca

-urtransmulte

alte importaţiuni occidentale nenorocire ce ne
bântue mereu. O simplă ochire
asupra stărei
poporului nostru pâte convinge de acesta pe ori
şi cine, fără multă oștenelă. Nu negâm că sunt

multe şi nenumărate miserii la NOI, că ţăranul
mai |
cu semă este în multe judeţe într?o stare de sălbătăcie grozavă, că bâle crânte 7] chinuesc, că
cultura

lui intelectuală este forte întârdiată, etc. etc 1). Tâte
acestea sunt adevărate, dar ele totuşi nu dai
de
loc prilejul unui socialism Gre-care, şi de almin-

trelea socialismul nu prea prinde la ţară;

țeranul

nostru, în lipsa instrucţiune şi a altor cualităţi,
are
un mare bun simţ pe lîngă instinctul omului
care
trăeşte mai aprâpe de natură şi pe lângă acea
in-

1) Wedi A. D. Xenopol Istoria Românilor. Blarem
berg, Essaţ
compur€ sur les Instituţions, les Lis et les
moeurs, de la
Roumanie, Bucarest 1888, p. 416. C. Boeresco
De Pamslioraiion de l'etat des paysans voumains
Paris, 1861. C:
Arion, La situation tconomiqueet sociale
du paysan en
Roumanie. Faris, 1895, carte având unele
lucruri bunicele

afară

de

întempestivele

şi absurdele declamaţiuni

boerilor. Nu se face statistică cu înjurături !

contra
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dolenţă orientală care constitue unul din.
n6stre naţionale dar aice are ceva bun;

defectele:
ast-fet el

nu dă mare credămtnt sgomotâselor predici ale co-rifeilor socialismului la noi. Cât priveşte industria
de abia există -la noi. aşa în cât nu vedem lucrători în miserie.
Insă, cu tote că socialismul

la noi

nu

are

nici.

măcar dece ani de existenţă, şi că la ţarăel nu gă-seşte multe urechi ascultătâre, totuşi, îl vedem producând o 6re-care mişcare ici şi colo, în populația.
săracă şi de jos a oraşelor,

mai

cu semă

în

aşi,

unde elementul francmasonic şi jidovesc îi uşureză:
calea. Şi conducătorii socialismului la noi șe recrutează mai mult, aprâpe ca şi în Rusia, în ceia ce
se pâte numi proletariatul bacalaureatilor,
Abi--

turienten proletariat,

după

expresiunea

plină

de:

spirit a prințului de Bismark 1), adecă în acea clasă.
de Gmeni neisprăviţi, ai căror creeri nu au putut
digera nimic din cele învățate la lice, sa fiind.
digerate

în mod

anormal,

le-ai

tulburat

minţile

Căci nu e vorbă, dar la noi socialiştii se pot împărţi în duot clase, acei ce sunt exploataţi şi acei.
ce exploateză ; unii gugumani, alţii şarlatani ; unii
cu capul plin de sgomote resunătâre, ori cu nimicuri copilăreşti, alţii ainbiţioşi de rînd, saltimbanci
şi actori obraznici ; unii credând

că

tot

ce

sboră

se mănâncă şi alergând în tote părţile undei împinge lipsa lor de judecată; alții mâncând cu lăcomie tot ceia ce nu sbără şi înşelând fără sfială
pe toţi;

toţi declasaţi, toţi bolnavi

întrun

fel

sau.

înaltul, toţi atinşi de diferitele forme ale nevunui observator
rosei, toţi presintând ochiului
calm și adînc, diferite casuri pathologice şi morbide, ori diferite casuri prevădute de codicele:
1) Im şedinţa Pariamentului german

din 9 Mai

1884.
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Penale.

Conchidem

deci credem

cu „dreptate,

cre-

-dendu-i destinaţi osândei ori nebuniei.
Şi acestă

nevroză

şi acestă

lipsă de

sens

moral,

sunt din nenorocire favorizate de felul traiului lor,
de mediul lor ambiant, precum şi de influin
ţele
trancmasonice şi evreeşti. Destui de numeroşi sunt
la noi francmasonii, cu tGte că nu ati ajuns periculoşi ca în Franţa şi înalte ţări 1). Legăturele
lor
cu socialiştii şi cu Ovreii sunt incontestabile ;
= cea
mai mare parte dintrînşii sunt evrei; scopul ascuns
este tot un fel de comunitate precum şi distrugerea
familiei şi a religiunei. Cât priveşte pe Ovrei,
eată
adev&rată nâstră plagă socială. In loc de a copia
-dobitoceşte: tâte prostiile respândite prin jurnal
ele
socialiste franceze şi. germane şi a ni le aplica
nout
fără

nici un

motiv,

a ne da mâna
mai

mai

ca să

aice atitudinea

bine

ar

scăpăm

face

de

lor faţă cu

sociaiişrii

ovrei ; dar

acestă

de

toc-

rasă intamă

abjecțiunea şi ruşinea omenirei, dovideşte culpab ,
ila
lor unire cu dânşii. Dar, socialiştii sunt nu
numai

duşmani

ai

civilisațiunei

la

noi,

ci

ei

mai

sunt

încă şi trădători la Patrie, căci ori cine stă
în leătură de prietenie cu ovrei este duşmanul
poporului român 2). Deja în 1859, în Parlamentul
englez, în privinţa cuestiunei din Orient, evreul
Disraeli se opunea unirei principatelor ce o
susținea
Lordul Cecii; şi în 1871, la Congresui din
Berlin,
evreul Waddington ne a înzestrat cu acele drep1) Goethe se temea eu drept cuvânt de ruinele ce
acestă
sectă barbară pregătea civilisaţiunei. De altmint
relea, franc
masonismul este fortreţa ireligiunei. cfr. Meuriv, La
Franeînaconnerie, synagogue de Satan, Paris, Retauz.
2) Se ştie bine că diarul evreesc Egalitatea nu lasă
se treacă
“0 săptămâna fără să insulte şi să batjocurescă
neamul roamânese.
:
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turi ce am fost siliți a le acorda

jidanilor,

pentru

nenorocirea nâstră. Socialismul judeo-masonic care
ne râde, ne pregăteşte întrun timp Gre-care,. prin
acei cămătari

neruşinaţi,

prin

ingerinţele

jidanilor

în mai tâte afacerile nâstre de comerţ de bancă,
ziaristisă, etc. prin minciunile, sofismele, blasfemele,
neroziile respândite dilnic de organele Lumea Nouă,
Munca, Adevirul şi cărţile socialiste traduse în ro-

mâneşte ca Femeia lui Bebel şi broşura lui Bracke,
socialismul judeo-masonic ne pregăţeşte, dacă nu-i
opunem stavile la timp, un fel de blocus material
şi moral care ne ar da spectacolul ovreilor cumpărând şi venzând mulţime de Omeni, bărbaţi, femei,
copii, reduşi la cea din urmă miserie 1).
Socialiştii şi republicanii nu ai ce căuta în România. Monarhia constituţională este acuma bine aşedată la noi pe baze solide, şi nimeni nu are
dreptul să se atingă de dânsa. Ori-ce abatere de
la acestă cale este un pericol şi o ameninţare pentru
naţiune.
Eată dar adevărații noştrii duşmani interiori şi
cxteriori ; eată

în contra

cui trebue ca toți Românii

cu iubire de patrie şi de progres să se unescă. Dar
noi ne perdem puterile luptându-ne unii contra altora : luptele de partid ajung la un diapazon întristător ; numai înjurături şi personalităţi! Fie-care .

are fetişul s&ă politic 2) şi cultul acesta pentru cu-

tare sai cutare letiş ne face să uităm Patria şi Religia,
“1

Ar fi un jaf ca acela zugrăvit de celebrul pictor Horace
Vernet în faimosul stii tabloii La Prise de la Smalahande se vede ovrei despuind cadavrele.
2) Anthropologistul Bastian spune că un sălbatec din
Guinea, când este bolnav trebue să se vindece numai decât
pentru ca nu cumva fetişul să fie mincinos; altfel el este
sugrumat. 'Tot aşa la noi în punctul de vedere moral, cu
fetişui politic ce trebue să'l ai cu ori ce preţ.
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pe care socialismul judeo-masonic îl sapă de la bază
cu încetul, cu siguranţă şi cu acea grimaţă sarcas-

tică proprie fiarei stlbatice, ce se simte fericită că

ţine în ghiare prada sa. Nu negăm necesitatea
celor două partide în jocul parlamentarismului cons--

tituţional ; el este necesar,

ca două

greutăți

nici unui

se mai

lase nici un

într'o

balanţă, dar am dori să vedem duşmănia ce ele arată una pentru alta îndreptată contra socialismului şi contra evreilor. A da împământănirea evrei-lor este o greșală capitală; a lăsa pe un socialist
să pătrundă în Parlament este iar o greşală capitală. Dar amândouă Sar putea opri aci de acum
înainte. Să nu se mai dea împământenirea absolut.
Ovreiă,

şi să nu

so-

cialist să pătrundă în Parlament. Mulţi nu "şi dai
destulă seamă că socialiștii linguşesc pentru a înşela

mai

bine şi înşăl

pentru

a înghiți mai bine ; suntem

în dreptul nostru de legitimă apărare contra socialiştilor şi evreilor. Ori vom aştepta şi noi bombele
vre unui Ravachol? Nici o transacțiune nu este
posibilă cu acei Gmeni. Trebue să pierim noi ori
să piară ei! Trebue să înțelegem bine odată că
ori ce fel de socialism implică sclavagiul; el ar
impedica progresul nostru şi ne ar opri pe loc ori
ne ar dobori. «Numai înceata modificare a naturei.
omeneşti prin disciplina vieţei sociale poate pro-

duce schimbări permanente şi favorabile. Constitu-

țiile pe bârtie deşteaptă un surîs de compătimire la
cei ce aii observat resultatele lor, şi sistemele s0ciale pe hârtie deşteaptă acelaş suris la cei ce cunosc faptele pertinente în complexul lor 1).» Da, sin1) Vedi minubatale conclusiunt ale lui Herbert Spencer. ele .
Thomus Mackay, Pleu for Liberty Loadon, 1891, a cărei
prefață de Spencer a fost trădusă de D. T Maiorescu, In.
„contra Socialismului (din libertate în asuprire), Bucuresti:
1895. p. 51,27, etc.
:

|
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gur Constituţiunile care nu sunt nici atacate nici desfiinşate de Revoluţiuni” (căci socialismul este revoluţionar), sunt Constituţiunile nescrise, Constituţiunile care
sunt în suflete, în credințe, în tradițiuni, în -moravuri. Şi tocmai acele Constituţiuni pe care le avem
noi, toți Românii patrioţi, credincioşi religiunei
„ creştine şi doritori de bine, acele Constituţiuni ne
vor permite a ţine piept socialismului evreo-masonic !
VIII

Să conchidem: socialistii în România ca aiurea,
atacă tripla bază a societăţei,

religiunea, familia şi

proprietatea, servindu-se de aceleași arme ca colec-

tivistii marxişti şi cei lalţi în vederea unui Stat intervenţionist şi omnipotent. Din nenorocire, manoperile lor sunt favorizate de starea spiritelor în oraşe
şi de unele din defectele nâstre naţionale.
Ca religie, poporul, la ţeră şi înti?o mică minoritate din oraşe, are mai mult simțimentul credinței amestecat cu superstiţiuni decât credinţa adevărată. Aici însă acţiunea Bisericei nu este perdută
şi un

Gre-care

respect

al tradiţiunei,

simţitor

mai

mult în Moldova, uşureză o restaurare a moravurilor
creştine. În societatea înaltă şi în partea luminată
a burghezimei, adevărata credinţa se găseşte mai
mult-în persânele generaţiunei precedente ; cea mai
mare parte este indiferentă şi practică religiunea

numai de cuviință ori se adăposteză întrun scepticism ce'] crede de bun gust. Insă şi aice respectul tradiţiunei.pâte produce un revirment.
Dar în clasa de jos a oraşelor, în partea mai puțin:

luminată a burghezimei, printre mulţi profesori, studenţi, jurnalişti, etc, credinţa nu numai că nu e-

xistă, dar încă când nu se manifest&ză prin o indiferență ascunsă şi bănuitâre, se arată prin o dus-

L
mânie r&utăci6să şi Grbă. Fată
socialismului evreo-maşonic.

Câr priveşte

familia,

terenul

favorabil

starea moravurilor în ge-

nere este forte, decădută. Uşurinţa divorţului, adulteriul, prostituțiunea, libertatea prea mare dată ti-

nerilor, puţina soliditate a educaţiunei dată fetelor
întrun cuvânt o - destrăbălare întreţinută de gustul

exagerat

al luxului, de

vătămătorea

influenţă

a ro-

manelor şi a teatrului francez contemporan 1) face
ca spiritul de familie să nu existe decât într'o mică
minoritate. Aici mai cu semă răul este grav şi ar

fi timp să se remedieze, dacă nu voim ca cu tim-

pul socialismul evreo-masonic să vatăme cumplit cu
ideile subversive ce el r&spândeşte asupra familiei,
" căsătoriei şi educaţiunei.
|
In privinţa

autorităţei, vom emite

numai

părerea

că sistemul intervenţionist exagerat preconizat la noi
şi care

se manifesteză

printr'o

tendinţă

însemnată

la acaparea de Stat a tuturor instituţiunilor (Banca
Naţională, monopolurile, organisarea sc6lei şi a cle-

rului etc...) să nu

ne fie vătămător, pregătind te-

renul socialismului. Din nenorocire, unii din 6menii
nostri politici fac nişte confusiuni regretabile în
definiţiunile unor măsuri preconizate de Socialişti cu unele mesuri ale Statului, folositâre, necesare şi de bună:

credinţă. Este de o extremă necesitate ca prudenţa cea

mai mare să prezideze aplicaţiunilor unor măsuri ale
Statului, şi noi nu

ne îndoim

că se va recunâşte

la timp pericolul iminentce oferă acest teren pri1) Etalajiul unor librării din capitală poate confirma părerea nostră. Se opreşte .intrarea în ţară a gravurelor cu
subiecte religiose, chiar a maestrilorâmari ai picturei, și
se tolereză la vitrinele acelor magazii nişte gravure repre

sentând nudităţi, scene erotice, ba chiar şi obscenităţi !!!

-
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mejdios. Socialismul evreo-masonic pescueşte în apă
tulbure şi ştie cu o diabolică dibăcie să profite de
greşelile şi de imprudenţa adversarilor lor: sapienti
satis sat, dice latinul, şi nu trebue să prea întrăm
în amenunte.

«La politique! scria Lamartine,

elle occupe une

place immense; c'est Poeuvre de ce siăcle: tout le
monde y travaille ou y pense, meme ceux qui atfectent de la dedaigner. Ce sont des systemes, des
encouragements, des enthousiasmes, des conseils, des
reproches, quelquefois des injures, le plus souvent

des malentendus. On est pas lă pour rectifier, pour
expliquer, pour justifier sa pensce ou ses actes, 1
faut se râsoudre ă tre mal compris, mal jugc, ca-

lomni€e mâme. C'est la condition de la vie publique, et de la iutte des opinions: toute cette

ponssiăre ne retombe que quand on Sarrâte. Allons toujours. Cherchons la justice!» Dreptatea, da,
eată rădăcina ori-cărei activităţi sociale bine ordonate, simţimentul dreptăţei care pe de o parte menține propria libertate personală, iar pe de alta respectă aceiaşi libertate a cei Palţi. Şi- fără acest simțimânt, fără acestă flacără, fără acestă iubire de

dreptate, făre “caritate deci, nu se va face nimica
pentru soluţiunea problemei sociale.
Acel simţimânt

de dreptate,

acea caritate evan-

gelică există tocmai în tradițiunea creştină; de aceia noi credem că adevăratul leac, la noi ca şi

aiurea pentru vindecarea relelor sociale este restauraroa tradiţiunei creştine, şi nu numai tradiţiunea

faptelor şi instituţiunilor, dar şi mai nainte de tote
tradiţiunea principiilor, a acelor principii sănătose
şi morale, care dai o temelie sigură unei naţiuni.

Legile

nu sunt suficiente

pentru

a vindeca un

Li

rău
; se pote grămădi codice peste codice şi să nu se
schimbe mai nimica în moravurile unei naţiuni ; le-

gile trebue să fie auxiliarele moralei şi a religiunei,
Conchidem deci cu Leon XIII şi cu Herbert Spencer

că numai prin corectarea caracterelor se pote în
realitate remedia relelor actuale la noi ca şi aiurea.
Avem destule legi, ne trebue moravuri; avem

destule

inteligenţe,

ne trebue caractere.

Capitalul ne

lipseşte, în adevăr: dar capitalul nu se dobândeşte
decât prin muncă şi nu se păstreză decât prin economie;

noi

suntem

leneşi

şi

cheltuitori.

Invăţaţi

pe popor ce e economia şiel va
dobândi capitalul;
prin capital va dobândi prosprietatea, şi prin prosperitate libertatea. Inveţaţi pe popor ce e: morala

şi religiunea, şi el va avea moravuri,

demnitate,

prin demnitate caracter.

prin -moravuri

Prin Scâlă şi prin Biserică numai se pote în mod

practic respândi principii simple
sânătâse, crestine. Aşa poporul
cetul să pricepă -în deplinătatea
vinte ale lui St. Augustin: «ln

dar bune, morale,
va fi adus cu înlor, frumâsele cunecesariis unitas,

în dubiis libertas, în omnibus charitas !
Aşa precum în or-ce trup. diversitatea

mem-

brelor concurge,. prin legea fisiologică, ca să producă armoniaîn manifestările lor materiale, aşa şi prin

concursul armonic al tuturor resorturilor

sufletului

se îndeplineşte într'o ființă opera morală. Precum
într'o societate, diversitațea aptitudinelor individuale
concurge, în virtutea legei solidarităţei şi a ierarhiei,
să producă armonia în mişcarea generală, tot ast-fel,

prin concursul armonic al diferitelor popore se îndeplineşte în omenire opera lui Dumnegei !),
Şi opera lui Dumnedei, socialiştii nu vor putea

s'o dobâre nici odată, precum în zadar se încercă
ei a goni pe Creator din lume: In îpso enim vivimus et movemur et sumus |
1) Bastiat, Harmonies

Leonomiques, chap. XXI&

XXII.

EUGEN

RICHTER
ED

UNDE

DUCE

SOCIALISMUL
JURNALUL UNUL LUGRĂTOR
TRADUCERE

ALEXANDRU

DE

A. C. STURDZA
cu

prefața

PAUL

ediţiunei

franceze

LEROY-BEAULIEU

-

JURNALUL

LUGRĂTOR

SOCIALIST

PREFAȚA EDIȚIUNEI FRANCEZE
“Unul dintre Gmenii politici germani cei
mai cu
vadă, D-nul Richter, şi în acelaş timp
unul dintre
şefii şi dintre cei. mai însemnați oratori
ai partidului progresist în Reichstag, a publicat de
curând,
sub o formă familiară, o schiţă a viitorului
ce socialismul păstreză omenirei, dacă cumva socia
lismul
va remâne învingător, lucru de care ni-se
va ierta

să ne îndoim încă, cu tâte prorocirile ce se fac.

Mijlocul în care d-nul Richter a aşedat tablourile viitârei sai mai bine dis eventualei comunităţi
socialiste este frte. bine ales. Autorul presu
pune că,
în urma.

unei

revoluţiuni,

socialiştii

ati rămas

în-

vingători în Germania şi pe tot continentul europ
en,

Englitera şi Statele-Unite remănând încă credi
nci6se
la ceia ce Sa convenit a se numi individual
ismul.
Un cinstit legător de cărţi din Berlin, fanati
c al
ideilor nouă, asistă sai mat bine dis ia parte
cu
entusiasm la resturnarea vechei societăţi; apoi,
în
aşteptarea minunelor ce va produce noua stare
de
lucruri, el începe redactarea unui jurnal intim unde'ş
i

făgădueşte

de

a descrie

pentru

urmaşii

săi tote
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dulcile emoţiuni,
țiunile

ce

tote

a

satisfacţiunile,

transformarea.

socială

nu

tâte
va

admiralipsi

a-i

procura.
"Un şir de descrieri naive şi precise, relative la
constituțiunea
comunităţei socialiste, la regimul
muncei, la vicţa dilnică, la afacerile publice, se desvoltă sub pana micului legător. Dar, cu încetul, în
spiritul s&ă, în contact cu trista realitate, entusiasmul
se micşoreză, apoi desnădăjduirea începe a se arăta;

şi în sfârşit prin progrese treptate, complecta perdere

de ilusiuni, întristarea amară copleşesc sufletul

lui.

Ingrozitârea monotonie a vieţei noui, asuprirea
fisică şi mentală, interdicerea absolută a ori-cărei
ameliorări personale, neputinţa de a avea o iniţia-"
tivă proprie,

stingerea

vatrei, obstacolele

la reiaţiu-

pile şi la bucuriile familiei, conştiinţa nulităţei individuale în acest mare întreg care încinge firea
omenescă cu regulamentele sale fără milă, o adunătură

de condițiuni

enervante

şi desgustătore,

iată

tabloul ce ne arată d-nul Eugen Richter, cu multă
artăşi adevăr,

prinu”6

gradaţie

npesimţită.

Broşura sa a avut în Germania un succes colosal ;
s'a scos mai bine de 225.000 exemplare.
Ni s'a cerut de ao da şi publicului francez care,
şi dânsul, începe a fi atins de infecția socialistă.
Suntem

fericiți a asocia,

în: acestă

circumstanţă,

numele nostru aceluia alşefului liberalilor germani.
De mul: combatem
formele

sale,

în

t6te

şi noi
dozele

se inocula acest venin în

socialismul
cu care

sub

tâte

se încercă

a

vinele societăzei moderne.

Ne

adresăm,

în adevăr,

de

obiceiii,

la publicul

cult, mai mult decât la însuşi poporul. Dar publicul

cult, sai acela care trece ca atare, are fârte
multă trebuinţă de a fi luminat, şi apoi, ideile de la înălțime se cobâră pe mulțime.
Ă
O manie generală de a discuta ceia ce este necunoscut, de a se legăna în aiurări sentimentale,
de a câştiga favârea poporului ori pentru a'şi procura sufragii în alegeri, ori cititori pentru diar,
ori încă pentru a aduce- credincioşii la cutare sat
cutare credinţă, temerea de a părea înapoiat ori
sătul,

o nouă

formă,

întrun

cuvânt,

a respectului

omenesc, unit cu acest instinct de imitație care
asocieză t6te spiritele nesigure la curentul ce pare
predomnitor, iată influenţele care respândesc socialismul.
Sai6nele, catediele de învăţămînt, presa, o parte
a clerului, fără a vorbi de corpurile politice, devin,

care mai de care, în mesuri diferite şi sub porecle
diferite, propagatorii doctrinei noui. Onâre spiritelor în adevăr tari şi personali,. liberalilor şi democraţilor. cari, ca Richter, în loc de a predica
transacţiuni primejdicse, preludiul capitulaţiunilor
definitive, opun cu străşnicie capul şi pieptul lor la asaltul acestui duşman a ori-cărei civilisaţiuni şi a

ori-cărei independenţe de spirit,
Oare acestă doctrină este nouă ?. Nu, de sigur;
antichitatea a cunoscuto precum şi evul medii; dar
atunci ea nu era considerată decât ca joc de im-

aginaţiune, cum sunt sistemele filosofilor.

Inceputul

acestui

fără a fi însă prea
lui Fourier, de unde

secol

a

tulburar,

vădur

desvoltându-se,

ciudatele

fantasii

ale

eşeaui de altmintrelea câte-va

idei sugestive şi folositâre, programele rei definite,
câte o dată excentrice, câte o dată şi pline de in-

tenţiuni şi de prediceri ale partizanilor lui SaintSimon, precum şi declamaţiunile elocuente şi încoerente ale lui Proudhon. El primea aceste critice
ale societăţei, aceste proiecte, de altmintrelea fârte

nedecise,

Astă-di,

de transformări, cu o indulgentă
situaţiunea

este

cu totul

alta.

ironie.
Favorisat

de desvoltarea industriei mari, socialismul a devenit
mai precis, mai metodic şi mai îndrăzneţ: el îşi
închipue că este o sistemă sciinţifică; el cere aplicarea integrală a programului stă şi a găsit o
formă nouă : colectivismul.
Când, acum dece ani, am ţinut la Collăge de
France nişte prelegeri asupra colectivismului ; când

anul următor,

am publicat acest curs,!)

înşelegen

că ideile colectiviste erai să înainteze iute în mulţime ; atunci însă publicul nu era încă deprins cu

acest cuvent şi nul înţelegea.
Astă-qi el îl pricepe mai bine: socialismul actual

este colectivismul, adicâ «apropriarea de Stat şi întrebuinţarea de ela tuturor mijlcelor de producţiune».
Acest program nu este nici obscur, nici ascuns;
1) Vezi Le Collectivisme, erumen critique du nouveau
socialisme, de Paul Leroy Beaulieu, Paris, Guillaumin, 2-a
ediţie, 1888.
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el este mărturisit de socialiștii germani
;el este recunoscut de socialiştii francezi, ca D-nii Gucsd
e şi
Lafargue. El este evanghelia nouă.
Eugen Richter, în broşura care urmeză, ne
arată
cu atâta spirit şi bun simţ cât şi exactitate
care ar
fi realisarea acelui program.
|
El nu inventeză nimica; tot ceia ce dice
de
constituțiunea sai mai bine de desorganisarea
fa-

milici şi a casei,

de direcţiunea

atelierelor,

de. pe-

trecerile publice, de bucătăriile publice, de
alegeri.
şi de t6tă conducerea afacerilor, de. vi€ţa atât
privată cât şi naţională, sub noul! regim, el îl
împrumută de la programul hotărît de Congresul sociali
st
"din Erfurt şi de la scrierile lui Bebel, marel
e şef

socialist german.

|

El ne arată tâte peripeţiile vieţei micului
legător
de cărţi din Berlin şi a familiei sale în societ
atea
socialisată, precum şi reversul acestor peripeții
în
acel spirit naiv şi cinstit.
Trei învățăminte rees mai cu semă din aceste
.
tablouri pline de vieţă: preocupaţia neobosită
de
O parte a guvernanţilor socialişti, de a vedea redeşteptându-se inegalitatea și reconstituindu-se capita
lul
privat; îngrozitOrea opresiune şi favoritismul
şefilor
de ateliere cari uu mai sunt decât nişte funcţi
onari

şi sunt

țiune a

fără

nici o concurenţă; prea

producțiunei,

„resort, iniţiativa

despuiată

individuală

de

marea diminu-

principalul

recompensată

ei

în mod

spontane şi generos de suceesul întreprinderei,
Nenumeăratele desilusiuni ale regimului egalităţei
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sunt mai cu sâmă de reţinut, atonia somnolentă,
rutinieră şi risipitâre care cesultă din el.
Un scriitor englez, Mallock a spus cu dreptate:
«Ori-ce muncă productivă care întrece satisfacerea
necesară

a cerinţelor

alimentare

este în tot-d'a-una

motivătă de dorinţa inegalităței sociale».
Tendinţa la superioritate este marele motor al
n€mului omenesc: afară de sfinții şi de asceţii, ad“mirabilă dar infinetesimală minoritate, tâte. silinţele
sunt “suscitate şi susţinute, în ordinea intelectuală

precum şi în ordinea industrială, de dorinţa superiorităţei, superioritate de avere, superioritate de
situaţie, superioritate de reputaţie, superioritate de
consideraţie. In afară de speranţa unei superiorităţi
„recunoscute şi efective, nu este loc pentru nici o
silinţă omenescă întrecend ceia ce este necesar simplei
subsistenţe,

Naturele care tind la superioritate, când se înalță,
comunicâ ceva din mişcarea lor ascensională întregului nm omenesc. Suprimaţi acestă” ascensiune a
naturelor celor mai tare, confiscați Sati micşoraţi
averile mari şi cele de mijloc, prin urmare şi silinţele mari,

şi societatea

va scădea,

nivelul medii va

cădea în acelaş timp cu nivelul superior şi nivelul

cel mai de jos va deveni şi mai infim.
Acest instinct al inegalităzei este atât de
la om în cât, cu tâte piedicile, chiar într”o
în care tote instrumentele de muncă ar
Statului, şi târe monedele ar fi suprimate,
privat nu ar întârzia să apară din noi,

puternic
societate
aparţine
câpitalul

7

Tablourile atâr de viue ale lui Eugen Richter sunt
pline de detaliuri plăcute dar adevărate: profesiunile care trebue trise la sorți sai între care trebue

stabilită o rotaţie, fiind-că nimeni

nu mai vrea să!

aibă o profesiune penibilă sau displăcută; femeile
care reclamă, în numele egalităţei, dreptul de căsă-.
torie, aşa. Cum Sa concedat tuturor dreptul de
muncă. ; tragerea la sorţi în fie-care trimestru a apar-

tamentelor; salariul lucrătoriului îniocuit cu un fel
de împrumut ca acela al soldaţilor; pedepsele pentru
“supraproducţiune individuală ; neputinţa. liberei dis-

cuţiuni când

tâte tipografiile aparţin Stâtului ; ne-

goţul secret ce se stabileşte pentru bunurile de muncă ;
neputinţa transacţiunilor iriternaţionale regulate, etc.
La sfârşitul cărței,

regimul

socialist

este doborât

de Îucrătorii mai de valâre, adică de metalurgii
sau mecanicienii din Berlin, cari ved că sunt înşelaţi în speranţele lor în ceia ce priveşte venitul
întegral al meseriei lor. Lucrătorii dibaci, şi acesta

este fără îndoială

sub regimul

socialist,

ar fi în

sfârşit cu mult mai puţin plătiţi decât sub «regimul
corupt al capitalismului».
Noi dorim

ca să se citescă mult

în Franţa acestă

broşură a lui Richter.
_
Avem 6re veri o temere ca colectivismul să
wiumțeze? Noi nu credem câ el va isbuti peste
curând ; dar ne temem de transacţiunile ce propun
16re acele spirite nehotărite, toţi acei visătoti, toţi
acei linguşitori cari sunt nenumeraţi în Parlament,
în presă şi în public.“
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_ Socialismul de Stat, socialismul de catedră, socialismul dis creştin, tâte aceste varietăţi inconsciente
saii ipocrite ale socialismului pur şi simplu, toți

aceşti

complici

sai

precursori

ai

colectivimului,

trebue combătuţi cu tărie, şi fără milă,
aceia cari ţin la civilisaţie, adică nu numai
întreg preţios de bunuri materiale, dar şi la
tatea intelectuală şi morală.
Nu se pâte transige cu socialismul, el nu

decât

respins.

'Tâte

mijlcele

suprima sai: â reduce

artificiale

inegalitatea

sunt

de toţi
la un
liberpâre fi

pentru a
atentate

la

libera expansiune a talentului, a activităţei şi
a
progreselor omenirei.
De sigur nu ne temem ca să se proclame în mod
brusc: «Socialisarea tuturor mijlâcelor de producţiune şi suprimarea oți-cărei proprietăţi private
»,
Dar audim voci resunătâre care cer, în Parlament,
cu aplause, ca - Banca Franciei să devină o instituţ
ie
de

Stat,

ca funcţionarii

Statului

să

facă scomptul

şi să distribue creditul, ca Statul să rescumpere
căile ferate, să rescumpere minele, ca Statul să
distribue pensit tuturor acelora cari nu ati ştiut
nici să lucreze îndestul, nici să economisescă îndestul, ca moştenirea în linie. colaterală să fie desfiinţată, ca impositul progresiv să fie stabilit asupră

veniturilor şi asupra succesiunilor, 'etc.
Intre aceste măsuri şi colectivism. noi nu facem
din parte-ne nici o diferinţă. Ele plec de la acelaş
principii, ele tind la acelaş scop: acela de a suprima sai de a reduce pe cât posibil inegalitatea

între, Gmeni; însă, inegalitatea este sancţiunea responsabilităţei personale, inegalitatea este marele re-

sort al progresului omenesc.
Ori-ce mesură socialistă, cât de moderată. ar părea

în formă. şi cât de restrînsă în aplicaţiile ei,.trebue să fie respinsă fără milă de tâte spiritele prevăderbre.
Sâcialismul

este câ

morfina;

mai

întâi o iei în

doze mici, de curiositate, pentru a îndulci o mică
durere ; fatalminte măreşti doza. Sar putea ajunge, printr'o gradaţie lentă, dar sigură, a se
aduce societatea într'o stare de anemie, de lingâre,
de bolă universală şi permanentă, de depresiune
intelectuală şi morală precum şi materială, pe lîngă
care relele cele mai grozave ale societăţei actuale,
cât de demne sunt de compătimire şi de vindecare,
nu ar mai fi decât miserii fără însemnătate.

Paul

Leroy-Beaulieu,

JURNALUL UNUL LUCRĂTOR SOCIALIST
J. SERBAREA

I7BĂÂĂNDEI

Stegul roş al Democraţiei sociale internaţionale
fâlfâie încă deasupra castelului regal şi deasupra
tuturor edificielor publice din Berlin. Ah! dacă ar
mai trăi încă scumpul nostru defunct Bebel, câ să
potă vedea acesta!E] tot ne-a predis că «catastrofa
este la porţile
ar fi de ieri,

Septembre

nâstre.» Imi aduc încă aminte, par că
modul cum Bebel, în dioa de 13

1891, într'o adunare la

Rixdorf,

strigă

cu glas profetic că: «dioa marei mişcări va veni mai

iute decâr să aşteptă.» Puțin timp mai curând, Frederic

Engels

arătase anul

1898

ca acela al triumfu-

lui democraţiei sociale. Tot a ținut ceva mai mult.
Dar nu are a face! anii noştrii de suferinţe şi de
lupte pentru drepta causă a lucrătorilor sunt în
sfârşit încoronați cu succes. Regimul social putred al
capitalismului şi al exploatărei s'a spulberat. Vrea
să descrii, cât voii putea mai bine, pentru urmaşii
mei, stabilirea domniei noui a fraternităţei şi a filantropiei universale.
Şi ei am participat la renoirea omenirei. Tot
ce am putut să economisesc în timp şi bani, ca un
cinstit legător de cărți, într'o vi€ţă de om, tot lu-
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crul de care nu am avut trebuinţă
mea,

Pani

consacrat

necesităţilor

pentru
luptei.

familia
Datoresc

- literavurei democratico-socialiste şi asociărilor n6stre,
siguranţa şi tăria de principii precum şi desvoltarea
mea intelectuală. Soţia mea şi copiii mei ai
aceleaşi idei. Cartea lui Bebel asupra femeiei este
de
mult Evanghelia soţiei mele Paula.
lDioa

de

naştere

a societăţei

democratico-socia-

liste era şi dioa căsătoriei nâstre de argint.

Astădi
serbarea iszbândei a pus fundamentul unei nout
fe-.

riciri de familie. Fiul meu Franz -Sa logodit
adi cu
Agnes Miller. Ei se cunosceati de mult şi se
iubesc
din t6iă inima, In exaltarea acestei dile, noua legătu
ră

Sa

făcut.

In adevăr,

amEndoui

sunt încă cam tineri,

dar ei sunt lucrători dibaci în specialităţile
lor. E]
este
tipograf,

dânsa

:modistă.

Să “sperăm

că nu

ei

căsători.

le
va lipsi nimica. Îndată ce noua organisare a
muncei

şi a locuinţelor

va fi stabilită,

se

vor

După prânz, ne-am dus cu toți să ne plimb
im
pe bulevardul Teilor:). Era o mulţime de
6meni,
o petrecere fără seamân. Poliţia nu mai există
; poporul menţine el însuşi ordinea întrun
mod mi-

nunat.

În grădina

publică,

pe piața

castelului,

o
mulţime compactă forma ca un zid. Noul
guvern
era adunat în castel. Aceia cari până
acum conduceau partidul democraţilor socialişti
'ai luat în-

un

mod provisoriu frânele guvernului;

deputații
socialişti din Berlin formeză până la o
nouă combinaţie, municipalitatea. Îndată ce un
membru al
puterei se arăta la ferestră sau la balcon
ul castelului, bucuria poporului se arăta din noi,
Se aruncau
pălăriile şi se agitati batistele, toţi cânta
mnarselieza
lucrătorilor.
Sera, iluminaţie minunată. Statuele vechilor
regi și
1) Unter den Linden, bulevardul principal
al Berlinului.

—
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generali, ornate cu steaguri roşii făcea un efect cam
stranii în mijlocul luminelor. roşie ale focurilor de
Bengal. Acele statue nu mai vor remâne mult la
locul lor, ci vor fi înlocuite cu cele ale marilor martiri

ai democraţiei sociale. S'a hotărit deja de a se ridica
înaintea. Universităţei, în locul statuelor celor doi
frați de Humboldt, acele ale lu; Marx şi lui Ferdinard Lasalle. Monumentul marelui Frederic, va
fi înlocuit cu statua nemuritorului Liebknecht.
In interesul familiei, serbarăm până forte târdiii
nOptea acea di de dout ori solemnă. Chiar tatăl
soţiei mele, care locueşte cu noi şi care până

acuma,

nu

voia să audă

de democraţia

socială,

era

plin de simpatie şi de veselie. .
Sperăm că vom putea peste curând să părăsim
modesta nostră locuinţă de la etagiul al treilea. Aceste vechi ziduri ai fost martori timp de ani în-

cregi

la multe

bucurii

pacinice,

dar şi la multe

întristări, la supărări şi la muncă
x. LEGILE

aspră.

NOUE

Este fârte plăcut de a se vedea în ce mod burghezii
se grămădesc la hotare spre a emigra. Unde pot
merge?În tOtă Europa,

afară

de

Elveţia şi de En-

glitera, democraţia socială domneşte acuma. Corăbiile care plec pentru America nu pot lua pe toţi
emigranții.

In America,

în adever,

Revoluţia a fost

învinsă şi democraţia socială nu pare a se putea
stabili acolo până mult -mai-târdii. Dacă ar putea
să plece toţi exploatatorii! Din norocire nu ati
putut-lua multe lucruri cu dânşii, graţie repeziciunei

cu care

a

'isbucnit Revoluţia.

Lâte

efectele de

Stat, ipotecele, acţiunile, obligaţiunile, biletele de
bancă ai fost declarate nule şi fâră nici o vaI6re. Domnii burghezi pot tapisa cu ele cabinele

—
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lor din corâbii. Bunurile mobiliare, mijlcele de
transport, maşinele, uneltele, tâte instrumentele ai
fost confiscate în folosul Statului socialist.
Diarul Vorwaerta!) care era până acum diarul

conducător al partidului nostru, a înlocuit Jurnalul

oficial. EL se trimite gratis la t6tă lumea, De dre-ce
tâte tipografiile ati devenit proprietatea Statului tâte
cele alte diare ai încetat din vicţă. Afară din
oraşul Beslin, diarul Vorwaerta apare cu un supliment relativ la localitatea unde se distribue. Până

la alegerea unui noii Reichstag 2), deputaţii cari re- -

presintaii până acuma
întrun

comitet

democraţia

legislativ,

vor

socială,

decreta

formaţi

legile ; ne

trebue multe şi nenumărate legi pentru ca să pâtă
funcţiona noua organisare.
Programul partidului, aşa după cum a fost hotărtt
în 1891 la congresul din Erfurt, a fost proclamat în mod provisoriu dreptul fundamental
al
poporului. In consecință, o lege a transformat tâte
mijl6cele de muncă, solul şi sub solul, minele,
puțurile, maşinele, uneltele, tijlâcele de transport,

în proprietate

a Statului,

sati cum

se

dice

acuma,

a Societăţei. O altă lege a decretat obligaţiunea universală la muncă, cu drepturi egale pentru toţi,
bărbaţi şi femei, de la 21 ani împliniţi pânăla 63
ani. Până la 22 ani, esti crescut pe sarcina Sta-

tului. Producţiunea privată a încetat,
reglementărei nouei producţiuni
trebue să muncescă în folosul

In aşteptarea

socialiste, fie-care
Statului în profe-

siunea ce a esercitat'o până acum. Fie-care

trebue

să facă un inventariii de lucrurile care i-ai remas
ca proprietate privată după luarea în posesiune să1) Diar socialist, publicat
semneză «Inainte /»
2) Camera de Deputaţi,

la Berlin
i

şi

a

cărui

titin în-
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vârşită de Stat, unelte de casă, veşminte întrebuințate,
monede, creanţe asupra Statului. Moneda de aur
trebue să fie depusă la casieriele publice. In locu-i
se vor distribui nişte bonuri.
Noul guvern, graţie caracterului hotărît al. cancelarului care”! conduce, procedeză întrun mod atât
de energic pe cât de practic. De acum înainte trebue
oprit ori-ce ar putea restabili. domnia capitalului.

Armata

este licenţiată;

nu

mai

sunt

imposite,

de

Gre-ce guvernul ridică asupra venitului producţiunei
sociale ceia ce este necesar trebuințelor generale.
Medicii şi' legiştii sunt întreţinuţi de Stat şi sunt
datori

a consacra

serviciile

lor publicului.

Cele trei

dile ale Revoluţiei şi serbarea victoriei ati fost declarate serbători legale. Am luato pe o cale care
conduce la nişte vremuri nout şi minunate.
XX. NEMULF ĂMIȚI

_

“Agnes,

nora

mea,

nu se pâte

consola,

şi

Franz

este forte supărat; Agnes se teme să nu piarză
zestrea ei. De mult căutase, prin muncă, să pue la
O parte val6rea unci zestre. Mai cu semă de când
este logodită cu Franz, a muncit dioa şi n6ptea,
cu o bucurie plină de încredere şi de speranţă. De

abia se odihnea puţin la orele mesei; ceia ce prie-

tenele sale cheltuiaii pentru moaletă, pentru plimbări, pentru petreceri, . dânsa 7] economisa spre a
mări micul săi capital. Când se logodise, ea avea
„deja o mică condicuţă de la casa de economie pentru
mai bine de 2000 mărci !); Franz spunea tâte acestea

în sera

logodnei

cu mândrie

şi cu satisfacţie.

Tinerii se gândeaii deja la prima întrebuințare ce
vor face de acestă -mică avere. Ei bine, tâtă acâstă
,

1) 2500 franci.
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silinţă, 16tă acestă muncă vor fi zadarnice. Când
Agnes, tulburată de t6te sgomotele răspândite voi

să retragă depositul său

de la

casa

de

economie,

în Klosterstrasse, ea găsi în uliţă grupuri agitate.
Bătrâni, femei, slugi, povesteati cu strigăte şi cu
lacrămi să veniseră să 'şi caute paralele. Împiegatul
spusese că legea nouă declarase nule şi fără -val6re
tote condicuţele casei de economie precum şi tâte

titlurile şi obligaţiunile. “

- Agnes leşinase aprâpe de frică, după cele ce ne
spuse. În biuroi, amploiatul o asigură din noii de
acestă veste

de necrezut.

Pe

când

venea

la noi,

ea

audi că deputaţiunile creditorilor .casei de econonve
se duceaii spre castel ca să vorbescă cu cancelarul; nam dus şi ei îndată; Franz venicu mine.

O mulțime de Gmeni era adunată pe piaţa

cas-

telului; prin podul Lasalle, fostul pod Împăratul
Wilhelm, mase compacte veneai fără încetare în
spre grădina publică. Cuestiunea casei de economie
- mişca tote spiritele, Porţile curților castelului erai
în tote părţile solid închise;. primele ranguri se
încercară în zadar a pătrunde cu sila. De odată,
"prin nişte găuri ce nu vEdusem nici odată şi făcute
în uşi,

se arătară

ţevi de

iaţii castelului.
Cine ştie tot ce Sar
celarul nu Sar fi arătat
de-asupra uşei centrale
mar fi cerut linişte. Cu

pusce ţinute de amplo-

mai fi întâmplat,
în acel moment
în spre grădina
un glas care se

dacă can-.
la balconul
publică, şi
audea de

departe, el anunţă că cuestiunea casei de economie

va fi îndată supusă hotărirei comitetului legislativ.
Toţi bravii patrioţi, toți bravii democrați socialişti
irebue să aibă încredere în justiţia şi în înţelepciunea representanţilor poporului. Un hura puternic
mulțumi pe cancelarul nostru. In acel moment,
pompierii se arătară din tâte părţile venind în

CAM45/04
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galop. În lipsa poliţiei când mulţimea se grămădea spre uşi, se.telegraphiase de la castel că
este un incendiu. Bravii pompieri fură primiţi cu
hohote. Apoi t6tă lumea plecă în disposiţiile cele
mai vesele şi cele mai încrezătâre. De-ar putea
Reichstagul să găsescă: o bună soluţiune!
IV.

ALEGEREA

PROFESIUNILOR

Afişe mari roşi acoper colânele de anunţuri, ca
odinidră pentru apelul şi consiliul de revisie pentru
militari ; o” mulţime

compactă

staţiona

înaintea lor.

Conform cu legea nouă, municipalitatea în numele
guvernului ordonă tuturor indivizilor, bărbaţi şi
femei, de la 21 până la 65 ani de a face alegerea
unei profesiuni în timp de 3 gile. Declaraţiuniie
se primesc la t6te vechile comisariate de poliţie
şi în t6te localurile administrative. Se amintesce
expres femeilor şi fetelor că, cu începere de la in-

irarea lor în atelierele naţionale, a cărei dată se va
fixa mai târziă, ele vor fi scutite de sarcinele casnice,

de îngrijirea copiilor, de pregătirea mâncărei, de
îngrijirea bolnavilor şi de spălatul rufelor. Toţi
copiii vor fi crescuţi în sălile de asil şi în casele de
educaţie naţională. Prânzul se va lua în bucătăriile
naţionale ale districtului. Toţi bolnavii vor fi transportaţi în spitalele publice. Rufele vor fi tâte -spă-”
late în nişte stabilimente centrale. Durata muucei
va fi aceiaşi pentru tote profesiunile, pentru tâtă
lumea, bărbaţi şi femei, ori în atelierele naţionale
ori în cele-lalte servicii publice; ea va fi de 8 ore pe di, până la alte disposiţiuni.
Fie-care trebue să presinte certificate care se dovedescă capacitatea sa pentru cariera ce alege, şi
să arate în acea declaraţiune ce profesiune a exercitat până acuma. Nu este permis nimeruj

—
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preot, căci după hotărirea de la congresul din Erfurt (1891) care a trecut în legea fundamentală
a naţiune, ori ce aplicare a resurselor Statului la
întrebuinţări religi6se sai bisericeşti este interzisă.
Persânele care voesc cu t6te acestea să îndeplinescă
cariera preoţescă sunt libere so facă în orele lor
de repaos, după ce ai îndeplinit timpul normal de
muncă într'o carieră recunoscută de Stat,
Când

aceste

porunci

aii fost cunoscute, vieţa stra-

delor s&măna cu aceia a unei reşedinţe de plasă în
timpul recensământului. Persânele care se hotărai
pentru aceiaşi profesiune se adunati în grupuri şi percurgeau oraşul strigând voios şi căntândcâutece patriotice, purtând şi semnele meseriei lor. Femei şi
fete se adunau ici şi colo şi 'şi povesteaii tâte farmecele ce era să le aducă acele profesiuni nouă, odată
ce ele vor fi şi scutite de sarcinele casnice. Amaudit
că mulţi au ales o nouă profesiune; mulţi cred că
alegerea unei cariere este dej: sinonimul adoptărei ei.
Ea, fiul mei Franz, nora mea Agnes, remânem
cu toţi credincioşi profesiunei n6stre actuale, şi am
declarav'o. Soţia mea a cerutsă supravegheze copii. Ea
doreşte -ast-fel să urmeze cu educaţia fiicei n6stre
Anicuţa care are 4 ani, şi pe care ar trebui so
trimetem la asilul naţional de copii.
_
După întâmplarea de la castel, ministerul a hotărit să restabilescă o miliţie de 4000 6meni şi s'o
pue în garnisonă la arsenal şi la casarma adjacentă.
Spre

a

uita

suvenirile

displăcute

ale

trecutului,

soldaţii noui vor purta nu o uniformă albastră ci o.
uniformă brună, şi o pălărie de pâslă cuo pană roşie.
V.

O ŞEDINŢĂ

A

REICHASTAGULUI

Adi am obţinut, cu multă greutate, pentru Franz şi

pentru min€ să intrăm în tribunele

Reichstagului,
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în edificiul pieţei Regale. Cuestiunea zilei era afacerea depositelor dela casa de economie. Franz a aflat
că se găsesc actualminte la Berlin cel puţin 50000
creditori ai casei de economie din 2 miliâne de locuitori. Prin urmare să nu ne mirăm că tote împrejurimile Reichstagului, piaţa Bebel, şi Sommerstrasse

Sunt pline de o mulţime de Gmeni, cea mai mare
parte r&ii îmbrăcaţi, şi cari aşteptă cu temere re-

sultatul deliberărilor. Totuşi, la sosirea n6stră, puterea armată era deja ocupată să facă loc în uliţe,
De 6re-ce alegerile generale pentru Reichstag
nu ai putut încă să „aibă loc şi mandatele tu
turor membrilor aparţintnd partidului burghez ai
fost invalidate, nu vEdurăm în sala de şedinţe
decât vechii noştri tovarăşi şi apărătorii noştri credincioşi.
Şeful

serviciului

de

staţistică

cancelar să presinte un raport

lative

la cuestiune:

era

asupra

însărcinat

de

faptelor re-

«In casele de economie ale Germaniei, spuse el,
nu sunt decât 8 miline la activ, pentru deposite care întrec în totâl peste ş miliarde de mărci

(Ascultati ! ascultați | ! ia stânga) a căror dobândi

anuale întrec 1şo miliânede măr. Depositele date
caselor de economie ati fost plasate pentru 2.800.
milione de mărci aprâpe în ipotece, pentru 1.700
mili6ne de: mărci aprâpe în titluri, pentru 400
miliâne în întreprinderile publice şi corporaţiuni,
şi pentru 100 miliâne în împrumuturi cu amanece. Însă, titlurile ai fost t6te anulate de lege.
(Prea bine! prea bine!! la stînga.) Datoriile ipotecare ati tost stinse prin transferarea în mânile

Statului a tuturor

mele împrumutate

proprietăţilor

cu

amanete

ate în folosul poporului, prin

funciare.

ati

Şi su-

fost întrebuin-

restituirea

gratuită
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a amanetelor depuse în stabilimentele
probări la stînga).
Prin urmare nu se găsesce nici un
a rambursa depositele făcute la casa
S'ar putea numai despăgubi creditorii
ce le-ar da dreptul de a'şi procura

publice (amijloc pentru
de economie.
prin bonuri
ceva în ma-

„gasinele Statului.»
N
DupE acest raport, un 1rembru de la drepta A-

dunărei luă cuvântul şi spuse:
«Milione de bravi lucrători şi buni democrați so-

cialişti (agitație ia stînga) vor simţi o amară de-

cepţiune, dacă, acuma când lucrătorul trebue să culegă întreg venitul muncei sale, ei vor vedea că li
se smulge rodul unei munci grele prin confiscarea

depositelor lor de la casa de economie. Care lucru

a favorisat economia, a făcur'o posibilă ? Uă muncă

harnică,

economia,

privaţiunea, lipsa multor plăceri,

spre exemplu a tutunului şi a beutuiilor, tâte lucruri de care cei-lalţi lucrători se foloseaii, (agitațiela stînga). Mulţi ai credut că vor putea, prin
depunerea acelor bani la casa de economie, să'şi
creeze 0 resursă pentru casurile de nenorociri extraordinare, o mângâere pentru bătrâneţele lor. A-i

asimila

cu

aceia cari nu

ai

economisat

nimica

va

& resimţit ca o insultă de miliâne de persâne.»
(aprobări la drâpta şi strigăte sgomotbse în tribune).
Preşedintele ameninţă că va da tâtă lumea afară

din tribune. (Strigăte: suntem poporul !)

Președintele. — Poporul are “dreptul de a nu
primi legile când el este chemat să voteze; dar e!
nu are dreptul de a lua parte la. discuţiune în
Reichstag. (Vine şi generală aprobare. Acei. cari
ai îulburat liniştea sunt expulsați.)
=
Un orator de la stînga are cuvântul: «Nici-odată, gice el, nict-o-dată/ un democrat socialist nu

s'a gândit la economie (protestări la dripta). Ori-
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"cine a fost supus burghezilor, cari
predicai economia, nu

trebue să se aştepte la nici o atenţ
iune în
Statul. socialist. Apoi, multe depos
ite,
ai de ori-

gină un furt în dauna lucrătorilor.
dripta). Nimeni nu trebue să dică

socială spânzură” hoţii

mari,

(Protestări la
că democrația

şi lasă în liber

tate miline de hoţi mici! Capitalurile casei
de economie,
în

diferitele lor

plasări,

a

contribuit

să prelungescă exploatarea poporului. ( Viue
aprobare la
stînga). Numai un burghez pote să
facă oposiţie

contra

nomie.»

confiscărei

depositelor

de la

casa de -eco-

Preşedin

tele chiamă pe orator la ordine,
din
causa insultei grave ce conţine epitetul
burghez dat
unui membru al Reichstagului socialist,
-Atenţiunea

se măreşte

când

cancelarul

se ridică
de pe scaunul săi: «Până la un punct
, dise
bue să dai dreptate aenduror onorabili el, treoratori.
Se găseşte mult adevăr în cele spuse
asupra originei imorale a deposirelor făcute la casa
de -economie
precum şi asupra efectului lor imoral
Sub regimul
capitalului. Insă consideraţiuni asupra
trecutului nu
trebuesc să vă distragă de la epoca în
care trăim.
(Prea bine!1) 'Trebue să hotărtm acest
ă cuestiune
fâră sentimentalism şi ca socialişti pract
ici. A restitui 5 miliarde unei fracțiuni a populaţi
unei compusă de 8 milione de persâne, ar fi a
zidi noua
egalitate socială pe o inegalitate. (Apr
obări). Acestă, inegalitate Sar simţi imediat în
tâte cuestianile de covsumaţiune şi ar deranja
viitârea orBanisare metodică a producțiunei şi a cons
umaţiunei. Mâin

e,
ditorii casei
miele: lor în
instrumente

tot cu acelaş drept cel ai astădi
crede economie, aceia cari nu ai €CON
Oacestă casă, ci plasate în unelte,
în
profesionale, în mijlâce de muncă,
în

bunuri, ar reclama capitalul lor (fârte drept
). Unde

ar fi dar bariera nemişcătore care ar opri

- nea în

contra

organisărei

socialiste

reacţiu-

actuale? Tot

ceia ce Gmenii economi ai putut vre-odată să spere
din r6dele muncei lor şi din privaţiunile lor, are
să devie înmulţit de dece şi de o sută de ori partea tuturor, graţie sublimelor instituţiuni ce avem
intenţiunea de a crea pentru binele lucrătorilor.
Dar dacă ne luaţi acum acele miliarde şi dacă le
scOteți din capitalul ce trebue să fie întrebuințat
pentru binele comun, colegii mei din acest minister
precum

şi ei însumi

nu

mai

vom

putea

punderea unei stabiliri practice a
ciale.» (Aprobări sgomot6se).

lua

r&s-

democraţiei so-

Un mare număr de oratori mai era înscris. Insă
preşedintele observă că dacă se ţine semă de şedinţa

comisiunei

care

precedase,

şi

de

timpul

ce

se acordă fie-cărui deputat: pentru cetirea documentelor, durata maximum a dilei de lucru, care este.
de 8 ore, trecuse, şi că prin urmare urmarea şe-

dinţei nu va avea loc de cât a doua di. (Strigăte:
la votiăi ! la votă). O propunere pentru închiderea
discuţiunei este ptesintată şi adoptată. Reichstagul,
numai cu câteva voturi de opunere, voteză ordinea
dilei pur şi simplu asupra petiţiunei pentru restituirea depositelor de la casa de economie. Şedinţa
_se ridică.
Multe strigăte de nemulţumire se audiră în tribune şi pe strade. Insă poliţia goni lumea din

împrejurimile Reichstagului. Câţi-va ticăloşi fură arestaţi, dintre care multe femei. Se dice că mai departe, bâţi-va deputaţi, cari votaseră contra restitui—

rei depositelor, ai fost huiduiţi. Se adaogă
liţia a întrebuințat în mai

multe

rânduri

că poîn contra

publicului armele noui ce se numesc casse-tetes şi
care ai fost făcute după un model englezesc. La

— 93—

noi, fură scene cam tragice; nora mea nu voia să
se liniştescă; în zadar soţia mea căuta să O mâugâe
prin perspectiva frumâsei zestre ce tâte părechile de
logodiţi vor primi mai târdiii de la guvern.
«Nu

vreaii

cadouri,

striga

densa

cu

violență,

vreau productul muncei mele! Un atare procedeii
este mai r&i de cât furtul şi tâlhăria!» ME tem ca
evenimentele de adi să nu fi£ tocmai favorabile
pentru a întări principiele socialiste în sufletul no-

rei mele..

Socrul meă are şi el o condicuță de la casa de
economie. Nu îndăznim a spune bătrânului că acestă condicuţă nu mai are valâre; el nu este sgârcit

dar mai deunăzi încă,

el povestea

că lăsa să se

grămâdescă dobândi peste dobândi. La mârtea lui
noi era sa ne folosim de sentimentele sale de recuhoscinţă pentru îngrijirile ce-i dădusem la noi.

In adever,

trebue

ca cineva

să fie ca mine

în ideile socialiste pentru a răbda
asemenea perderi.
VI.

FIXAREA

cu inimă

întărit

uşoră

MUNCEX

Căsătoria lui Franz cu Agnes este amânată la o

epocă nedeterminată. Adi,
turor ordinul de a se pune
legerea făcută de fie-care
guvern pentru organisarea
maţiunei

în ţera nâstră.

poliţia a comunicat tula lucru conform cu aşi cu planul dresat de
producţiunei şi consu- .

Franz este în adevăr chemat ca tipograf, dar nu
aice, ci la Leipzig; acuma Berlinul nu mai are trebuinţă decât de a două-decea parte din tipografii
de, odini6ră. La diarul «Vorwaertz» nu se vor admite decât democrați socialişti absolut siguri. Franz, .
din causa declarațiunilor ce făcuse pe piaţa Castelului,
cu ocasiunea acelei nenorocite afaceri a casei de eco-

—
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nomie, este cam în defavâre. De altmintrelea, politica, după bănuelile sale, a influenţat împărţirea
muncei şi în alte casuri. Partidul dis al «Tinerilor»
a fost cu desăvârşire împrăştiat. Unul dintre ei a
fost trimis ca tapiţer la Inowrazlaw, fiind-că acolo
se simte lipsa de tapiţeri şi că aice sunt prea mulți.
Franz. spuse cu Gre-care supărare că vechea lege în
contra socialiştilor, cu expulsările saie, reînviue sub
o altă formă. Trebue să trecem cu vederea multe
lucruri unui mire care se vede despărțit de logodnica sa pentru: un timp nedeterminat.

„ME

?mcercai

să

mângâi

pe

Franz,

aducândui

aminte că în casa vecină, ai despărţit chiar pe cei
însuraţi. Femeia se duce ca supraveghetâre de bolnavi la Oppeln 2), bărbatul ca comptabil la Magde" burg. «Cum se pâte despărți 6menii însuraţi? Acesta
este o curată infamie!» striga Paula. Săraca mea
soţie uita

că în noua

n6stră societate, căsătoria este

numai o relaţiune privată, după cum Bebel a dovedit'o în cartea sa asupra temeei. Tâte căsătoriile

se pot ori face

ori desface fâră

intervenirea unui

Gre-care funcţionar. Prin urmare guvernul nu este

ţinut să ştie cine este căsătorit.

Pe

registrul

stărei

civile, fie-care este înscris numai cu pronumele săi

şi cu numele de familie al mamei sale, ceea-ce
este cu totul logic. Intr'o organisare metodică apro-

ducţiunei

şi a consumaţiunei, coabitarea celor căsâto=

riți nu pote să fie subordonată locului unde muncesc ;

contrariul ar fi cu neputinţă, căci organisarea

nu pote să ţină semă
deauna revocabile.
«Totuşi,

de multe

spuse

soţia

de relaţiuni
|

muncei

private în rot_

mea, în fostul funcţionarisni,

ori s'a schimbat numiri care deveneaă dis.

1) Oppeln este o localilate situată
500 kilometri de la Magdeburg.

la o distanță

de

vr'v _

—
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plăcute pentru motive personale». Adevărat, „gândii,
-şi m'am dus îndată la primărie. Imi aduceam aminte
că un vechiă amic şi membru al partidului meă,
cu care făcusem cunoştinţă la Ploetzensee pe timpul legei contra socialiştilor, ocupa acuma o situație
influentă în comisiunea “industrială. Insă am găsit,
la primărie, biuroui asediat de sutimi de persâne
care

veniseră -pote în acelaş scop.

Intâlnii pe drum un alt tovarăş de odinioră,
care lucreză în aceiaşi comisiune şi cărui povestit'am
1Gte cele ce le avem în suflet. El me povăţui să
aştept ca cu timpul să se uite participarea lui Franz |
la revolta de la casa de economie, pentru a se cere
întârcerea lui la Berlin. M'am şi plâns acelui prieten

că, fiind primit

ca mai

nainte,

ci

ca legător,nu mai eram maestru

simplu

lucrător.

«Nu

se pete

alt-fel, -îmi spuse el. Din causa înmulțirei atelierelor
mari în industrie, trebuința de maeştri este- mai

mică de cât înainte». Însă mi-a şi povestit că, din
causa

unei

erori

de calcul, se simte

necesitatea

de

un supliment de 500 controlori. El m& povăţui să
mă presint pentru un post de controlor. Voiu urma
acest sfat,
Soţia mea este primită ca supraveghetore de bolnavi, însă nu în stabilimentul unde se va creşte
mica nâstră copilă, Se dice că în principiu, pentru
ca mumele să nu acorde preferinţe propriilor lor
copii, şi ca cele-Palte mame să nu fie gel6se, femeile nu sunt admise ca supraveghetore decât în
stabilimentele unde nu sunt copiii-lor.
Acesta este fârte just, însă Paula are să găstscă
condiţia cam grea. Femeile sunt în tot-deauna gata
să subordoneze chestiunea de Stat dorințelor lor
particulare.
Nora

mea

este chemată

grijit6re de rufe. Societatea

nu

ca modistă, ci ca în-.

nu “mai are aşa multă
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trebuinţă de modiste; Noul plan de producțiune,
dup cele ce le-am audit, nu se ia decât dupe
ce-

rinţele

mulţimei. . Prin

urmare,

dibăcia, gustul

în genere tot ceia-ce se apropie de industria şi
de
artă nu este folositor decât în limite fârte restrînse.
Agnes dice că totul fi este indiferent, din momentul ce nu pâte fi unită cu Franz. «Copiii mei,
le

spusei, să ve gândiţi că însuşi Dumnedeu nu a
putut

face tâte lucrurile drepte». «Aşa, r&spunse
Franz,
ei bine ar trebui deci ca fie-care să fie lăsat
la voia
lui. Nu mi Sar fi putut întâmpla ceva mai
r&i în
vechia societate.»
Pentru a-l linişti i-am citit diarul Vorwaerta;
în care guvernul, în scop de a explica
situaţia, a
dat un tablou al cereriior de posturi şi a
cerinţelor *
muncei. La Berlin, sai presintat ca vînători
mai
mulţi Gmeni decât sunt iepuri într'o rază
de
10
mile împrejurul oraşului. Dup proporţia
cererilor
„ guvernul ar putea să pue un portar la
fie-care
“un pădurar lângă fie-care copac, un îngrijitor uşă,
lângă
fie-care cal. Guvernantele de copii sunt
cu mult
mai
numerâse

de cât bucătăresele,

vizitii

mai

numeroşi de cât rândaşii la grajde. Pe cât
„meroşi chelariişi cântăreţele, pe atât sunt sunt nude puţini
supraveghetorii de bolnavi. Negustorii
și negustoresele
ghetori,

vin cu multimea ; sunt nenumeraţi
supravecontrolori, inspectori, întruni cuvânt,
.re-

resentanţi ai puterei; acrobaţii și saltimbancii
nu
Îipsese nici ei. Insă cererile sunt fârte
rare pentru
greaua și penibila muncă de pavori de
strade, de
mecanicieni, şi în genere pentru lucrările
unde se
întrebuinţeză focul. Sau găsit şi mai puţini
amatori
pentru curățirea lagunelor.

Ce trebuia dar să facă guvernul

planul săi de

producţiune

şi

pentru a pune

de consumaţiune

de
acord cu cererile făcute ? Trebuia el să
stabilescă

—

equilibrul

dând

un
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salariu

-

inferior

profesiunilor

pentru care este mulţime şi un salariu superior pentru lucrările care nu sunt cercetate? Acesta ar fi fost
contrariu doctrinei fundamentale a democraţiei sociale. Ori-ce fel de muncă folositâre societăţei”
are
pentru dânsa aceiaşi val6re, dupăcum Bebel'ă spus”o
“în tot-deauna. De altmintrelea, participarea mai
largă a unora la venitul muncei ar favorisa inegalitatea în plăcerile vieţei, sai ar permite celor mai
bine plătiţi să facă economii ce ar restabili indirect o clasă de capitalişti, şi asc-fel tot sistemul
socialist al producţiunei

ar fi deranjat.

_

|

Sai trebue egalizate condiţiunile, măsurându-se
în mod diferit timpul muncei? Dar atunci dependinţa normală a diferitelor profesiuni între ele ar
fi tulburată. Jocul ofertei şi al cerinței care se constituise sub vechiul regim al capitalului, nu trebue
să se producă în noua organisare. Guvernul işi reservă dreptul să atribue lucrările displăcute şi-şi propune, dup& cum Bebel recomandase deja, de a stabili
dese. perinutări în ocupaţiuni. Poe că fie-care lucrător va ajunge în viitor să fie ocupat în diferite
moduri la diferitele ore ale dilei.

De-ocamdată, equilibrul nu pâte fi obţinut decât

prin tragere la sorţi. Printr'o grupare a profesiunilor, Sa împreunat întrun întreg profesiunile anal&ge, apoi, din numărul toral-al candidaţilor, s'a tras
la sorţi pentru fie-care grup în particular un numer
de lucrători corespundător cu cerinţele sale şi conform:cu planul de organisare al guvernului. Dintre
acei cari ai tras numere rele, s'a ales peceice vor
fi destinaţi lucrărilor pentru care nu erau destule
cereri.

Mulţi au/fost nemulţămiţi de sârta

lor.

Franz declară că a fost în tot-deauna loterii de
cai şi de câini, dar că se trag Gmenii la sorţi pen-
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tru întâia 6ră. Suntem 6re de la încep
ut fără mijI6ce de scăpare, de trebuie să recurgem
la sârtă ?;
«Vegi bine, îi spusei, tote, în viitor,
trebu
esc din
„N0ă reorganisate, Noi suferim încă
de efectele sistemului de explâtare şi de regimul capit
când sentimentele democratico-socialis alului. Dar
te vor f pe
depli
n

înflvrite,

pretutindenea

alege tocinai lucrările cele mai

l6se şi mai

displăcute.

Aceştia

vei

vedea că toți vor

grele,
vor

mai pericu-

fi susținuți:

de
mârgâerea că, făcând aceste lucrări,
ei nu slujesc
ca mai nainte cupidizatea exploatato
rilor, ci aduc
servicii însemnate comunităţei.
i
Copiii: mei nu par a fi tocmai convi
nşi de acesta.

:

VII. VESTE DE LA ȚERĂ

Toţi tinerii de 20 ani trebuesc
să se pregătescă
în timp de trei dile; fratele Agne
sei face şi el parte
dintre ei. Trebue. Organisată şi
arma
ţională, câr se poe mai de grab tă guarda naă. Ministeriul de
resbel, a cărui imense dependinţe
în Leipzigerstrasse

şi Wilhelmstrasse

erai să fie trasformate,

din causa
trumâselor lor grădine, întro inst
ituţiune de copii
(Soţia mea era să fie slujbaşă acolo
), ministeriul de
resbel va păstra vechia sa destinaţ
iune.
Circumstanşele interiore silesc pe
guvern să oyganiseze guarda naţională cât mai
iute şi pe o scară
mult mai întinsă decât se crede.
Nouele adunări
provinciale cer cu stăruință ajutorul
armatei pentru
1 pune în execuţie legile nout la
ţară şi în oraşele.

mici. Se -va stabili deci la scaunul coma

ndamentului
fie-cărui judeţ militar, un batalion
de infanterie, un
escadron şi o baterie. Afară de acest
a, şi pentru
mai multă siguranță, aceste trupe
nu vor fi formate
de Gmeni ai judeţului.
“Trebue să supunem „pe fRrani. Fi
se opun la na-
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ționalisarea, sai, după cum se! dice acum în mod
oficial, la socialisarea proprietăţei private, pământ,
case,
țerari

ogrăzi, vite şi t6te ce-l'alte bunuri. Cutare
vrea cu ori-ce preţ să rămână
pe pământul

sei, chiar cu condiţiunea să .muncescă fără odihnă
di şi n6pte. S'ar putea lăsa acei Gmeni în "linişte
acolo, dar acesta ar face imposilă ori-ce organisare
metodică a producţiunei la ţară. 'Trebue dar să impunem acelor capete încăpăţânate ceea-ce este pentru
binele lor cel mai mare. Indată.ce noua organisare
va fi de tot stabilită, ţăranii vor

vedea şi ei ce exis-

tenţă plăcută democraţia socială le va da în schimbul
unei munci minime.
.
Slugile şi jurnalierii de la șeră ai “rămas mai
întâi în ocupaţiunile

lor, când domeniele unde erai

până atunci au fost declarate proprietate naţională.
Dar acuma, o îndoită dorinţă de schimbare Sa ma.
nifestat de odată la dânşii.
Ei se grămădesc

cu

toţii

spre

mai cu semă spre Berlin. Se vedea,
nele

trecute,

în

Friedrichtrasse,

oraşele

mari,

şi

mai septămâ-

şi pe

bulevardul

Teilor; tipurile cele mai stranie, necunoscute până
"acuma, veniţi din judeţele cele mai depărtate ale
Germaniei. O parte dintr'enşii veniseră cu femei şi
cu copii;

ei aveai

puţine

resurse,

dar

cereai

tot

ce este înai bun şi mai scump ca mâncare, băutură,

îmbrăcăminte, încălțăminte. Ei audiseră

lumea face un
adevărar!
Naturalmente,
depărtate trebuesc
„ce provâcă multă
bui, ca guvernul
producţiunei

că aice tâtă

chef himeric. Dacă ar fi numai:
E
|
toţi aceşti locuitori ai pădurelor
readuşi cu sila în țara lor, ceeaamărăciune. “Atâta ne-ar mai tresă lase ca sublima Organisare a

şi a consumaţiunei

să fie tulburată

de

O mişcare ad libitum a unor provinciali. Acum
Sar arunca. ca nişte locuste pe provisiunile acumu-

30
late aice şi ar lăsa la voia cerului lucrările necesare la câmp; acum, dacă le-ar trăsni prin cap, ei
nu ar mai veni, şi ar lăsa să se strice provisiunile
pregătite în aşteptarea visitei lor.

Ar fi fost. mai drept, în adevăr, săsefi luat mai

curând decisiunile ce s'ati publicat acuma şi prin care
este oprit ca cine-va să se absenteze mult timp de
la lecul: domiciliului sti fâră o autorisaţie specială.
Naturalminte, Berlinul trebue şi în viitor să pri-

mescă emigranţi şi visitatori ; numai acesta nu trebue
să se facă dupt voia fie-căruia şi fără metodă, dar,

după cum explică diarul Vorzvaertz, întrun mod clar
şi simplu, în măsura pe care vor arăta o calcule minu-

ţi6se şi conform cu planuriie guvernului. Statul de-

mocratico-socialist, sai după cum se dice acuma, Societatea, crede că e lucru seriosobligaţia universală a

muncei,

şi nu suferă nici un

fel de vagabondaj, nici

măcar vagabondajul în drum de fier.
Diarul Vormwaerta publică adi un

articol

|
forte

muşcător contra acelora cari se numesc descentraliştii, adecă un partid care are mania compromisu-

rilor şi în care sunt multe lichele, drojdiele Berlinului. Aceşti Gmeni nu pot. înţelege că represintanții Berlinului nu mai pot parlamenta, dar. că rrebue să se supună ordinei. Unica datoriea representanţilor este de a executa pentru Berlin în particular ceea-ce guvernul hotăreşte penitru t6tă era.

Berlinul trebue să cheltuiască

pentru populaţia sa,

aşa după cum este socotită în budget, suina ce i se
atribue anual de budget pentru clădirea de case
nouă, de stabilimente publice, de instituțiuni comumale, nici mai mult nici mai puţin.
_Eri, cancelarul, după cum cu dreptate îl felicită
«Vorwaertz» a vorbit din noi în Reichstag cu modul
săi practic de a vedea lucrurile, şi a dobendit unanimitatea. Era vorba de a se şti dacă Germania de

— 34 —

sud trebuie liniştită prin declaraţia că proprietatea
teritorială privată este desfiinţată nu în folosul întregei Germanii, ci în “folosul aşa numitelor: aso-

ciaţiuni

locale

de producţiuni,

la

care

sar

Trataşa

toţi locuitorii unei localităţi.
ă
Cancelarul: a dis: «Erorile care ne remân de pe
timpul lui Lasalle şi care ai fost negate chiar de la
1891 de congresul din Erfurt, nu ar mai trebui
să “reînvie. Cu acestă crganisare în diverse asociaţiuni productive, sar stabili necesarminte o liberă
concurenţă între diferitele localităţi. Diferenţa
între

bunurile pămentului după
ritele localităţi ar reduce
şi săraci, şi ar redeschide
mului privat.
_
O organizare metodică

şi O repartiţiune

normală

“diferitele regiuni şi difedisțincţiunea între bogaţi
o uşă ascunsă capitalisa

producţiunei,

a puterilor

precum

de muncă

a-

supra întregei țări, nu suferă nici un fel de
concurenţă, nici un fel de autonomie nici persona
lă
nici locală. Democraţia socială nu admite măsuri
pe

jumătate ; ea trebue să fie întregă, or să nu fie. Noi
în adevăr întregă şi pe de-plin». (Vine aprobare).
însă voim 'S'0 realism
VIN.

CEA

DIN

URMĂ

ZI

IN

FAMILIE.

Am fost astă-di întro situație grea, faţă de aceste
duo dame, soţia mea şi nora mea. Era diua
de
naştere a mamei, un aniversar scump pentru mine
de 25 ani încâce; de astă dată însă nu domne
a
„veselia. Franz plecă mâine la Leipzig ; tot
mâine
vor pleca şi cei Palţi doi copii. 'Tata-mare
intră
mâine în stabilimentul pentru bătrâni.
- Mai mult era vorba de tâte acestea decât
aniversar. Moşul începu, de cu diuă să micşo de
reze
curagiul

“soției mele.

«Democraţia

socială,

se

văita

el, este

tâtă nenorocirea

nâstră ; în tot de-auna am

prevădut acesta».—-Ei.
însă i-am zugrăvit cu culori
minunate, traiul bun şi plăcut cel aştepta în stabiliment. «Dar cemi pasă mie de tGte acestea, strigă
el. Voi fi silir acolo să locuesc, să mănânc şi să
dorm cu străinii. Fata mea nu mai va fi lângă mine
ca să me€ îngrijescă. Nu mai voiii putea să mă joc cu
Anicuţa, şi Ernest nwmi va mai povesti întâmplările de la-şcâlă. Nu mai voii afla nimica despre
atelierul tăi. Dacă cad bolnav, voii fi de tot părăsit. Un copac bătrîn nu trebue transplantat
; peste
curend nu mai voiă trăi.»
Noi "| mângâiam, făgăduindu-i dese visite. «Ah!
spuse el, nu mai vor fi decât jumătăţi de visite. Nu
vom fi între noi, vom fi deranjaţi de alţii.» Ne
încercarăm să liniştim întristarea lui prin desmerdările Anicuţei, favorita lui. Copila era cea mai
veselă dintre noi taţi. Cine-va îi vorbise de prăjituri multe, de frumâse păpuşe, de câţei, de cărţi
ilustrate şi de o mulţime de lucruri minunate din domeniul feeric al copiilor. Neîncetat ea vorbea despre

acestea.

Franz era calm şi hotărât; totuşi nwmi plăcea
acea linişte aparentă. Mi se pare că el are o idee
ascunsă. Să sperăm însă că acea idee este contormă
cu principiile n6stre democratico-socialiste.
Fiul meu cel mai tîngc, Ernest, nu prea arată

nici el ceia-ce cugetă şi simte. Cu mumă-sa

el! a

fost forte desmiărdător,

lucru

dînsul.

învățătura, şi se arăta vesel

El era să începă

cam

neobicinuit

la

de acesta. Copilul este forte dibaciii, dar nui

plac

lui, fără distingere, trebuesc să

încă

tocmai aşa mult studiile. Acum, toți copiii de vârsta

mai

studieze

doi ani, înainte de a primi o educaţie profesională.
Mama ne pregăteşte în tot de-auna pentru dioa

aniversară a naşterei sale, o minunată friptură £u

—
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prune «friptura estră istorică» dupt cum o numea
Franz glumind. «Altă dată, spuse nevasta mea punând bucatele pe masă, altă dată cârd veţi veni
să

me

vedeţi,

menea

nu mai

friptură,

voii

putea

câci :nu mai

să v&

vom

oter

o

ase-

avea bucătărie.—

On6re tripturei tale, Strigat-am; nu putem însă
săi sacrificăm idealul nostru. Vom mânca
încă
şi în viitor friptură, pâte şi mai des, şi cu
multe
alte delicatese.—Dar, r&spunse ea, unul va mânca
în dreapta, şi celalt în stînga. Ceia ce inima pierde
prin despărțire, traiul bun nul înlocueşte. Nu regre
t

friptura,

dar

viaţa de familie. .

|

— Nu şunca ci dragostea, disei glumind. Fii
pe.
pace, scumpa mea; în viitâr, ne vom iubi
tot
atâta şi vom avea şi mai multă vreme ca să
n-0
spunem.
—

Ah!

spuse

soţia

mea,

aş dori

mai

bine

să
muncesc dece şi dou&-spre-zece ore pentru voi
acasă
„decât numai 8 ore acolo pentru copii necunoscuţi.
— Dar de ce trebue să ne supunem la aceas
ta?
mai întrebă încă dânsa cu amărăciune, şi nora
mea,
care susţine în tot-deuna pe soţia mea când ea începe
să se vaiete ast-fel, repetă şi densa cestiunea
şi cu
mai multă supărare. Când 'amândout încep acest
duet
împreună, nu mai este nici un chip de scăpare pentru ”
mine, mai cu semă dacă Franz nu se ameste
că,
după cum face, saii când aprobă pe logodnica
lui.
—

Dar ce, aţi uitat 6re, le spusei, amintirea _fru-

moselor discursuri, ale d-rei

părei

femeei,

asupra

W.... asupra

emanci-

egalităţei ce trebue stabilită: în

societate între bărbat şi femee? Altă dată, însă,
acele discursuri .vă entusiasmau, ca şi cartea
lui
Bebel.
e
— Ah! D-ra W... este o fată bătrână care nua
trăit nici o dată decât în oteluri, mi se respunse,
— Dar acesta nu împedică ca densa să aibă drepIN

i

3
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tate, mai spusei, dreptul egal la muncă

bligațiune “la muncă

fundamentul

fără

organisărei

şi egala o-

diferență de sex, sunt

socialiste.

Femeia deveni

independentă de bărbat prin putinţa de a câştiga
afară din casă un salarii personal egal; nu trebue
robie casnică, nici pentru femei nici pentru servitori..
In acest scop, menagiul se reduce cât se pâre mai
mult prin atribuţiunea lucrărilor domestice marelor
stabilimente ale Societăţei. Nu trebue nici copii, nici

bătrăni în casă, pentru ca inegalitatea acestor sarcini
în familii să nu aducă iar clase de
săraci. Eată ce ne a învăţat Bebel.

bogaţi

şi

de

— Se pote ca t6te acestea să fie fârte bine cal-

culate din punct de vedere matematic, August, spuse
moşul, dar acestea nu aduc fericirea. Omenirea nu

este o turmă de oi.
—

Moşul are dreptate, strigă Agnes, şi atunci se

aruncă în braţele lui Franz, asigurându”'l că dînsa nu
vrea de loc să fie emancipată de el.
Ast-fel 'se curmă ori ce fel de discuţiune sănătâsă.
-- Totuşi aş dori că diua de miine, cînd ne vom desspărţi, să f- deja trecută,
IX.

MUTAREA

In loc de birja

CEA

MARE

care

trebuia să vie adi ca să ia

uşei

nâstre.

pe bunicul şi pe copii, p căruţă de mutare se opri
«Veţi avea

timpul

să v& mutaţi până diseră, spuse agentul de
Am ordin să încarc mai întâii mobilele».

de

vreme

înaintea

poliţie.

— «Ce însemneză acesta? strigă soţia mea spe-

riată ; credeam că obiectele de casă remân proprietate privată.
.
— Bine înşeles, scumpa mea dâmnă, spuse agentul,
nici nu vom lua tot ce este în 'casă; societatea nu
reclamă decât obiectele scrise pe acest inventar».

7
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În acelaş timp, cl ne presintă “un inventariii făcut
„de noi de mult, şi ne mai arătă un avis al Vorwdertzului care ne scăpase din causa emoţiunilor

dilelor trecute. *

.

De 6re-ce soţia mea nu putea săşi stăpânescă mi-

rarea

vEdend

că ni-se iai mobilele,

amploiatul,

care

de altmintrelea era fârte politicos, ne spuse:
— Dar, scumpă dâmnă, alt-fel unde am lua noi
lucrurile necesare ca să mobilăm tâte stabilimentele
noui pentru educaţia copiilor, întreţinerea bătrânilor
şi îngrijirea bolnavilor?
—

Dar,

răspunse

a cei bogaţi,

cari

soţia

ai case

mea,

de ce nu

întregi,

pline

vă duceţi

până la

acoperiş cu mobilele cele mai frumâse, şi de ce nu
le luaţi de acolo? — O

dâmnă,

spuse

tenstrasse,

facem

agentul

cu

Victoriastrasse,

un

şi acesta,

onorabilă

suris. lă Thiergar-

Regentstrasse 9, şi în tot

cuartierul dimprejur, căruțele de mutare vin una
după alta, fără întrerupere. Circulaţia, până la un
alt ordin, este: cu desăvârşire oprită tuturor celorDe
Vale trăsuri.
Fie-care menagiii nu păstreză decât duoă paturi,
şi ca alte obiecte, nimic mai mult decât ceia ce
pote încăpea în două, trei odăi mari. Dar tâte acestea
nu sunt suficiente” Gândiţi-vă că guvernul, la Berlin,

cu o populaţie de 2 mili6ne de locuitori, are mai
mult de 900.000 persâne în vârstă de mai puţin
de 21 ani care trebuesc instalate în stabilimentele
pentru

copiiişi casele

de

educaţie,

mai

mult

de -

100.000 bătreni în vârstă de 65 ani şi mai bine
cari trebuesc instalaţi, - Mai trebue încă, să înmulțim
numărul paturilor în ospiţiile pentru bolnavi. Dar

de unde să luăm t6te acestea fără a fura? Şi apoi
1) Stradele elegante ale Berlinului.
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ce

voiţi a face

cu

-

păturile şi cu tote aceste mobile,

când moşul, copilulşi fetiţa nu mai vor fi acasă?
— Dar, spuse nevasta mea, când vor veni să ne
vadă ?
— Vă rămân 'şese scaune.
..— Dar odăile lor? întrebă nevasta mea.
— Lucru 'cam grei, spuse amploiatul, din causa
lipsei de loc în locuinţele viitore.
Inţeleserăm -atunci că scumpa mea soție, cu ima-

ginaţiunea sa cam viue, îşi închipuise că marea distribuire a locuinţelor ne va da în cuartierul din vestul Berlinului o vilă mică dar frumâsă, unde vom
putea instala o odae sau două de prisos. În adever,
Paula nu avea nici un fel de dreptate să'şi închipue
acesta, căci -Bebel a scris în tot-deauna şi a dis:

" «Menagiul va fi redus la strictul necesar».

Paula căută atunci să se mângâe cu speranţa că,
graţie transportului mobilelor, meşul şi copiii vor

puiea dormi în paturile lor. Alt-fel, ea ar fi dorit
ca moşul să ia cu
atât de plăcut.
Nu,

nu se pote

sine

la stabiliment fotoliul săi

acesta,

declară-agentul.

Târe

se

pun împreună, se aleg, şi apoi se întrebuinţeză cum

trebue. Stabilimentele
„cam

straniu,

dacă

publice ar avea un mobilier

fie-care

ar voi să-şi aşeze lucru-

„rile particulare după plac.
Atunci fură vaiete noui. Bunicul primise de curând
cadou de la noi fotoliul acela cu ocasia aniversărei
sale de naştere. El mai era încă noi și bătrânului
îi plăcea atâta să şadă într'însul! In micul pat al

Anicuţei, copiii noştrii dormiseră

DupE

trebuinţe, îi puneamîn pod

unul

dupe altul.

ori îl aducean

jos. Dulapul cel mare era unul dintre cele dintii
mobile ce cumpErasem

1 plătisem în rate

după nunta nâstră şi pe care

mici.

Ne-am

multă osten€lă ca să complectăm
=

dat atunci târte

menagiul nostru.

_
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Oglinda era o moştenire de la tatăl mei. Elo în-trebuinţa. de obiceiii ca să-şi radă barba. Fiind
copilă, soţia inea sparse un colţ, ceea-ce îi atrase o
pedepsă cumplită. Ast-fel fie-care obiect din casă are
o pagină în istoria vieţei nâstre intime. Şi acuma
trebue ca. târe să dispară ca vechituri, ca să nu
le mai vedem nici odată.
“Dar nu ne putem opune; mobilele ai fost în:
cărcate. Sera, un alt agent veni să ia copiii şi pe moşul. Nu îndrăznirăm ai însoţi. «Trebuesă sfârșim
odată cu lacrămile şi cu gemetele», spuse agentul în.
-mod brusc. Aice el avea dreptate. Acest vechii sentimentalism nu se mai. acordeză cu spiritul” timpurilor noui. Acuma când frăţia începe a domni în:
omenire şi când miliâne de Gmeni se ţin îmbrăţişaţi,
trebue ca privirea să se ridice de-asupra relaţiunilor
înguste şi burgheze ale unui timp trecut si dispărut. .
Tote acestea le-am spus soţiei mele când am fost.
singuri. Măcar dacă odăile pe jumătate g6le nu ar
fi fost aşa de pustie şi de răcute! Nici odată nu am.
"fost aşa singuri, din primul an al căsătorie nostre!
Soţia mea ma întrerupt: «Cum vor fi cuicaţi

astă seră copiii și tata? Vor putea ei să dârmă în

linişte?, În adevăr, Anicuţa dormea aprâpe când
agentul â: luato. Veşmintele ei au fost Gre date în.
acelaş timp, şi a putut ca 6re să îmbrace cămaşa

sa de n6pte cea lungă, ca să nu răcescă? Ea aruncă:

în tot-d'a-una plapoma în 'somn şi se desvălea,
Pusesem cămaşa de nâpte pe veşminte cu o scrisore pentru supraveghetâre.
De
Soţia mea nici eii nu vom putea dormi noptea

asta. Dar trebue să se deprindă omul cu tâte.
X.

MONEDA

NOUĂ

Fotografii ai forte mult de lucru. Toţi Germanii

între 21 şi 65 ani, toți aceia, prin urmare, cari nu
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sunt

întreţinuţi în stabilimentele naţionale, aă primit

porunca să se fotografieze. Acesta este necesar ca
să se execute certificatele noui cari trebue să înlocuiască moneda şi biletele întrebuințate până acuma.
Secretarul nostru al tesaurului, explică diarul
Vorwaeriz, a resolvat înr'un mod ingenios şi înțelept problema de a institui un mod de schimb
care să împlinescă scopul sti legitim şi în acelaş
timp, să excludă stabilirea unei clase de capitalişti.
“Moneda nouă nu are, ca aurul şi argintul, o valdre

intrensecă ; ia constă numai

în poliţe asupra Sta-

tului, care de-acum înainte este singur proprietar
al tuturor obiectelor ce se pot cumpăra. Fie-care
muncitor: în serviciul Statului primeşte la fie-care dou
săptămâni un certificat cu numele sii şi pe copertă,
totografia proprietarului, ca vechile condicuţe de abo-

namente pe căile ferare berlineze, şi acâsta pentru ca
nimeni alt să nul potă întrebuința. Deja unitormitatea
timpului

de

muncă

salarului împedică

ca

prescris

tuturor, şi egalitatea

inegalităţi

sociale
. să nu se

producă. în urma diversităței talentelor şi diferenţelor în modul de a uza de ele.. Dar ca şi în producţiune, trebue împedicat ca diferențe în consumaţie
să nu îngrămădescă bogății în mâinile câtorva persâne mai economicâse. sait cu mai puţine trebuințe.
Şi acolo o uşă ar fi putut să remână deschisă unei
clase de capitalişti cari ar fi fost în situaţie să pună
cu încetul sub dependinţa lor lucrătorii mai puţin
economi cari ar fi cheltuit întregul lor salarii.
Pentru

ca certificatul: în totalitatea sa, sau fie-care

cupon în particular să nu p6tă
s6ne, fie-care cupon, când este
scos, nu de proprietarul s&ă, ci
vînd&rorul care 7] primeşte ca
_amploiat al Statului. Cupânele
în condicuţă la două stptămâni

fi cedat altor perîntrebuințat, trebue
în presența sa de
plată, sati de un alt
cari sunt reînoite
de un delegat al

—
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Statului, sub coperta care are fotografia

rului s&u, sunt de diferite

feluri.

Un

proprieta-

cupon

sat

fişă de locuinţă va fi scos în mod regulat de portarul casei unde şade proprietarul. (Noua repartiţiune a apartamentelor se va face în curând înainte
de deschiderea bucătărielor naţionale, ceia -ce va
permite de a schimba actuala destinaţiune.a bucătărielor). Un cupon de hrană va fi scos după prânzul
principal, luat în bucătăriele. naţionale, de comptabilul stabilimentului ; un cupon de pâne, când: se

va primi porţia de pâne (7oo grame pe zi pentru

fie-care). Cuponele de numerarii care mai sunt în
condicuţă aă o val6re nominală diferită şi por fi,
întrebuințate de titularul lor dupe placul său, pentru.

ca să'şi procure mâncarea de dimincţă şi de 'seară,

zutunul, băuturile alcoolice, pentru a plăti spălătoria,
cumpărarea de haine, într'un- cuvânt, tot ceia ce'i
va place. Tote se găsesc în magasinele Statului şi
în sălile de vândare. Cumpărătorul nu are decât să
scotă cuponul corespunzător cu preţul fixat.
_ De 6re-ce fie-care cupon pârtă numerul certificatului şi proprietarul este imatriculat în registre
se pote afla, după cuponele adunate, în ce mod
fie-care om a cheltuit salariul său, guvernul este
deci în stare de a cunâşte nu numai pelea 6menilor, dar şi stomacul lor, ca să dic aşa, ceia ce

uşureză într'o măsură forte întinsă organisarea producţiunei şi consumațiunei.

Câr priveşte obiectele cum perate cu acele cupsne,
cumpărătorul le pâre întrebuința singur sau să le
cedeze altora. Proprietarul pote chiar. după placul
lui, să le cedeze -prin testament,

în caz de

morte.

DupE cum observă -Vorwaertz, acest aranjament
arată, pentru confvsiunea adversarilor şi calomniatorilor democraţiei sociale, că ea nu voeşte nici de
-cum Să suprime ori-ce proprietate privată şi ori-ce

moştenire,

şi că dinsa nu

restrânge

libertatea

indi-

viduală decât în măsura necesară pentrua impedica
reiatOrcerea capitalului privat şi a exploatărei.

Acela care în timpul acelor două săptămâni, la sfâr-

şitul cărora

se reînoeşte

certificatul

săi,

nu

a

în-

trebuinţat tote cupânele sale, primeşte în noul cer-

tificat menţiunea

reliquutului

necheltuit,

In adevăr

şi aice trebue luate măsuri pentru ca acest excedent

-să nu se grămădescă până a forma un adevărat
capital. Un total de 60 mărci se crede ca fârte îndestulător pentru a permite fie-cărui individ să'şi
potă cumpăra cele trebuinciâse cu economiile sale.
Ceia ce întrece acel total revine deci din noi în
* casa- Statului,
1

XI. NOUA
„Marea

tragere

VIAŢĂ

CASNICĂ

la sorţi a locuinţelor

a

avut

loc

şi am intrat în noua n6stră locuinţă. Trebue mărturisit că schimbul nu ne-a prins tocmai bine. Locuiam în cuartierul sud-vest al Berlinului la, etagiul
al treilea, în față, şi. ni Sa dat un apartament în
aceiaş casă, la etagiul al treilea, în dos. Soţia mea
„este cam desilusionată. Ea renunţase, în adevăr, la

idea unei vile, dar tot

mai

prim

|

etagiu.

spera

jumătatea -unui
|

Şi eii am sacrificat în tot de-auna mult locuinţei.
Până acuma,

aveam

pentru

noi, şese câţi eram, duot

camere mari, duoă de culcare şi bucătăria. Cele
duoă. camere unde dormeaii. moşul şi” copiii ne sunt
de

prisos acuma.

Nu

mai avem

trebuinţă

de

bucă-

tărie, de Gre-ce bucătăriile naţionale vor fi deschise
cu începere de mâine. Dar sperasem şi eu, fără să
dic nimica, vro duoă trei odăi frumâse. In locul Jor

avem o cameră cu o singură ferestrăşi un

odaie-cămară.

Camerele sunt mai

fel de

întunecâse şi cu

—-

4

—

mult mai puţin înalte, şi nici nu avem un antreă
sai un pod.
.
Totuşi târe aii.fost cu dreptate. Primăria nâstră
este cinstită, nu-i vorbă, şi numai un hoţ pote
- să dea mai mult decât are. După cum s'a explicat
ieri în adunarea

representanţilor

oraşului,

dupe vechiul cadastru al locuințelor,

acuma un milion de odâi pentru

duct

a

Berlinul,

avut

până

miliâne de

locuitori.“
Aşa dat, trebuinţa de odăi pentru cerinţele
publice sa mărit f6rte mult în societatea nâstră
socialisată. Localele deja consacrate pentru cerinţele
publice, coprindendu-se şi prăvăliile, nu pot dar
satisface decât unei mici părţi ale cerinţelor actuale.
Sunt deja un milion de copii şi de bătrâni pentru

stabilimentele de educaţie şi casele de sânătate. Os-

piţiele ai acuma 80000 paturi.
Cerinţele publice trec înaintea intereselor private,
Cu multă dreptate s'a întrebuințat pentru
- serviciul

“public

cele mai mari

şi mai

frumâse

case,

mai

cu

restaurantele pentru milionul de locuitori .care

nu

semă în cuartierul vest al Berlinului. In cuartierile .
centrale, s'a instalat mai cu semă biurouri şi magasii.
In catul de jos s*a stabilit bucătăriile naţionale şi

este întreţinut în stabilimentele naţionale. In casele

din fundul ogredilor

sah instalat spălătoriile

des-

tinate aceleaşi categorii de pers6ne. Din necesitatea

de a reserva atâtea locale speciale pentru atâtea
trebuințe determinate, locuinţele, private Sati restrîns
naturalminte.
După cum am spuso deja, luarea în posesiune a

Berlinului de guvern ia pus la disposiţie un milion de
camere în total. După ce s'a satisfăcut serviciele publice, ai rămas 600.000 camere mari şi mici, și câteva sutimi de mii

de bucătării şi alte dependinţe.

Prin

urmare, era O cameră pentru he-care din milionul de
locuitori de instalat în locuinţele private. Pentru a

—
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„evita ori-ce nedreptăţire, aceste camere au fost
trase la sorţi; fie-care personă de la 21 până la
45 ani, bărbat sai femee, a primii un bilet. Tragerea la sorţi este un f6rte bun mijloc de a aplica:
principiul egalităţei când loturile sunt inegale. Democraţii socialişti ai Berlinului îinstituiseră deja a-

ceste procedeuri sub vechiul regim, pentru locuile
la teatru.

|

DupE tragerea la sorţi a locuinţelor, sa autorisat
schimbul odăilor dobândite. Aceia cari ai voit a
urma cu traiul matrimonial, dar nu fuseseră favorisaţi de s6rtă şi dobândiseră locuinţe separate în
diferite ulițe, case sau etaje, au schimbat cu alţii.

In adevăr, am cedat unui tânăr pentru
întunec6să frumâsa odae ce

câştigasem

o

cameră

într'o

altă

casă. Dar esenţialul era ca să nu me despărţesc de
soţia mea,
Trebue mărturisit că nu tote persânele căsătorite

au reuşit a face schimburi convenabile. Dar pâte
că mulți nici nu'şi at dat destulă osten€lă pentru
acesta. Căsătoria este o afacere privată; prin urmare,
nu se pote cere oficial ca să se dea odăi mart
speciale pentru cei căsătoriţi, şi să se reserve cele
mici numai pentru becheri. Dacă sar proceda ast-fel,
Sar întâmpla, ca despărţepia, care trebue să remâe
în tot-buna posibilă, să-fie amânată până ce sar

goii

camerele

celor

necăsătoriți.

Pe când

acuma,

din contra, dacă cei căsătoriţi iai hotărîrea privată
de a se despărţi, locuinţele lor care erati îm preunate vor fi din noii separate; se împărţese mobilele

"care

erati comune,

lor dinainte.
Ast-tel,

şi târe sunt

şi în acestă

privinţă,

din

noă

în

Starea

tâte în noua socie-

„tate aii fost organisate în modul cel mai logic şi cel
mai dibaciu. Să admirăm cât de mult aceste instituţiuni,

ce garanteză ori ce libertate individuală

bărbatului
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şi femeei, trebue să aducă
afirmat

În tot-deauna

ruşine

acelora

că democraţia

socială

cari at
este a-

suprirea libertăţei individuale !
Bine înţeles, nici. pentru mine nici pentru nevasta
nea, acestea nu sunt cuestiuni practice. Vom remâne
credincioşi împreună, în fericire. și în suferinte,

până la morte. Numai în naturele

slabe legăturile

intime

în

ale inimei

ăi necesitate,

ca

vechia

so-

cietate, de legături exteri6re pentru a nu se rupe..
Din nenorocire, mutarea ne-a mai silit să părăsim
o mare parte din mobilierul nostru. Noua locuinţă
era prea mică pentru ca să putem lua cu noi tot
ce ne rewmăsese dupe plecarea bunicului şi a copiilor.
Bine înţeles că am pus în amândouă odăile tot ce
a încăput într'însele, aşa în cât suntem cam strimtoraţi în mişcările

nâstre.

Cămara

întunecosă

este

prea mică şi îngustă. Mulţi alţii în adevăr nu aă
avut mai mult noroc. Ast-fel, cu ocasia schimbărei
de domiciliu,

“s'a lăsat în

strade

multe

mobile

ce

proprietarii lor nu le puteai luaîn locuinţele nouă.
Tote aceste mobile aii fost luate spre a complecta
cât se p6te mobilierul cam incomplect al marilor
nostre stabilimente

naţionale.

:

:

Dar noi nu voim să ne *ntristăm. Este vorba de
a organisa în noua societate, în locul unei existențe
private, îngustă şi miserabilă, o viţă publică grandi6să care, prin instituţiuni cât se pâte de perfecţionate pentru întreţinerea trupului şi-a spiritului,
pentru petrecerile şi plăcerile socialea tuturor 6me-

nilor fără distingere, să repartiseze într'un mod uniform între toţi, avantagiile
de care până
să putea bucura numai o clasă privilegiată.

Deschiderea bucătărielor “ naţionale

acuma

va avea

loc

mâne şi apoi se va înfiinţa noul teatru popular.

XI. NOUELE BUCĂTĂRII NAȚIONALE
In adevăr este un lucru admirabil: adi în întreg
Berlinul, o mie de bucătării naționale, fie-care pentru
mai bine de o mie de persâne, s'au deschis cam la
aceiaşi oră. În adevăr acela care “şi va fi închipuit

că are să aibă

în aceste

bucătării

naţionale

hrana

Y

de la Grand Hotel de pe timpul când o burghezime
voluptâsă înghiţea fără măsură bucate alese, acela
trebue să fie amar desilusiovat. Bine înţeles că tot asemenea, nu se găsesc în bucătăriile societăţei nostre
socialisate, nici kelneri în frac şi îmbrăcaţi ca prin- țişorii, nică liste de bucate lungi de trei coji,
şi
alte fleacuri de acest soiă,
Târe sunt regulamentate până în cele mai mici
amenunte ; nimeni

nu

este

favorizat

în

detrimentul

celor Pali. Bine înțeles, nimeni nu “şi pâte alege bu-

Cătăria ; fie-care este dator

a mânca

numai

în bucă-

tăria cuartierului unde locueşte de curând. Prânzul
„ principal se ia de la ameză la 6 sera. Fie-care
se
înscrie în bucătăria respectivă, sait pentru intervalui
de repaos ce i se acordă în timpul muncei, sati
pentru când a terminat cu lucrul. Din nenoro
cire,

afară de dumineca, nu mă mai pot întălni ia masă

cu nevasta mea, aşa după

25

ani, căci orele

diferite.

nâstre

cum

de

sunt

muncă

obicinuit

sunt

cu

de
totul

Când intri în sala de mâncare, comptabilul scâte

din condicuţa ce ai un cupon de hrană, şi primeş
ti
în schimb un număr care arată seria ta. Indată
ce

sunt locuri

libere la mese,

şi când

te duci să iei la bufet Porţia ce ţi

îţi vine

se

rândul

cuvine.

Agenţii de poliţie vegheză cu multă severitate ; aceşti
agenți a căror număr este acuma de 12000, să
cam
„prea umilă, îngâmfaţi și displăcuți, în bucătăriile

naţionale. In adever, lumea este prea desă
în
de mâncare. Berlinul este prea îngust pentr sălile
u grandi6sele instituţiuni ale democraţiei sociale.
“Seriele sunt cam amestecate. Fie-care
şade la

masă

morar
inimă
mici,
timpul

aşa

cum ese

de

la

lucru.

În

faţa.

mea,

un

era lângă ui coşar; coşarul ridea mai
cu
decât morarul. Locurile la masă sunt can
te simţi strîmtorat, Masa însă nu ține
mult;
chiar hotărît pentru acesta este măsurat
cu

prea multă sgârcenie. Când minutele regulament
are

ai trecut sub “supravegherea unui agent
care stă, cu
ceasul în mână, înaintea fie-cărei mese,
trebu
ori-ce preţ să cedezi locul acelora cari aşrea e cu
ptă la
Spaţe.
.

-

E

“Totuşi ți se umple

că “În aceiaşi di,

inima

în

tote

de

bucurie

bucătăriile

când ştii

naţionale

„

ale
Berlinului, la aceiaşi oră se mănâncă acelea
şi lucruri. De Gre-ce fie-care bucătărie ştie exact
tru câte persâne trebue să gătescă, şi că acest pene persOne nu mai ai plictisela de a face O aleger
e prea- labilă pe o lungă listăde bucate, nu se mai
pote

întâmpla nici una din acele: perderi cari. altă
dată
erau causă că consomaţiunea costa aşa de scump

în restaurantele burghezimei. Acestă economie
este
un adeverar triumf pentru organisarea democ
raticosocialistă.
la început, ne spunea vecina: n6stră, bucătăresă,
era vorba ca fie care să'şi pâtă alege diferite bucate,
după plac, ast-fel în câr alegerea să devie
din ce
în
ce

mai

grea,

cu

cât

“bucatele

isprâvit. Insă iute s'a convins lumea

gătite

sar: fi

câ ar fi o ne-

dreptate faţă cu aceia cari nu vor putea veni
decât
terdii la restaurant, fiind reţinuţi la muncă
în orele

precedente.

Tâte porţiile suntde aceiaşi mărime

“lumea.

Am

riîs forte

mul

>

de

un

pentru t6tă

mâncăcios

care
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cerea un supliment, contrar principiului de egalitate socială democratică. Ideia de a -atribui femeilor
porţii mai mici a fost respinsă, fiind iarăşi contrarie
egalităţei celor. două sexe şi obligaţiunei lor egale
la muncă. În adever, Gmenii cam groşi, nu se prea
mulţămesc cu porţia ordinară. Dar este forte sănătos
ca aceia cari s'au îngrăşat sub vechiul regim burghez
să mai slăbescă niţel acuma ; întru cât priveşte pers6nele îngrăşate din causa vieţei lor sedentarie, cele 8
ore maximum de muncă le dai destul timp liber
ca sămai facă puţină mişcare. De alt-mintrelea ori. şi
cine pote sâ'şi aducă de acasă ca adaos de mâncare,
o cantitate de pâne Gre-care. Este permis acelora

cari găsesc că porţiile sunt prea mari să cedeze o
parte vecinilor lor.
După

cum

povestea

|
vecina

nâstră,

ministeriul,

regulând hrana poporului, a luat de bază, descoperirile experimentale ale sciinţei asupra numerului
de grame necesare trupului, fie în alimente azotate,
(albumină), fie în alimente neazotate (grăsimi şi
hidrocarbure), ast-fel încât să'l menţie în aceleaşi:
condițiuni materiale.

In târe dilele, fie-care persână câpătă carne (150,
grame aprâpe de porţie), cu orez, orz saii legume

. (mazăre,

mazăre

bâbe,

linte,

şi

mai

în tot deauna

cartofi în abundență).
Joia se dă varză şi mazăre. Ceease găteşte în Berlin în fie-care di este anunţat pe afi-

şuri mari. Se publică dinainte lista pentru t6tă s&p-

tămâna, ca altă dată programa teatrelor.
Unde, în ce parte a lumei a fost vre-odată
un
popor, care, ca al nostru acuma, să fi putut da
fie-căruia porţia sa de carne asigurată pentru tâte
dilele? Chiar nn rege al Franţei nu-şi putea închi„pui un ideal mai mare decât r&solul pentru toţi ţăranii în fie-care Duminică. Trebue adăoga că cu t6tă

acestă bază uniformă ce Statul a. asigurat'o pentru

—
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masă, fie-care rămâne liber de a mânca sera şi
dimineţa, la cele-Palte mese, tot ceda ce'i va place,
însă bine înţeles în limitele certificatului său monetar.

NimeErui nu-i mai lipseşte pâne! nimeni nu mai
este fără asil! Hrana asigurată pentru t6tă lumea,
în tote dilele! Ideia că am atins deja acest ţel este
atât de frumâsă încât ea trebue să ne facă să uităm multe incomodităţi ce noua organisare aduce
totuşi cu sine. Trebue mărturisit că porţia de carne
ar putea fi mai mare. Insă, guvernul nostru, fiind
prudent, nu voia să dea la început mai multă hrană
decât se consuma până acum în termen mediu îi:
Berlin, la prânzul principal. Mai târditi, râte vor fi la

noi mai în abundență

şi mai măreţe, crescând treptat

cu nouele instituțiuni care se vor

perfecționa, când

starea de transiţie va dispare.
Un singur lucru mE opreşte în entusiasmul meu;

întristarea

bunei

mele

soţii. Ea

vOsă din di în di. De 25 ani

a devenit fârte ner-

de când suntem că-

sătoriţi, nici odată nu am avut atâta certe ca acuma,
de la stabilirea nouei organisărei. Nici bucătăriile
naţionale nu-i convin... «Acesta este, Spune dânsa,

mâncare ca la casarmă, şi nici de cum bucătărie
burgheză. Carnea este prea mâle, sosurile prea slabe,
etc.» Când ştie cu 8 dile dinainte ceea-ce va tre-bui să mănânce în fie-care di, ea perde ori-ce poftă.
Şi cu t6te acestea, de câte ori nu s'a plâns acasă.
că nu mai ştie ce să ne gătescă, din causa scum-

pirei lucrurilor ! Ce bucurie avea când, dumineca, nu
mai avea de gătit nimica, de Gre-ce ne duceam la
birt! Dar aşa sunt femeile! ele aă în tot-deauna
ceva de spus în contra bucatelor când nu le gătesc ele înseşi.
_
Sper că atunci când va fi vădut numai Odată pe
copiii şi pe moşul în stabilimentele unde se găsesc, şi
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i va fi găsit sănătoşi şi veseli, ea îşi va redobindi
acea linişte sufletescă ce nu o părăsea nici odată,
chiar în timpurile cele mai grele ale căsătoriei nostre.
XII.

-

UN

INCIDENT

SUPĂRĂTOR

Cancelarul nostru nu mai este atât de iubit ca
mai. 'nainte, Îmi pare cu atât mai răi cu cît nu
vEd un bărbat de Stat mai capabil, mai energic,

mai

activ,

un

democrat-socialist

“mai

practic.

Insă,

trebue recunoscut că nu toţi sunt aşa deştepţi ca
mine. Ori cine crede că are ceva de spusîn contra
nouei organisări, ori-cine se simte desilusionat' în
aşteptarea sa, aruncă ocara asupra cancelarului nos-

tru. Multe femei sunt supărate pe el de la marea
mutare şi de la instalarea bucătărielor naţionale. Se
dice chiar că un mare partid de reacțiune se for-

„meză între temei. Bine .înţeles, soţia mea nu
amestecată ; cel puţin aşa sper; nici Agnes.

este
Ă

Sa şi răspândit sgomotul perfid că cancelarul este
uh aristocrat, E! nw'şi curăță: ciubotele singur şi :
lasă unei slugi grija să-i scuture hainele ; şi tot aceiaşi
slugă îi aduce acasă mâncarea de la bucătăria unde
ar trebui.să mănânce, In adever acestea ar fi infracțiuni grave la principiul de egalita
; te
însă nu

se ştie bine

dacă

acele

invinuiri sunt

adevărate.

In

sfârşit, nemulţămirea ce partidul «Tinerilor» întreţinea în adins, sta manifestat în public intr'un mod

fOrte urât şi forte blamabil. Pe vechia piaţă acas-

telului, noul monument alegoric în amintirea faptelor mari ale Comunei din Paris, în 1871, a fost

inaugurat

ieri.

De

atunci,

piaţa a fost în tot-deauna

_plină-de curioşi cari privesc

acest minunat

monu-

ment. Tocmai într?o di când piaţa era plină de lume,

cancelarul întorcându-se de la -o plimbare la Thiergarten, trecea pe podul castelului, ca să intre prin
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porta cea mare. Deja din împrejurimile Arsenalului,
se augiră fluerături, ţipere şi tărăboiu. Pâte că gen-

darmii

călări,

din

noi

înfiinţaţi,

arătase

cu

prea

- mult zel în a face loc trăsurei cancelarului. Sgomotul mergea crescând cu cât se apropia trăsura
,
Se audeaii strigate de: «Jos aristocratul | jos burghezul!
jos omul sătul! — Afară din trăsur
!.— ăÎn gârlă
trăsura!» Negreşit că mulțimea era iritată de
vederea unei trăsuri private, lucru devenit fârte
rar

acuma.

Cancelarul, la care se observa o Suparare conțin
ută,
saluta totuşi cu linişte aparenta pe toți, şi lăsa
ca
trăsura să înainteze la pas spre pOrta castelu
lui.

Când

da să ajungă, de odată i se aruncă noroiti şi

tot felul de
femei. Chiar
pedicând pe.
de acest soiă

murdării, dupt cum se pare, de
ei Pam vădut scuturăndu-şi haina
guardi să şarjeze pe aceste femei.
sunt nedemne de democraţie și

nişte
şi îmFapte
nu ar

trebuisă se producă. Am audit adi că se pregătesc

mari Ovaţiuni cancelarului.
XIV.

CRISĂ

Cancelarul şi-a

MINISTERIALĂ

dat demisiunea. Toţi 6menii

cu
mintea sânătâsă nu pot decât regreta acesta
, mai
cu semă după incidentul de ieri. Cancelarul
trebue
să fe cam supărat şi enervat. Nu ar fi de
mirare,

în adevăr,

căci-el

are

de

o sută

de ori

mai.
mult de cugetat şi de lucrat de cât vechii cancelari.
ai burghezimei. Lipsa de recunoştinţă a mulţimei

Pa supărat f6te mult; incidentul de la pOrta castelului a fost cea din urmă picătură care a făcut să
debordeze vasul.
|
|
Totuşi, causa crisei ministeriale a fost cuestiunea
curățirei ghetelor. Se ştie acuma că cancelarul presîntase deja de mult ministerului un memoriii de4
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taliat asupra acestui subiect, şi că ministerul amâna
în tot-deauna hotărîrea sa. Acuma el cere o soluţiune imediată, şi publică memoriul săi în Vormwaertz.
El reclamă

în acest document,

tratament special. El nu

slujit de

alt-cine-va.

ca să i se acorde un

pâte să

Durata

trăiască fără a fi

maximum

de 8 ore

pentru diua de lucru, nu i se-pâte aplica lui, afară
numai de casul când sar numi trei cancelari cari
în timp de 24 ore, să guverneze fie-care 8 ore.

Cancelarul explică

că pierdea în fie-care dimi-

n€ță mult timp şi putere cu curățirea ciubotelor şi
a veşmintelor, cu măturarea odăei, cu aducerea
dejunului săi, etc... şi că prin urmare afaceri de |
Stat importante, ce nu se "puteai trata decâr de
densul,

ar fi suferit întârzieri

însemnate.

Ca să nu

se arate înaintea 'ambasadorilor puterilor străine, cu
haine fără nasturi (se ştie acuma că cancelarul este
becher), a fost silit să se ocupe el singur de reparaţiunile ce nu puteai aştepta ca să fie date stabilimentelor naţionale de facomodaj: el ar fi câştigat
mult timp preţios, pentru binele general al comunităţei, dacă o slugă i-ar fi făcut tâte aceste lucruri.
El adaogă că nu a voit să mănânce în bucătăriile
naţionale

ale cuartierului, din causa numeroşilor pe=

tiționari cari îl venai literalmente. In sfîrşit, el pretinde că nu sa plimbat la Thiergarten decât atunci
când nu mai putea, din causa lipsei de timp, să ia
aer în alt mod.
Tâte acestea par a fi forte drepte, dar totuşi nu
se pote tăgădui că moţiunea cancelarului vatămă
principiul egalităței sociale şi că ar putea readuce
sclavagiul prin domesticitate; Căci ceia-ce cancelarul
cere”peniru dânsul, toţi cei-Pali miniştri şi directori de. minister, pâte chiar consilierii referendari,
directorii marelor stabilimente naţionale, primarii
şi magistraţii municipali ar avea tot acelaşi drept
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să ceră acest lucru. Pe de altă parte, este regret
abil
ca maşina statului, când atâtea lucruri în marea
nostră organisare depind de funcțiunea ei regula
tă,
să fie oprită din causă că cancelarul trebue să coâse
nasturi şi să curețe ghetele sale înainte de a primi
în_

audienţă.

ST

-

Ori-ce caz,

acesta este

mai importantă

la prima

vedere.

decât

mulţi

o cuestiune
şi-ar

Nwmi- pot

putea

cu mult
da sema

încă închipui ca un

cancelar, atât de remarcabil şi un democrat socialist atât de înţelepe, să găsescă în acest punct
sfîrşitul carierei sale.
XV.

EMIGRARE

Crisa ministerială provocată de cuestiunea. curățirei ghetelor mai dureză încă. Până ce so sfârşi,
s'a pusîn aplicare o lege deja promulgată de
mult
asupra obligaţiunei universale la muncă, aşa precu
m
vechia organisare se răzima pe obligaţiunea
universală a serviciului militar. Precum” altă -dată
nu
se ierta pers6nelor care nu atinseseră limita vârstei
pentru serviciul militar să emigreze fără autorisaţie nici acuma nu este ertat să emigreze acelor
a

cari Sunt în vârsta obligaţiunei la muncă.
permită

mici

de

bătrânilor înaintați
a

emigra,-noi

în vârstă,

consimţim

Ca să se -

şi copiilor

la acesta;

dar

emigrarea nu se pâteierta acelora cari datoresc Sta-

tului educaţiunea şi instrucţiunea

lor, când mai sunt

încă în verstă de a munci.
i
La începutul organisărei noui, aprope numai rentierii trecea granița cu familiele lor. Capacitatea
lor la muncă intra, în adevăr, în planurile nâstre ;

dar

aceşti rentieri,

cari- nu ştiau alt-ceva

decât

să

iscălescă cecuri şi chitanţe, erati în realitate aşa de
puţin

folositori,

în cât se putea renunţa

la concur-

sul lor. Era suficient ca să se ia măsuri pentru a-i
impedica de a lua cu denşii parale sai valori. Trebuia încă să tolerâm emigrarea pictorilor, sculprorilor şi a mai tuturor scriitorilor. Stabilirea industriei, într'o proporţie mare, nu place acestor domni ;
ei se feresc de a munci în ateleerele comune, sub
supravegherea Statului şi pentru folosul lui. Aşa dar,
să plece! Sunt încă destui poeţi cu bună voinţă cari
încalecă pe Pegaz în momentele lor libere pentru
a celebra democraţia socială. Cât priveşte pictorii
şi sculptorii, li se cerea numai să nu mai pue operele
lor de artă la pici6rele financiarilor, dar să le con-

sacreze

comunităţei;

dar acesta

sclavi ai lui Mammon!
Insă emigrarea sculptorilor

nu

convine

acestor

are de consecinţă că

nu s'a putut încă aşeza pe bulevardul Teilor (zater
den Linden) multe statue ale eroilor noştri. Chiar
-statuele nemuritorilor luptători, Stadihagen şi Liebknecht, nu sunt încă terminate. Ca despăgubire avem,

pentru a orna sălile nâstre

de întrunire,

o mul-

țime de tablouri luate de la salânele barghezilor.
Domnii scriitori cari critică t6te, şi a căror profesiune este de a răspândi nemelțămirea în popor,
“Sunt cu totui de prisos întrun stat care se reazimă

pe voinţa majorităzei populare. Deja Liebknecht pro-

clamase acest nemuritor principii: «Ori cine nu se
supune voinţei majorităţei şi distruge disciplina, trebue să plece!» Aşa dar, cu atât mai bine dacă aceşti

domni plec cu voia lor!
Nu era necesar de a opri emigrarea pentru acei

individi. Dar este stranii că chiar Gmeni folositori,
cari ai înv&ţat ceva, trec graniţa în număr merei crescend, şi să se ducă în Elveţia, în Anglia şi

în America unde democraţia socială nu a isbutit
încă să domnescă.. Architecţi, ingineri, chimişti, me-

dici, profesori, şi șefi de industrie, modelori,

con-
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tramaestri, emigreză în mulţime. Faptul
se explică
printrun orgolii deplorabil : aceşti Gmeni
îşi înChipuesc”că sunt ceva superior, şi nu pot
suferi de
a primi -un salarii egal cu acela al lucră
torului

simplu şi cinstit. Insă Bebel scria deja cu
dreptate:
«Fie-

care om este ceia-ce societatea Pa făcut.
Ideile
sunt un product zâmislit de spiritul timpului
în
capul
individilor.» Trebue să spunem că spirit
ul timpului
rătăcit era ră în vechia societate: de
acolo acea
vanitate,
Dupt ce tinerimea va fi crescută în casele
de
educație ale democraţiei sociale şi va fi
pătrunsă
de nobila ambiţiune de a consacra tâte
puterile
sale comunităţei, vom putea să ne
lipsim de aceşti aristocrați; până atunci datoria lor
este de a
remâne în Germania. Prin urmare trebue
să
băm măsurile straşnice luate pentru împed aproicarea
emigrărei. Este necesar să apărăm graniţ
ele, mai
cu semă costele mărei şi hotarul Elveţiei;
armata
activă se va mări în acest scop cu numer
âse bataline de infanterie şi cu numerâse escadrâne
de cavalerie ; păsitorii graniţelor aă primit ordinul
de a în-

trebuinţa armele lor fără cruţare

contra fugarilor.

Dorim ca energicul nostru cancelar să ne
mai r&mâe încă mult timp!
XVI.

Dorinţa

SCHIMBARE

mea

nu sa

DE

CANCELAR

împlinit.

Cancelarul

şi-a

menţinut demisiunea şi s'a ales în locu-i preşe
dintele Reichstagului. Ministerul, care şi el
a avut
schimbări parţiale, nu s'a putut hotărî în unani
mi-

tate să pue slugi la disposiția

cancelarului

pentru

convenienţele personale ale vieţei sale privat
e, şi
sub r&spunderea
sa, de 6re-ce nu se putea preve
consecințele unei atare infracţiuni la principiul de
ega-

lităţei. Cu ce uşurinţă edificiul social se pâte. do„bori, dacă din construcţiunea lui logică cade o

singură piatră! Bebel scrie deja în consideraţiunile

sâle asupra

«Munca

acestei cuestiuni a curățirei

ciubotelor ;

nu necinsteşte, chiar când constă în cură-

țirea ghetelor. In America, mai mulţi ofiţeri din
vechia hobilime, ati învăţato». Guvernul era dis-

pus să urmeze, pentru
direcţiunea indicată de
licitudine mijlocul de a
_maşina. Dar canceiarul
maşine.

soluțiunea. acestei dificultăţi,
Bebel şi să cerceteze cu socurăţi ghetele şi hainele cu
nu 2 primit să fie servit de
RE

_

.

Aşa dar, el s'a retras. Succesorul lui, ales de comitetul legislativ, trece de 'un om cu caracter mai

puţin energic şi mai conciliant;

nui place să

se

strice cu nimeni şi el vrea să satisfacă pe cât se
pote tâte dorinţele.
Noul cancelar s'a arătat adi cu ostentaţiune în

bucătăria

cuartierului

săi;

a

respundetâre numărului sti,
pe unter den Linden, avend
pachet de veşminte pe care le
de reparaţiune a cuartierului
curâţit şi de racomodat.

mâncat

cu seria

co-

şi sa plimbat pe jos
la subţire un mare
duce la stabilimentul
pentru ca să le dea de

XVII. IMPRESIUNI DE ATELIER
Am avut plăcerea să obțin adi postul de controlor
pt care prietenul mei din comisiunea industrială
"m-il făgăduise de mult. Prin urmare nu mai trebue

să lucrez ca legător la atelier. Numai dacă fiul met

Franz, la Leipzig, ar putea şi el să părăsescă masa

de imprimat ! Nu fiind-că desprețuim ocupațiile noas-

tre profesionale dar lucrurile stai pentru fiul mei ca şi
pentru mine. Cele ce se petrec acum în ateliere nu ne
convine de loc. Nu se mai munceşte pentru a'şi
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câştiga pâinea. Cu 16te că Schiller

a fost un bur-

„ghez, aceste versuri ale lui mi-ai plăcut în totdeauna :
|
«Ceia ce face gloria omului — şi inteligența ce
i-S'a dat spre acest scop — esta că simte în sufletul
stii ceea ce mâna sa execută».
Din nenorocire camaradii noştrii din ateliere nu
simt mult. Sar putea dice că atelierele nu sunt
acuma alt-ceva decât locuri unde se pierde timpul.
Cuvântul

de ordine

este

acesta:

a

merge

încet

pentru ca vecinul să pâtă urma. Nu se mai face
lucru cu dioa, fiind-că nu se potriveşte cu egalitatea salarielor şi durata muncei. Cu un salariă
asigurat,

îmi

scrie

Franz,

munca nu se face adi, se
şi zelul +rec de naivitate
ce bun ? Nu vEd nici un
în loc: dea fi leneş. Nimeni

se dice

acuma:

Dacă

va face mâine. Aplicația
şi prostie. Dar apoi, la
folos ca să fii muncitor
îi "şi mai croeştesingur

tericirea ; trebue să suferi sorta ce ţi-o impun alţii».

Aşa vorbeşte Franz. Acum are mai multă dreptate
decât odinioră.
Nu'şi pote închipui cine-va cât material şi câte în„Strumente se stric acuma prin nebăgare de semă şi
negligenţă. Nu ştii ce aşi fi făcut, când eram
“maestru,

lucrez
mi-am

dacă

aşi

fi avut

lucrători

ca

aceia

cati

acuma. O dată nu mam putut stăpâni;
perdut răbdarea şi am rostit un mic discurs

care nu era. râu:
«Colegi, societatea

aşteptă

ca fie-care

plinescă datoria. Nu

mai avem

acuma

de muncă

Să'şi

îm-

decât 8 ore_

; voi sunteţi toţi vechi democraţi-socialişti,

Bebe] al nostru a exprimat odini6ră speranţa că, în
noua organisare, O atmosferă morală ar împinge pe
toți spre--emulaţiune. Gândiţi-vă, camaradi, nu mai
muncim pentru exploatatori şi capitalişti, dar pentru
societate ; fie-care dintre noi datorește tot societăţei».

«Bine predici, îmi strigau toţi.
mai avem trebuință de preoți. BebelCe păcat că nu
ne-a făgăduir

patru ore de muncă pe di dar nu
Opt. Societatea
este mare. Ce folos să'mi bat
capul şi să mă
obosesc pentru o societate de 5o mili
6ne de 6meni,
când cei-Palţi 49.999.999 nu sunt
aşa de nebuni?
Şi ce aşi putea să'mi cumpăr cu a
cindecea miliână
„parte din prisosul ce ar produce
munca mea, presupunend că acea parte mi-ar reven
i mie?»
Şi apoi începură să cânte în cor:
tatea nu-ţi mai convine, caută”ți alta» «Dacă socie.
De

atunci,

bine înțeles,

nu

am mai

deschis gura.
Din nenorocire, sa întâmplat acelaş
lucru lui Franz.
Acolo
,

diarul este rar tipărit la ora exact
ă, cu tâte
că sunt pentru fie-care t6ie cu jumătate
mai mulţi
compositori decât

odinibră. Cu cât serata înainteză,
cu atât se bea mai multe butdi
e de bere şi cu
atât se înmulţesc greşelile de tipar
.
Se întâmplase ca Franz să înlocuiasc
ă pe pagi-

natorul pune în pagină care era
v, şi el ceruse în mod politicos să fie ceva bolna
mai
multă linişte
în atelier; de-o-dat

ă întreg personalul începu să
cânte marselieza, insistând mai
cu s6mă asupra cuvintelor «jos tirania!»
Sunt ca altă dată contremaeştrii
Ori, în ateliere, dar ei sunt aleşi şi primi lucrădepuşi de dânşii când nu mai sunt de lucrători şi
bine veduţi de
subordonații lor. Aşa dar nu îndr
ăznesc să se strice
cu instigatorii nici cu majoritate
a. Aceia cari, ca
Franz şi ca mine, nu împărtăşesc
acestă purtare.
sunt ri văduți. Acum colegii lor, acum
contramaeştrii
lor îi maltrateză. Şi totuşi nimeni
nu pâte să părăsescă atelierul săi precum nici sold
unde este maltratat de un sub-ofiţer atul plutonul
.

Fostul cancelar a înţeles:o bine, dar
nu a putut
să facă nimica. Legea pena
e dicta
lătă sub influenţa
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sa contra infracțiunilor la datoria muncei stă afişată în fie-care atelier cât nu o rupe nimeni.
O listă întregă de pedepse ameninţă lenevia, nebăgarea de semă, neglijenţa, insubordinaţia, necuviinţa
faţă cu superiorii; aceste pedepse sunt suprimarea

certificatului de bani, a porţiunei

prânzului

întreg, închiderea

de carne,

întro

chiar a

casă de corec-

ţiune. Dar când nu e nici unul care să se plângă,

nu e nici judecător.
Directorii de ateliere sunt aleşi şi ca contramaestrii,
şi nu îndrăznesc nici ei să se strice cu alegătorii
lor. Afară de acesta, procedura este atât de complicată în cât este greii de a obţine o condamnare.
Nu de mult, câţi-va zidari, ai fost denuntaţi de

public fiind-că se odihneai

prea

altă

minuţios

dată,

transferat

fie-care

întreg
dintrun

petră

personalul
oraş

prea mult şi examinat
întrebuințată

unui

într'altul.

la lucru ;

atelier, a
Dar,

fost

în regulă

generală, aceste deplasări nu ai loc decât pentru
motive politice. De aceia, partidul «Tinerilor» cere
acuma ca inamovibilitatea judecătorilor să se întindă
tuturor lucrătorilor..
De altmintrelea, deplasarea nu este un leac su-

ficient.

Fie-care regăseşte pretutindeni,

după ptin-

cipiul epalităței sociale, acelaş salarii, aceiaşi hrană,
aceiaşi locuinţă. ce le a părăsit. Pentru mulţi nemulţămiţi, deplasarea este o schimbare plăcută ;
numai bătrânii sufer de acesta, fiind-că ci nu se
despărțesc uşor de nevestele şi de copiii lor. Dar
Roma nu s'a clădit într'o singură gi. Ce însemneză
acest spirit de egoism care domneşteîn ateliere,
dacă nu detestabila moştenire a unei societăţi în care

fie-care

caută să întrâcă pe cei-Palţi?

Şcolile nâstre

nou6, nouele nâstre case de educaţie vor crea în
viitor şi peste curând o atmosferă morală în care
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copacul democraţiei sociale va da ramure frumâse,
aducend umbră şi fericire întregei omeniri.

XVUI. SUPĂRĂRI

DE FAMIDUE

Era o duminică, dar nu o duminică

Soţia

mea

-

de altă dată.

obținuse: în sfârşit voie să mergă

să vâdă

pe Anicuţa, adi dupe amiadă: regula stabilimentelor
„mari nu permite visitele rudelor decât pe rând. Ce
bucurie

simţise

nevasta

ducă;

însă,

mea

la idea

numai

de

a'şi

supărare,

fu

revedea copila! Fa înfăşură cu îngrijire într?o basma
bombânele şi jucăriile pe care Anicuţa le iubea, ca

să;

i-le

spre

marea

ei

silită să lase pachetulla intrare. Copiii nu potavea
jucării în particular, acesta nu se potriveşte cu edu-

cația în sensul egalităţei sociale. Tot aşa e şi cu
prăjiturile şi' cu bombânele; sar ivi atunci certe Şi

lupte, şi Sar tulbura regularitatea prânzurilor. Soţia
mea nu cunoştea încă tâte aceste disposiţii nouă,
“căi, în stabilimentul unde este, ia este ocupată la
bucătărie, nu la copii,
Buna mea nevastă îşi închipuise că bucuria Anicuţei, revăgend”o, va f& mai vine, mai mare, mai
expansivă,. În acest noii medii, copila a fost maj
puţin familiară decât înainte. In adevăr despăr“țirea nu a fost încă prea lungă ; dar, pentru copii
mici, se pote dice: ochii ce nu se vEd, se uită.
Afară de acest.a,
din nendrocire pentru
Anicuţa,
idea de a revedea pe mumă-sa fusese intim legată cu aceia a bombânelor şi a jucăriilor ce
trebuia să-i aducă; mama ei venea însă cu mâinile
gole. Anicuţei îi plăcea mai bine să urmeze cu jocurile ei cu cei-lalţi copii decât să primâscă des-

mierdările mumei sale.

palidă

şi schimbată.

Soţia

mea

Schimbarea

hrană pote să fie causa. În acest

O găseşte

de

traii

cam

şi

de

stabiliment, ca şi
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în cele-Palte, tote se fac încă în mod economic şi
exploatarea pe o scară întinsă nu permite ca fie-care
să fie tratat cu îngrijire. De almintrelea, copila se
schimbă

des

la faţă;

şi dacă Anicuţa

ar fi la noi,

mumâ-sa, cu experienţa ce o are, nu Sar îngriji.
Dar la distanţă lucrurile stai alt-fel; mumă-sa se
gîndeşte uşor la o .bâlă ce nu o pâte .combate,.
Afară

de acesta, soţia mea

a fost

forte

supărată

de o conversaţie cu una din supraveghetârele stabilimentului. Acesta din urmă întrerupse în mod
brusc plângerile sale asupra despărțirei copiilor mici
de părinţii lor, dicându-i: «In tâte dilele. audim
ast-fel. de vaiete. Chiar vaca, care nu are înteli-.
genţă,se consoleză curând când i-se ia pruncul ci.
Dar cu cât mai mult femeile, care aparţin speciei
gândit6re, ar trebui să facă tot ca şi vaca!» -

Soţia mea voia să se plângă la direcţie -de grosolânia acestei femei. O îndemnai să mo facă,

căci acesta

ar putea

să

se

răzbune

pe

spinarea

Anicuţei. Acea femee nu a avut nici-o dată copii,
şi nu mai p6te găsi un bărbat, cu tâte că profitase
în multe rânduri de emanciparea femeei ca să facă
singură propuneri de căsătorie.
.
Soţia mea nu se întorsese încă de la stabiliment,
care este forte depărtat, când veni bunicul. Bătrânul
suise cu greutate scările înguste şi întunecâse ale
noului nostru domiciliă. Am tos fericit că soţia
mea nu era de faţă, căci plângerile tatălui stii ar fi

întristat-o şi mai mult.

În

adevăr el nu

se plângea decât de lucruri de

nimic şi accesorii. Dar bătrânii ţin la mici obiceiuri
cari sunt

împedicate

cam

brusc. Sănătaţea,
dicea el,

nu mai este aşa bună; el simte dureri pe ici, junghiuri pe colo; nu am vedut nici o schimbare exterioră, dar mi-s€ pare că acuma moşul are mai mult
timp ca să se gândescă la sineşi decât mai nainte,
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în cercul

nostru de familie, unde era
s de o
mulțime de lucruri. Ii” plăcea să fie lângdistra
ă
mine
în
atelier şi
căuta să fie

folositor,

Ceia

ce

făcea

nu
avea nicio importanţă, dar era
ocupat. Pentru
bătrâni, răgazul nu este un bine, căci
munca, cât
de mică să fie, are un interes în traiul
lor, îi legă

de

prese

nt, îi preservă de o decadenţă
morală prea timpurie. Nu puteam să las fisică şi
să se întOrcă singu

iritat

de

r la stabiliment bătrânul, care era fârte
absenţa mobilelor n6stre în noua
lo-

cuinţă, aşa dar am

plecat

împreună

cu dânsul.

Din nenorocire, Ernest a venit să ne
vadă pe
când plecasem cu buniculşi soția mea nu
să întorsese
încă. A găsit uşile închise. A povestit
fiului veci-

nului nostru,

vechiul

să

camarad

de jocuri

, că o
nostalgie grâznică îl împinsese să ne
vadă întrun
moment de libertate ce obținuse. El
tot nu se pâte
Obicinui cu stabilimentul unde învaţă.
El vrea să
fie lucrător; nu vrea să înveţe decât
ceia ce se
referă la meseria lui ; sunt convins că
el ar fi în
adevăr un bun lucrător. Dar ministrul
nostru al
instrucţiunei publice crede, ca Bebel
, că 6menii
Sunt născuţi cam toţi cu aceași intel
igenţă, şi că,
prin urmare, toţi sunt datorisă prime
scă, până la
18 ani, când începe. educaţia practică,
aceiaşi educaţie
intelectuală,

egalităţi sociale.
XIX.

fundamentul

-

PETRECERI

necesar

POPULARE

Acuma pe tâte pieşele publice

cîntă

musica. Noul

a viitârei

ale

cancelar ştie cum

Berlinului
să

câştige

a

iubirea poporului. In fie-care teatru, sunt ducă
representaţi

i gratuite pe di, şi trei duminica.
Bine
înţeles teatrele lăsate de burghezime popor
ului
muncitor

sunt cu mult

prea mici;

alte

mari

localuri,

—
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biserici spre exemplu, ai fost dar întrebuințat
e
pentru plăcerile poporului. Intru cât priveşte bisericele, mai sunt încă câteva pers6ne câre se scandaliseză şi nu. se pot lăsa de prejudecăţi ce le
vin de la educaţia lor. Insă bunurile bisericeşti sunt
bunuri. naţionale, şi bunurile naţionale, după legea

fundamentală

a Statului,

formulată

din

tombrie 1891, la congresul din Erfurt,
întrebuințate pentru cerinţe bisericeşti
Bine

înţeles,

nu

se

jocă în 16te

luna

nu

Qc-

por fi

şi religiose.
teatrele

decât

piesele care laudă pe tâte tonurile noul Tegim,
şi
care amintesc întrun mod straşnic infamia exploa
tatorilor şi a capitaliştilor de odinidră. In adevăr
,

t6te acestea

devin

cam

monotone,

ele însă întăresc

plăcerilor populare. Piesele clasice

ale democraţiei

sentimentele cele bune, lucru ori-cum necesar
din
când în :când.
La început, fie-care era liber să mergă la teatru.
unde şi cum voia, dar şi aicea, concurenţa neruşinată a fost înlocuită de o Organisare metodică
a

sociale erai Jucate în faţa băncilor g6le, pe când
în teatrele cele Palte un ac nu ar fi căzut jos;

erau adevărate. bătălii pentru locurile cele bune
Adi consilierii municipali repartiseză representaţiile

în serii între diferitele cuartiere şi strade. Dup
aceia, directorii de teatre lasă să se tragă locurile
la sorți de pers6ne anumite pentru fie-care representaţie, aşa cum s'a făcut la Berlin în 1889 pentru
teatrul popular democratico-socialist, :
Însă, fericit în dragoste, nenorocit la joc; am
făcut experiența cu acâstă ocasie. Soţia mea şi cu
mine, am tras la sorţi în trei rânduri unul dupe altul
locuri „atât de prâste în cât soția mea nu audea
nimica şi eă nu vedeam nimic. Trebue să mărturisesc

că densa nu prea aude bine şi că eu nu

prea văd
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bine:

duo&

lucruri cari, la teatru,

nu se prea unesc

cu egalitatea socială.
Numer6se întruniri publice pentru danţuri organisate de municipalitate, ai avut loc în tâte serile.
Admiterea este fixată în acelaş mod ca pentru re-.

presentaţiile

teatrale;

tineri

şi bătrâni

dreptul de a lua parte. Reforma

democratico=socialist

oferea

ai cu

toţi

danţului în sensul

câte-va

dificultăţi.

Se

pune în practică egalitatei socială dată femeilor
facând să alterneze mereu pe rând când domnii
când damele. Bebel a spus: «Femeia primeşte şi
face propuneri de căsătorie» ; dar când Sa încercat
să se pue în aplicaţie acest principiii permitându-se
amenduror sexurisă facă invitaţiuni pentru fie-care
danţ, în curând sa lăsat acest sistem, de Gre-ce el
ameninţa de a schimba buna ordine într'o confusiune sgomotâsă.
Diarul Porwaeria a publicat în acestă privință o

„serie

de comunicări

interesante,

în care se

discuta

cu subtilitate şi cu adâncime cestiunea următăre:
există pentru dan, în societăţile socialisate un drept
al femeilor asupra bărbaţilor şi a bărbaţilor asupra
femeilor?
Din obligaţiunea egală la muncă, a scris o damă
în Vorzaertz, decurge dreptul la un salariu egal.
Deci, jocurile organisată de Stat fac parte din
răsplata muncei. Dar dacă, pentru o damă, nu se
pote admite joc bine organisat fără. cavaler, este
cu
atât mai evident că fără dame nu este nici o plă-

cere pentru cavaleri.

|

In consecinţă, onorabilul autor al articolului propunea să se întrebuinţeze tragerea la sorţi pentru

a se forma. părechile la fie-care danţ, conform prin-

cipiului egalităței sociale, fără distingere - de tineri
şi de bătrâni, de frumoşi şi de urâţi. «Tot ast-fel
precum, în. societatea socialisată, nimeni nu stă fără
>
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lucru, nici fără adâpost, nu va mai fi în întrunirile

pentru dans damă fără cavaler».

Insă întrun alt articol, un profesor
- de drept
natural modern, a arătat că dintr'o asemenea Organisare a danţurilor, Sar putea ajunge la grave consecințe logice, să se admită, de pildă, dreptul Sratului de a regula căsătoriile prin calea tragerei la
sorţi între toţi bărbaţii şi tâte femeile.
Tot ast-fel precum căsătoria este un contract
privat,

pus în afară
de

intervenirea

ori-cărui func-

ţionar, legătura momentană stabilită între un dânţuitor şi o dânţuitre trebue să păstreze caracterul
unui contract privat; ordonatorii jocului nu trebue
prin urmare să se amestece în angajamente, nici

prin calea tragerei la sorți nici alt-fe].
In adevăr trebue să fie multe dame

egalitatea socială arage

pentru

care

după sine suprimarea ori-

cărei distingere între cei căsătoriţi şi cei. necăsătoriţi. Acum în urmă, aceste dame sati unit cu partidul «Tinerilor», cu tâte că cea mai mare parte
dintre ele sunt cam înaintate în vârstă. Intindend
până şi la temei dreptul de sufragii, Sa cam. coniribuit să se întărescă oposiţia pentru alegerile viitore la Reichstag.
Noui cancelar a început să pregătescă aceste
alegeri Primele instituţiuni ale Statului democraticosocialist aii dat atâta de lucru guvernului în cât el
nu putuse încă să se -ocupe de ele. Dreptu- lde
alegere activ şi pasiv, este acordat, tuturor, fără
distingere de sex, de la 20 ani în sus. După -hotărârea luată la congresul din Erfurt în octombre
1891,

sistemul, votului

proporţional

este. pus

în

vigore; adecă se va forma circonscripţii electorale
întinse pentru numirea mai multor deputaţi, şi
fie-care partid va. avea în Reichstag un număr de
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representanţi proporțional cu numerul

de

ținut de dânsul.
XX.

EXPERIENŢE

voci ob-

SUPĂRĂTOARE

Soţia mea şi cu nora mea. vegheză fârte târdiu
nGpiea ca să câse ceva în ascuns. Este vorba deo

rochie nouă pentru Agnes.

-

In cualitatea mea de controlor, şi strict vorbind,
aş fi dator să le denunș tribunalului penal pentru
supra-producțiune prin prelungire a duratei maxim
e
de muncă. Insă, ele nu fac parte din cele şo
persOne supuse controlului mei.
Aceste două dame vorbesc fârte mul cât lucrez
împreună. Dacă am înţeles bine, ele nu at găsit
în magazie ceia ce căutaii şi 0 fac inseşi transf
ormând alte veşminte.
Amendouă se plâng împreună de magaziile noui.
Etalaj, reclamă, trimitere de catalOge, t6te acestea
au încetat; nimeni nu mai pote, fi înştiinţat, dic
ele

asupra noutăţilor şi
puşi de Stat vorbesc

asupra preţurilor.
tot atât de puţin

Vândătorii
cât şi îm-

piegaţii de căi ferate. Concurența magazielor între
ele bine înţeles că nu mai există ; fie-care prăvăl
ie
vinde numai un fel de marfă. Aşa cere organi
sarea producţiunei şi consomatiunei.
Aşa dar este fârte indiferent vândetorului să se

cumpere ori nu. Mulţi vendetori iai un aer poso-

morit îndată ce uşa prăvăliei

se deschide, întreru-

pându-i pote în mijlocul unei citiri sati a unei con-

versaţiuni interesante. Cu cât ceri să”ţi arate
mai
multe lucruri şi faci prin urmare mai multe întrebări asupra cualităţei şi solidităței stofei, cu atât ei
se arată mai r&utăcioşi. In loc de a'ţi-aduce marfa

cerută dintr'o
no aă.

ală

parte -a prăvăliei, ei spun

că
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Dacă ceri haine gata

confecţioneze,

chiar

(căci nu este permis să se

pentru

trebuinţele. personale,
afară de orele maxime de muncă)
te afli într'o nenorocire complectă. Incercarea se
face, ca pentru
miliţie ; trebue cu ori-ce preţ
ca numerul ales săi
convină. Dacă comandi haine, şi
la încercare ele
nu Sunt tocmai potrivite, îţi
trebue o elocuenţă
enormă pentru a convinge pe vend
etor să ţi le îndrepteze. Dacă nu reuşeşti, eşti silit
cum sunt sai să faci un proces autor -să le iei aşa
ităţei administrative competinte.
In adevăr, procesele se_ fac acuma
fără multă
cheltuială. După cum decretase deja
congresul din
Erfurt, în octombrie 1891, justiţia
şi asistența ju
diciară sunt gratuite. In consequenţă
sa îmulţit numerul judecătorilor şi al advocaţilor ;
dar nici aceştia
nu sunt îndestulători, căci plângeri
le asupra insufi-

cienţei

şi imperfecţiunei

obiectelor

date

de atelierele naţionale, asupra defectelor locu
inţe
lor
şi a
hranei, asupra grosolanei purtări
a vendătorilor şi
celor-l'alţi împiegaţi, sunt tot atât de
numerâse ca şi
picăturilde
e apă în mare.
Deci, cu şedinţe de 8 ore pe qi,
tribunalele nu
reuşesc să satisfacă cerințele, cu
îcte că advocaţii
nu caută de loc să trăgăneze procesel
e. Din contra,
lumea se plânge că de când [i Sad
suprimat onorariul şi de când ei at devenit
funcţionari publici,
nu mai ascultă pe clienţii lor şi caută
să expedieze
tote causele de odată, şi cu cea mai
-imică ostenelă
posibilă. Aşa dar, cu tâte că justiţia
este gratuită
precum şi apărarea, mulţi cari nu caută
în procese
numai un fel de petrecere, se hotăresc
a suferi cu
răbdare tote nedreptăţile pentru a scăp
a de suptrare şi de perdere de timp.
„Este întristător de a vedea cât de mult
se înmulţesc
atentatele la proprietate, cu tâte că
aurul şi ărgintul
d
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sunt suprimate. În cualitatea mea de controlor, văd
acuma în culise multe lucturi ce'mi scăpa altă
dată din vedere. Numărul pungăşiilor este de şapte

ori mai mare decât înainte. Impiegaţi de ori ce fel
vând

marfa

tribuţii
îşi fac
sai a
trebue

furată de la Stat în schimbul unei

re-

personale saii a unui serviciă Gre-care; sali
slujba fără a scote, dupe cum le este datoria,
depune la casă, cuponul ce cumpărătorul
săi dea. Inşelând asupra cuantităței şi cua-

lităţei obiectelor

vândute,

ei se încercă să compen-

seze ceia ce lipseşte şi nu
cuponul corespundetor.

forte

Se întâmplă

pote fi represintat

de

de certificate

de

des furturi

în
bani. Fotografiile de pe certificate nu ai putut,
cuea
uinţar
întreb
ce
împedi
masa transacțiunilor, să
pânelor de rerţe persone. Fâgăduinţa şi darurile de
tot felul, celor ce au influenţă, pentru a obţine locuri saw un fel de muncă plăcută, se fac chiar de
funcţionarii cei înalţi. În tote conferințele nâstre cu
controlorul şef, ni se atrage atenţiunea, în interesul
controlului, asupra acestor manopere ruşinose.

Până acuma, mă legănasem cu speranța că lucru-

rile vor

fi ameliorate

când fasa de transiţie va trece.

Dar, nu mai pot rămâne orb: răul creşte din di în di.
Unul dintre colegii mei voia să mil explice adi în
modul următor: de când 6menii nu mai pot, prin
sirguinţă şi întrun mod legal, să'şi ridice condiiţunile de existenţă de-asupra nivelului uniform im-

pus tuturor,

tot gândul

le

procure

este ca să'şi

întun
munca

mod nelegal acea ameliorarea sârtei lor, ced
nu le dă.

“ Am

petrecut

câte-va

dile

grâznice,

Duminică,

fârte. de. dimineţă, Franz sosi. de la Leipzig,

mer-
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gend la Stettin unde pretindea că este transferat.
Cu cât soţia mea arătase puţină surprindere la sosirea lui, cu atât se arătă

fârte

emoţionată

la ple-

carea lui; plângea cu o. adâncă durere, 7] îmbrăţişa
cu 0 dragoste nespusă, şi nu voia să se despărteze

de dânsul. Franz îşi luă diua bună de la mine parcă

nu

mai

era să me

vadă.

Pe

Agnes,

logodnica

lui,

nici nu-am veduto; ci voiră să mergă împreună
la gara drumului de fier pentru Stettin.
Mercuri,

citeam

nevestei

mele,

cu

o voce

indi-

ferentă, în Vorzwaeriz, vestea că nişte emigranţi
fugari mai fuserâ-încă împuşcaţi pe câstele mărei de.
grăniceri. Soţia mea înspăimântată, strigă: «Unde?»
Când i-am respuns: «In portul de la Sassnitz», ea
cădu leşinată. Am reuşit cu multă greutate s'o aduc
cu încetul în fire. Imi povesti că Franz şi Agnes
plecaseră impreună duminică, nu pentru Stettin, dar

pentru Sassnitz şi Riigen, ca să părăsescă Germania
pe acolo.

Jurnalul

explica

că

emigraţii

fugari se

opuseră cu tărie când corabia daneză venind de. la
Stettin fu supusă visitei, la oprirea sa la Sassnitz,

de guarda graniţei, şi că fugarii fură
duşi pe uscat.
PE
Trecură

câte-va

durere şi temere,

ore

teribile

pânăce

cu sila

pentru

un nmmer

rea-!

noi, . între

al

diarului

Vorwaerta publică. numele morţilor şi a răniților.
Franz şi Agnes nu eraii pe acea listă. Dar ce sârtă
avuseră?
Atunci soţia "mi spuse tot ce se ?ntimplase. Chiar
înainte de plecarea lai de la Berlin, cu ocasia serbărei dilei de naştere a mumei sale, Franz îi comunicase nestrămutata lui hotărîră de a părăsi cât.
mai

curând

nesuferită, El

Germania,

rugă

unde

starea lucrurilor îi era

cu insistenţă

pe

mama

lui să

numi spue nimica, căci se temea de resistenţa mea,
din causa respectului mei pentru lege. Soţia mea se
.
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" câte-va monede de aur a căror existență n'o cunoşteam. Acestă sumă servi lui Franz ca să plătescă
locul săi în corabia străină,
Agnes se mai opunea. Era gata, la trebuinţă, să
urmeze

pe Franz

ori unde,

dar

nu

vedea

necesita-

teade a se despărţi de râre cele-l'alte fiinţe ce le
iubea aice. Însă din ce în ce propria ei situaţie deveni mai penibilă, lucru ce 1 aflu numai adi. Tinera copilă, liniștită şi cu minte, lucra înainte în
casa pârintescă şi ducea lucrurile gata la marea

prăvălie de mode pentru

era

silită să

muncescă

care

într'unul

lucra.

Acuma

însă

din stabilimentele

mari de cusătorie ale Statului şi să, stea t6tă diua
închisă într'o sală comună cu nişte femei dintre
care. multe ai moravuri necuviinci6se. Multe vorbe
şi porniri ciudate o indignaseră, cu drept cuvânt. .
Plângerile şi reclamaţiunile ce le tăceaii eraii în detrimentul ei. Graţie frumuseţei sale, unul dintre
şefii stabilimentului nui dădea linişte, şi fiind respins cu o Ore-care violenţă, se răsbună făcendu-i
fel de fel de şicane în privinţa muncei. Sar fi putut
întâmpla aceleaşi lucruri odinicră, însă atuncea găseai scăparea căutând de lucru într'o altă casă, pe
când

adi mulţi

directori consideră lucrătorii ca nişte

sclavi supuşi lor fără nici o apărare. Inalţii funcționari o ştii, dar mulţi dintr'înşii nu fac o wai
bună întrebuințare a puterei lor, şi judecă prin urmare cu multă indulgență plângerile.şi reclamaţiunile ce le parvin. Aşa dar părinții şi logodnicul fetei amenințate în onorea ei nu mai au alt mijloc

de cât principiul - legitimei apărări. Ast-fel fapte
grave ca :omorul, devin consequenţa unei atare stări
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de lucruri, după cum îl aflăm dilni
c în întrunirile
nostre de controlori.
„Agnes, care este orfană, nu are
nici
la Berlin. Scrisorile şi plângerile sale neîn un apărător
trerupte disperară pe Franz la Leipzig, şi % întăriră
hotărîrea de
a: nu mai întârzia cu executarea planu
lui săi de
fugă. Agnes nu mai voia acuma nici
o
Soţia mea îi dete ajutor în cele din urmăînterdiere.
nopţi ca
să facă hainele necesare pentru călătorie
gâtescă tot. Ast-fel ajunserim la dumineca şi să prehotăritâre
a căror evenimente ne ţinură atâta timp
într'o grâsnică temere. În sfârşit după 8 dile, prim
irăm de la
copiii noştrii o scrisâre din Anglia.
Pescarul la
care dobâ
ndiseră

un

adăpost

la

Sassnitz

stărei

noui

depărtată cu- nevasta mea. Populaţia acesteiera rudă
câste a

mărei

este în genere

Opusă

de lucru

ri,
fiind-că au perdut acuma slujba puţin osten
ităre şi
forte danică de băiaşi. Societatea socialistă
nu permite băile de mare decât acelora cărora
medicii le
ordonă, după o examinare amănunţită a
unei comisiuni speciale.
„Pescarul nostru avu prudenţa de a se
opune

intenţiunei ce ăveau copiii noştrii de a fugi într
una .

din corăbiile care sânt de cât-va timp supu
se
speciale supravegheri. In momentul tocm
ai
atenţiunea grănicerilor era fixată asupra acele
i
răbi,

pescarul

îi

conduse

cu

barca

lui

până

unei
când
co-

la

Stubbenkammer şi reuşi să-i depue întrun vas
englez care se întorcea de la Stettin 'în Anglia.
Englezii, a căror comerţ suferă mult de noua organ
isare a Germaniei, sunt în tot-deauna dispuşi a aduc
e
supărări guvernului socialist, primind pe emigranț
ii
fugari. Agnes şi Franz sunt dar bine sosiți în
Anglia şi adi ei au şi plecat pentru America. Bieţi
i
copii! Cât ai suferit! Şi biata mea soţie care
atâta
timp a tăcut temerile sale! Cezaşi mai putea să
tac

—

pentru densa ca
mamă !
XXI.

NOUA
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să-i r&splătesc

acea

SCHIMBARE

DE

bunătate

de

CANCELAR -

Nemulţămirea a ajuns la culme la ţară când s'a
audit de concertele date în pieţele publice ale Berlinului şi de representaţiile teatrale gratuite. In tâte

localităţile mici, să cere egalitatea socială şi obligaţia de a plăti în mod egal pe toţi aceia cari fac

o muncă egală precum şi stabilirea pretutindeni a
aceloraşi petreceri în sarcina comunităţei. Insă locuitorii săteni sunt deja lipsiţi de luminatul cu
gaz, de lămpile electrice şi de încălzitul cu ca-

lorifere.

Vorwaeriz: Sa încercat să potolescă spiritele
prin frumâse descrieri a foleselor traiului câmpe-.
„nesc, prin consideraţiuni idilice asupra petrecerilor

în sînul naturei şi a plăcutei influenţe ce are aerul

curat de la ţară.

Dar acestea

aii

fost

luate

drept

batjocură. Dar unde sunt petrecerile în sînul naturei

când piouă, şi când ninge? Dar unde este aerul
curat în locuinţele înguste şi în grajdurile pentru
vite? Tote comunicările trimise diarului eraii pline
de plângeri de acest soiii.—«Nu era alt-fel odiniâră!
r&spundea diarul.— Bine inţeles, mai spuneai, încă
sătenii,

dar

odini6ră

toţi

aceia

cărora

nu

le mai

plăcea ţera, puteai! să se mute în oraş, pe când
acuma țăranul a ajuns” rob al pămentului până ceti

va place guvernului să] mute din loc; prin urmare

sătenii aii dreptul

să se bucure

lucruri ca orăşenii, în virtutea

la ţeră

de aceleaşi

principiului: Drep-

turi egale pentru toți.»
„ Cancelarul nu a ştiut cum să scape, In adever
este ceva mai greii de a guverna decât de a curâţi
ghete şi haine. Organisarea petrecerilor populare
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era singur lucrul ce reuşise.- Dar, cu cea mai mare

bună-voinţă

din lume, nu_se

putea

stabili în fie-care

colţ de stradă o sală de concert, un circ şi un
teatru. Cancelarul avu idea de a trimite în fie-care
duminecă câte-va sutimi de mii de Berlinezi 'să se
bucure în sînul naturei afară din Oraş, şi să aducă
un numer egal de săteni,în teatrele din Berlin. Din
nenorocire, timpul a fost prea :nepotrivit . pentru.acestă potrivire socială. Când ploua, Berlinezii, cu
tote că sunt forte iubitori de păduri şi de câmpii,
nu voiau a se supune acelor petreceri umede, pe
când sătenii luai cu plăcere locul Berlinezilor în.
petrecerile populare.
„Aşa dar, cancelarul supărând de o potrivă pe
Berlinezi şi pe săteni, a fost silit să'şi lase scaunul,

temându-se

ca nemulțămirea

excitată

în contră-i să

nu exerciteze o influinţă defavorabilă asupra alegerilor Reichstagului. S'a suspendat tâte petrecerile

gratuite;

Berlinul

este f6rte nemulțămit de acestă

suspendare. Ca' odini6ră, nu se mai pote pătrunde '
în teatre decât plătindu-se în schimbul unui cupon
scos din condicuţă
Ă
Secretarul Tesaurului a fost ales ca să succedeze

cancelarului.

EI trece

de un

om

hotării,

şi de an

bun caiculator. Acest din urmă punct este cu atât
mai important cu cât se vorbeşte în ascuns despre
lipsa de echilibru între cheltueli şi venituri în so- cietatea n6stră socialistă.

XXL. COMPLICAȚII EXTERIOARE
Se adună din

not: cu grabă

şi se pune în stare

de serviciti întrega flotă de r&sboiiăş lăsată de vechiul

guvern. Armata activă, care pentru menţinerea
ordinei interire şi supravegherea hotarelor a fost.
în sfârşit mărită până la 500.000 Gmeni, are să se
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mărescă

vederea
Intun

încă sub infinenţa

noului

cancelar,

pericolelor exteridre ce ne ameninţă,
discurs rostit

înaintea

Comitetului

lativ de ministrul afacerilor străine
fica aceste

măsuri,

oratorul

rocire, supărările,

a acătat

complicațiile,

în

legis-

pentru a justică din

neuo-

greutăţile

mereii

crescânde cu puterilestrăine, silesc a recurge la ase-

menea

precauţiuni.

u e vina ministrului afacerilor străine. In Statul
socialist, acest minister serveşte de intermediar în
tote schimburile de marfă cu străinătatea..El prin
urmare trebue să negoțieze prin note diplomatice

asupra tuturor plângerilor ce se ivesc din cualitatea

defectudsă sai din darea în primire neexactă a
mărfurilor exportate. Certele ivite prin Felaţiuni de
afaceri întrerupte sau schimbate, sai printr'o concurenţă supărătâre, certe odiniâră inevitabile în domeniul comerţului privat, se ivesc adi de la Stat la

Stat.

Acesta

este inherent

instituţiunilor

Dar, spune cu drept cuvent

străine,

consciinţa

democraţiei

ministrul

none,

afacerilor

sociale internaţionale.

simţimentul fratecnităţei tuturor popârelor ar trebui
să producă aici resultate cu totul diferite de greu-

„tăţile de care

ar
In
al
cu

trebui să
adevăr, nu
Englezilor,
verii lor,

mocraţia

cialist

suntem

din

Benorocire

înconjurați ;

resulte concordia, conciliarea, pacea.
ne putem mira de deplorabilul spirit
aceşti coconaşi de la Manchester, cati,
Americanii, nu voesc să audă de de-

socială.

european,

Ei nu

pot uita că continentul

anulând

tâte

titlurile

de

so-

valăre

asupra Statului, tâte acţiunile, etc., a scăpat ast-tei
de ori-ce datorie faţă cu Englezii cari aveau valori
continentale. Dar aceşti Gmeni lacomi de bani ar

trebui şi ei să înţelegă că Gerniania, prin acestă anu-

lare, a perdut mai multe miliarde decât a câştigat,
căci tote titlurile austriace, ungare, rucesci, italiane,
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_

etc. care erai în mâinile Germanilor, au fost
declarate nule şi fâră valre de guvernele socialis
te ale
acestor

ţeri.

Din nenorocire, aceste guverne nu voesce a
recunoşte că, întrun înalt simțimânt al caracterului
in-

ternaţional

al democraţiei

sociale

am

primit

fără

murmur să nu ni se mai plătescă dobândile titluril
or
nostre străine. În egoismul lor neconsiderat, ei
merg
până a nu voi să ne cedeze decât cu bani gata
sau

în schimbul

imediat

a altor mărfuri, acele

din arti-

colele lor de care Germania are trebuinţă şi
a
căror val6re o plăteam mai nainte cu cupânele
nâstre

“de dobândi.

Plata cu bani

supărare guvernului nostru

dea pentru a balanţa

monetizat

-şi

ne

gata

nu a adus

nicio

cât timp el a putut să

socotelile,

monetizat „ce

aurul

ne aii

şi argintul

devenit

de

prisos.-“Dar după ce ne-am lipsit ast-fel de tot
metalul nostru preţios, întâmpinăm cu Statele .socia-

liste vecine tot aceleaşi greutăţi ce le avusesem cu

domnii Englezi şi cu Americanii, ca să le trimitem
ca de.obiceii obiectele nâstre manufacturațe şi să .
primim de la ei în schimb ceia ce ne: trebue ca
grâu, lemne, în, cânepă, păpuşoi, lână, bumbac,
petrolei,

cafea, etc. În societatea

socialisată,

ei nu

mai aă trebuință de productele manufacturate ger-

mane precum, mode şi confecţiuni, broderii, altiţe,
bibiluri. şaluri, mânuşi, piane, cristale fine şi alte
fleacuri de acest soiii. De când s'a stabilit egalitatea

socială, propria lor producţiune

lătâre pentru aceste articole.
Domnii Englezi

este fârte îndestu-

şi Americani, din causa ostilităţei

lor faţă cu democraţia socială, spun. mereu că!
obiectele manufacturate. germane, şi în special productele metalurgice şi textile; chiar până şi colțunii
şi jucăriile de copii sunt fabricate acuma cu atâta
imperfecţiune şi negligenţă în cât nu mai vor “să

dea acelaş preţ ca' mai nainte şi se gândesc să
şi-le procure, de aiurea. Cu tâte acestea, guvernul
nostru de abia își. scâte cheltuielile, din causa mărirei producţiunei.

Ori-ce

încercare

de

înţelegere

internaţională pentru adopţiunea unei durate maxime
a gilei de muncă, nu a isbutit, de 6re-ce guvernele

socialiste,

în egoismul

lor

naţional

pretind

că, în

acestă cuestiune, trebue ţinut semă înainte de tâte.
de condiţiunile particulare ale fie-cărei țări în privinţa
climei, caracterului locuitorilor, etc.

Ce trebue să facă guvernul nostru ? Dacă, de la

socialisarea

Germaniei,

nu

mai

avem

trebuință

de

mătase şi de vinul din străinătate, acestă economie
nu pOte compensa miliardele perdute asupra expor-“
tărei nostre. Aşa dar nu este de mirare ca notele
diplomatice să ea în fie-care di un caracter mai înşepător. Deja la est şi la vest, s'a insciințat că Germania, dacă nu mai pâte hrăni populaţia ei ar trebui

să cedeze unele

părți ale teritoriului stă

statelor

vecine, S'a şi discutat cuestiunea dacă nu Sar putea
şi dacă nu ar fi bine ca să se ea dinainte cu sila
acele teritorii, ca nişte lucruri amanetate, pentru a
garanta datoriile acumulate ce Germania a contractat
faţă

cu

vecinii săi,

Afară de acesta, străinii. loviți prin anularea titlurilor 'de valori germane, căută să se despăgubescă
confiscând mărfurile şi vasele germane pretutindeni
unde ai ocasie so facă, Ajutorele date emigraţilor

germani în fuga lor, de bastimentele străine, sunt mereii causa

unor

desbateri

supârâtâre.

.

Intr'un cuvânt, speranța că stabilirea democraţiei
sociale are să fie sinonimul păcei vecinice între popOre ameninţă să devie tocmai sinonimul certei. şi a
răsboelor. Comitetul legislativ, conchide ministrul,
nu şi pote ascunde necesitatea de a pune din noă

flota în stare de r&sboiu şi de a mări în acelaş timp
efectivul armatei active până la un milion de Gmeni,
X3IV.

In sfârşit
loc Dumineca
di de

repaos,

AGITAȚIE

alegerile

ELECTORALĂ

pentru

Reichstag

vor avea

viitâre: sa ales pentru acest scop o

cum

se

cuvine.

In societatea

sociali-

'sată, resultatul alegerilor are o importanță de o sută de ori mai mare decât odinidră, Adi, totul depinde
de organisarea guvernului: munca lucrătorilor, mâncarea, băutura, locuinţa, îmbrăcămintea, etc. |
Acesta se vede bine după programele şi manifestele electorale. Multe grupuri politice se presintă
cu reclamaţiuni de tot îelul. Mulţi cer modificări
la regulamentele de brutărie, augmentarea -porţiei

de carne, o bere mai bună, cafea mai tare (actual-

minte

din

causa

complicaţiunilor

'exterire

nu se

mai dă decât cicâre în loc de cafea), locuinţe mai
mari, încălzitul mai bun, luminatul: mai viti, veşminte mai eftine, rufârie mai bine spălată, etc.

Multe femei sunt

fârte nemulțămite „că. cererea

lor de a alege jumătate din deputaţi întrun colegii
electoral separat li Sa refuzat ca fiind reacționară

şi cu tendinţă la constituirea unei caste. Femeile
se tem că, dacă ele voteză cu bărbaţii în circum-

scripţii electorale comune, multe dintre ele vor
da votul lor candidaţilor de. sex bărbătesc, 'şi de
Ore-ce este puţin probabil ca bărbații să susţie
candidaturi de femei, nu vor trece: destui deputaţi
de sexul lor.
,
Pe de altă parte, un mare număr de: femei, fără
consideraţie pentru vârsta lor, fac causă comună cu
partidul «Tinerilor» care, pentru aşi asigura con-,
cursul lor, înscriă în mod formal în programa lor
dreptul la căsătorie. Ceva mai mult încă, «Tiverii»

5
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cari se reazimă pe cartea lui Bebel şi se dic «puri
Bebeliani», cer dioa dermuncă de 4 ore maximum,

o schimbare

seprămânală în felul muncei, o rota-

iune mensuală pentru tâte funcțiunile înalte până
la aceia de cancelar inclusiv, * apoi o lună de vacanțe- vara, cu călătorii la băi, şi restabilirea petrecerilor gratuite.
”
Partidul guvernului propriii disse presintă cu
multă asigurare, cu tâte că programa lui nu ese

din generalităţi. El someză tăte partidele precedente

să se unescă ca nişte buni patrioți „pentru a forina
marele partid al ordinei în contra unei facţiuni denegaţiune şi de r&sturnare care se târâe în întuneric
şi Caută a se insinua sub numele seducător de partid
al libertăţei. Acest partid al libertăţei cere mai cu
semă restabilirea dreptului părinţilor de a creşte

“copiii lor, suprimarea

bucătărielor

naţionale,

libera

alegere a profesiunilor și dreptul de a o schimba,
„Precum şi un salarii superior pentru lucrările mai
grele. Fie-care trebue să pricepă că atare cerinţe
aduc pagubă egalităței sociale şi ar fi apte - prin
urmare să mmineze basele Statului socialisat. "Realisarea acestor dorinţe, dice partidul guvernamental,
„ar conduce fără smintelă la restabilirea proprietăţei
private şi a moştenirei, la domnia capitalului şi la
sistemul exploatărei, aşa cum existai în vechia societate.
Agitaţia electorală, care este moderată, nu respunde multiciplităţei programelor şi manitestelor electorale; ea “era mult mai viue mai nainte. Este
adevărat că, conform hotărârei congresului din Erfurt (Octombre 1891), tâte legile care limitedă

libertatea de a exprima o părăre şi dreptul de în-

trunire sunt abrogate, Dar la ce serveşte libertatea
presei când guvernul este in posesiunea tuturor ti-

pografielor ? La ce bun libertatea de întrunire când

—

tote sălile de

întrunire
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aparţin

guvernului ? Tâte

partidele se pot servi pentru adunările lor electorale
de localurile publice, în casul când ele nu au fost

pregătite pentru alt ceva; dar trebue să observăm

câ generalminte nu sunt locale libere pentru partidele de oposiţie. Diarele guvernului sunt silite să
primescă, în privinya alegerilor, tot felul de inserțiuni; dar, de Gre-ce, cu sistemul de certificate, comitetele electorale nu pot aduna bani, nu este nici
un fel de fond pentru a plăti aceste inserțiuni şi

pentru a plăti cele alte cheltueli electorale. In a-

cestă

privinţă, în vechea

societate,

partidul

demo-

guvern,

fie

crato-socialist era incontestabil mult mai bine avantagiat. El dispunea de foarte multe parale pentru
alegeri şi ştia să le întrebuinţeze cu dibăcie.
Partidele de oposiţie se plâng în particular cănu se găsesc decât puţini Gmeni cari să îndrăsnescă -

a se pune

făţiş în contradicere

cu

ca

candidaţi la Reichstag, fie numai ca oratori în în-

trunirile electorale. În adever, fie-care pâte fi tran=
sterat de guvern, fără altă forma de proces, fie înto altă profesiune, fie întro altă localitate. Cu
Organisarea n6stră, resultă din aceste deplasări, schimbări în condiţiunile de existenţă, care pot fi f6rte
simţitOre pentru betrâni şi pentru persânele de o
vârstă matură. Este adevărat că'ţi este -învoit să re-

clami

contra

unei

deplasări

arbitrare.

Dar

cine

pâte. proba că deplasarea nu era necesară şi justificată
de schimbări în condiţiunile de muncă care reclamă
O altă repartizare a lucrătorilor.
După cum o constatăm din di în di în conterinţele n6stre de controlori, o efervescință pericul6să agită din ce în ce mai mult spiritele în oraş

şi la ţară.

Ai impresiunea că nu ar trebui de cât

„0 mică lovire, exteri6ră pentru ca să isbucnâscă o
revoluţie grozavă în favorea restabilirei vechiului
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regim.

Se aude

că la ţară,

ici şi colo, Sai ivit con-

flicte violente între populaţinne şi armata însărcinata să, stabilească organisarea socialistă. Guvernul
nici nu este sigur că toţi soldaţii vor fi credincioşi.
De aceia nu s'a: restabilit încă garnosina la Berlin,
cu tote că s'a mărit mult armata. Din contră, po-

liţia, care este complectată pe cât se pâte, cu

mocraţi

socialişti aleşi

până la 30.000 Gmeni.

în t6tă

ţara,

a

fost

de-

mărită

Afară de guarda călare, s'a

dat poliţiei şi artilerie şi soldaţi de genii.

Alegerile Reichstagului se fac prin buletine de
vot stampilate de guvern şi depuse întrun plic închis. Dar cu o organisare ce aduce intervenirea
guvernului în tâte circumstanţelele vieţei, cu publicitatea existenţei, cu sistemul de control la care
fie-care individ este supus se pare că mulţi nu ai

destulă încredere în secretul votului pentru a vota

conform

convincţiunelor

în multe

ocasii,

pentru

lor. Tot aşa era odinioră

funcţionari ; adi

însă

toţi

Cum

îşi

sunt funcționari ai comunităţei.
Resultatul alegerilor este prin urmare cu totul
nesigur. Dacă voinţa poporului se exprimă în adever, vom avea un Reichstag în sensul restaurărei
vechiului regim. Dacă, din contră, frica este mai
mare, Reichstagul va fi un instrument orb în mâinele guvernului. Ei însumi nu stiă încă cum voii
„vota. ME tem să nu fii supraveghiat mai de aprâpe
din causa fiului meii fugar. Pote că voii pune un

buletin alb.

XĂV.
Anicuţa, iubita

VESTE
nâstră

TRISTA

copilă,

a murit!

pote închipui cineva că acestă mică fiinţă care se
juca lângă noi cu atâta veselie şi dragoste, zace a-

Cum

nemişcată şi fără viață; că

acestă

gură

care

—
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cânta aşa de voios a r&mas mută, şi aceşti ochi
sunt închişi, acei ochi cari aveai raze de lumină
atât de frumose când la Crăciun copacul împodobit
lucea pe masa nâstră, ori când pe o măscioară o
mică lumînare aprinsă lumina turta obicinuită la
diua ei onomastică!
Tocmai adi era aniversarul ei de naştere. S&rmana mea soţiese dusese dimineţa la stabiliment
pentru a încerca săâ'şi vadă copila măcar uu moment. Veselă şi, surîsul pe buze, ea întrebă de Anicuţa. După o tăcere (soţia mea fu silită să repete
numele şi adresa), primeşte ca răspuns nişte cuvinte
reci anunțându-i că copila €i a murit în zori de
di şi că Sa trimis acestă veste- părinţilor.
Soţia mea cade pe un scaun, leşinată; apoi dra-

“gostea de mamă îi dă o putere ssupranaturală.

Ea

nu pote să creză că Anicuţa, copila ei, să fimurit:
trebue să fie o erdre. Intră iute în camera mortuară, după supraveghere, şi vede strmana mică
fiinţă culcată în lunga-i -cămaşe de nâpte roşie.

Tote chemările, t6te sărutările, genetele mamei sunt

zadarnice şi n'o -pot deştepta.

„Cum

a putut

acestă

perfidă

bolă

catastrofă aşa de grabnică ? Nimeni
„a

răcit,

probabil

noptea.

La

să

aducă

o.

nu ştie. Copila

noi chiar se

descope-

rea mereii nGptea, dar întrun stabiliment ochiul
mamei nu vegheză cu atenţiune la pe-care pat, în
mijlocul atâtor copii. Ventilaţia reglementară introduce necontenit un curent de aer rece în dormitor.
Pâre că copila nu s'a şters îndatăşi cu îngrijire
după bae; în stabilimente aşa “mari, multe lucruri să fac întrun mod cam somar.
PGte că schimbarea în felul de hrană a făcuvo
mai sensibilă şi mai slabă decât era la noi. Dar la

ce bun să căut şi să'mi bat capul acum; nimic nu
va readuce la vieţă pe biată Anicuţa.
5
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Cum va- putea să sufere acestă lvitură strmana
mea nevastă? Era atât de surprinsă şi suferea atât
în cât am fost silit s*o trimit acasă într'o trăsură,
Chiar cu nu am 'sosit decât mai târziă.
Anicuţa era copila nâstră cea mai mică, singură
fată născută după băeţi.Ce
. nu am visat noi şi nu
am sperat pentru dânsa când era să fie mare?
Ernest, bravul meu băiat, nu va afla acestă tristă
veste decât mâine. Bunicul nu trebue so afle. El nu
reveduse pe Anicuţa de când ne desperțisem De
acum Înainte el nu are săi mai povestească acele
minunate poveşti ce le ştia şi i le spunea, 'când
O ţinea pe genuchi şi când. dânsa cerea merei să
afle din noi despre istoria Copitei Roşie.
Franz

şi Agnes,

în America,

nu

bănuiesc

nimic,

de acestă nenorocire. Ei nu vor primi scrisrea
mea decât după dece dile! Franz: iubea cu multă

dragoste pe mica lui soră; îi aducea

d'a una ceva
şiretă o ştia
„tâlnescă când
sunt sfârşite,
luni !
SXVI.

mai

în tot-

când se întorcea de la lucru... Mica
bine şi alerga îndată pe scară să] înîl audea că vine. Dar tâte acestea
precum sunt atâtea altele de câteva
RESUXTATUL

ALEGERILOR

Faţă "cu o asemenea durere ori-ce politică pare
indifereată şi absurdă. Când suferim în present, nu
ne pasăde viitor.
Franz avea dreptate în apreciarea ce făcea despre
resultatul alegerilor. Scrisârea lui cea din urmă
imi spunea că într'o societate în care nu mai este
pentru individ nici o libertate personală nici eco-

nomică,

forma

guvernului,

fie-cea

mai

liberală,

nu

pâte asigura nici o independență politică. Acela care,
în tâte circumstanţele vieţei sale private, depinde
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de guvern
avea

cât depindem

decât în casuri

noi toţi

fârte

rare,

acuma,

chiar

cu

nu pâte
scrutinul

secret, curagiul să voteze întrun sens
displăcut
autorităţei. În organisarea nâstră socialistă,
dreptul
„de alegere nu pote avea mai multă importanţă
practică pentru
noi decât pentru soldaţi într'o
casarmă sai pentru
El avea dreptate;

osândiți
partidul

întro temniţă,
guvernului, fără

în-

cercâri particulare, fără nici un alt mijloc de
întimidare decât deplasarea şefilor partidului libertăţei
şi a partidului «Tinerilor», practicat bine
înţeles
pentru motive politice întru scopul de a face exemplu,

_şi cu 16tă nemulţămirea

ce domneşte,
a obținut maj

mult decât două tr&imi a voturilor.
Ei

însumi,

strivit de nenorocirea

ce

a

lovit

fa-

milia mea, am votat pentru partidui guvernului,
contrar intenţiunei mele de la început. Căci,
ce
am
putea noi deveni, în disposiţiunile nâstre
actuale
dacă am mai fi încă despărțiți prin trimiterea
mea
într'o localitate depărtată ?
:
Este stranii că tocmai la jeră, unde domneşte

cea mai

mare

nemulţămire,

cele

mai

multe

voturi

ai fost pentru guvern. Negreşit că la ţeră,
unde
fie-care individ pâte fi mai bine supravegheat
decât
în mijlocul populaţiuni compacte a unui oraş
mare,

mai puţin îndrăzneşte cineva să manifesteze
oposiţie
într'o circumstanță ca acâsta, Şi apoi, tocmai
în

districtele ceie: mai

agitate,

speriat mai mult populaţia.

mesurile,

militare

aă

Chiar la Berlin, partidul guvernului a avut mi-

noritatea,

ast-fel încât majoritatea deputaţilor aparţin

partidului libertăţei, de re

ce Berlinul, în sistemul

alegerilor proporţionale, nu formeză decât o singură

circonscripţie “electorală.
«Tinerii» nu at reuşit, şi cu tâte _-că au
fost
susținuți de partidul femeilor în favârea dreptului
.

6

universal la căsătorie, ei nu at reușit decât cu un
singur candidat. După cum se vede opinia poporului nu doreşte să vadă mai mult desvolrarea Statului democratico-socialist. Chiar unicul deputat al
partidului «Tinerilor» a fost ales numai fiind-că
partidul libertăţei a credut că trebue să”] susţie din
causa energiei oposiţiunei sale personale contra guvernului.
|
Partidul libertăţei sati a amicilor libertărei, - dacă
se caiculeză pentru întregimea ţărei, a obţinut aprope
o treime a voturilor, cu t6te că guvernul a eăutat
prin t6re mijlocele să'l zugrăvescă ca fiind partidul
revoluţionar şi al r&sturnărei sociale. El datoreşte acest
succes relativ mai ales sprijinul alegătorilor de sex femenin cari, în genere, ai avut în alegeri o activitate
mult maj mare decât domnii din sexul tare, şi cari nu
ascundeau disposiţiile lor nefavorabile organisărei n6stre, mai cu semă limitelor aduse economiei domestice

şi vieţei private, De când amânarea pentru a denunța
desfacerea unei căsătorii a fost redusă la o di, Sa vădut

multe femei abandonate ocupate cu distribuirea

bule-

tinelor de vot şi impingend la urne pe alegătorii
leneşi.
O singură damă a fost alesă în Reichstag: soția
noului cancelar. Acestă damă nu face parte din
partidul guvernului, ea s'a presentat ca independentă.

A

asigurat,

în discursul

săi electoral, că . în

tot-de-auna a avut obiceii să spue francamente
gândul ce are, soţului ei actual, precum făcuse şi
față cu toţi soţii ce avuse

pănă

acuma,

şi

că

prin

urmare, în Reichstag, va vorbi francamente, când,
după părerea sa, interesul poporului o va cere.
Partidul guvernului nu a credut necesar de a combate candidatura soţiei cancelarului, fie de politeţă,

fie pentru a'arăta în mod făţiş adeverul drepturilor
de egalitate ale femeilor în alegeri.

-
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XXVII. UN MARE

DEFICIT

In tâte lunile avem un excedent de un miliard
de mărci!) a cheltuelilor asupra veniturilor, a con-

somaţiunei

asupra

producţiunei,

în economia naţio-

nală. Noul cancelar a deschis şedinţa Reichstagului
cu acestă îngrozitore declaraţinne. Este chiar fârte
extraordinar că S'a putut ascunde acest lucru până
după alegeri. Dar este timp acuma să se dea ex-

plicaţiuni şi să se aducă leacul potrivit reului.
In adever, de mult deja, se putea observa în
tOte părţile societăţei că lucrurile nu mergea

bine. Când cine-va voia să

certificatul

sii, amploiatul

cumpere. 0

îi răspundea

marfă

cu

prea des

că provisiunea era tocmai epuisată şi nu pâte fi
reînoită în curând ; în realitate, marfa lipsea, dupe
cum se vede acuma, nu din causa prea multor cereri

dar din causa unei prea slabe producţiuni. Era greii

să'şi procure cineva chiar veşmintele cele mai necesare cu certificatele de bani. Pentru cele Palte
obiecte, trebuia să te mulțămeşti cu lucruri stricate
şi învechite, dacă voiai neapărat ceva. In sfârşit,
prețul articolelor

aduse

din străinătate, ca. cafeaua,

pettoleul, orezul, era colosal de exagerat.
Poporul însă nu duce o viţă destrăbălată. Pentru

prânzul - principal,

porțiunea

înainte, de 150 grame;
sens,

că se socoteşte

de

carne

este

tot ca

e schimbată totuşi în acest

ca greutate

totală

şi Osele.ş,

grăsimea. S'a şi redus fârte mul lista legumelori
până ntratât că se dă numai mazăre, cartofi şi
bame. Pentru aniversarul lui Bebel, se aştepta o

porţiune de carne

mai

considerabilă

şi un pahar

de

vin gratuit; nu s'a dat nimic. Chiar sarea şi piperul
Î) mare=

fr. 95,
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sunt mai rare. Multă lume se

plânge

că

bucatele

nu ai nici un gust, că ele provâcă un desgu
st forte
mare, chiar aceluia ce are o fâme
straşnică. La

ora de masă se aude numai de versat şi
de dureri

de stomac.
Cu

16te că după

semne

cunoscute,

nu

putem

aştepta, ca populaţia să se înmulţescă fârte
mult, din
causa angajamentului luat de Star că va creşte
copiii,

nu se mai

clădesc

case

în

Berlin.

De

multe

ori,
Teparaţiunile cele mai necesare sunt amâna
te, Nu
se mai aude de ameliorări, de reînoiri a maşin
sau a materialului, de augmentaţiune a stabi elor
limen-

telor industriale sau a mijlâcelor de transport.

Provisiuniie pentru consomaţiune par' redus
e la
minimum. Nu mai sunt stocuri înseninate
decât
pentru articolele puţin sau deloc cerute, sati cari
erai
odinidră exportate şi nu mai găsesc amatori
în stră-

inătate,

mai cu

scmă

în

statele

socialiste.

Ast-fe

l
sunt articolele de modă, broderiile, mănuşele,
vinul,
mătasa, pianele, pluşurile, etc. Se vinde
acuma tote
aceste mărfuri în Germania cu preţuri
mai mici
decât costul producţiunei, şi numai ca să
se scape
de ele.
7 Cu t6te acestea,'se pare că tocmai în aceste din
urmă
timpuri, deficitul sa mărit în loc să se
micşoreze.
Provisiunile de materie prime, sai auxiliare,
nici
mu mai sunt îndestulătâre pentru a asigura
mersul
regula

t al producţiunei. Străinul nu mai vinde măr-

furi pe credit Germaniei şi nu dă

schimbul

unei

valori echivalente.

nimic

decât în

Totuşi, nu se poe dice că guvernul să f regulat

consomaţia cu uşurinţă. După cum mesagiul
săi a
explicat-o forte bine, la. deschiderea Reichstagu
lui,
guvernul calculase că valârea totală a produ
cţiunei,
atât ca bogății. materiale cât şi ca prestații
de servicii, coprindenduse producerea colectivă deja
exis-
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tentă, se urca înainte de Revoluţi
e, până la 17 sati
18 miliarde de mărci pe an. Guv
ernul nu socotise
O augmentaţie posibilă a acestej
sultatul nouci Organisări; el pres produceri ca reupuse numai că va
remâne tot aşa de considerabilă
cu stabilirea une;
durate maximum de 8 ore pent
ru
Pe aceste baze s'a evaluat impo dioa de muncă.
rtan
unilor ce putea să acorde poporulu ţa "consomaţii. Chiar în aceste
condițiuni, şi
sonale

şi

cu_tâte
economice,

restricţiunile libertăţei permajoritatea populaţiunei sa

vedut până acuma într'o stare mai
rea decâr fusese
înainte de marea Revoluţie.
Dar iată că se vede că în Statul
socialisar, preducţiunea a fost redusă. la o trei
me din ceiă ce era
Odini6ră, adecă sa scădur de la
18
pe an, de la 1!'/, miliard la '/a mili la 6 miliarde,
ard pe fie-care lună. Ceia-ce face în patru luni
o perdere tot atât
de mare că cea pe care a suferit'o.
Franţa cănd a
„plătit
de la

contribuţie

1870.

Ă

Germaniei

,

după marele

resbeb

La ce vom ajunge cu t6te aces
tea? Cum vom
putea scăpa? Se aşteptă cu o teme
re extremă vii„tOrea şedinţă a Reichstagului în care
cancelarul va
explica causele dificitului,

XXVII. VESTE DIN FAMILIR
Tor singur me găsesc în locuinţa,
mea, ceia-ce
nu mi-se întâmplase de când eram
“Biata mea soţie este tot la spita flăcăii.
l. Medicul ma
rugat să mărginesc visitele mele
la strictul necesar,
ca să nu-i dati. atâtea emojiuni.
Căci
se aruncă cu pasiune în braţele mele când mă vede,
,
cum m'ar fi vedut după mari prime în tocmai ca şi
jdii. Apoi avem
scenele cele mai mişcătâre până
ce ne putem desPărţi şi până ce mă lasă să mă
întorc acasă. După
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conversațiile n6stre, cn cât ea se gândeşte mai mult
la noi toţi, cu atât suferă mai mult şi să îngrijeşte

mereu. Îşi închipue că suntem expuşi la fel de fel
de persecuții şi de pericole; se teme mereii că nu
are să ne mai vadă. Durerea pricinuită de mârtea

copilei nâstre şi de întâmplările relative la fuga lui
Frânz cu Agnes nu pote să dispară.
Am voit să consult în acestă privinţă pe fostul nostru
medic, care cunâşte f6rte bine temperamentul ei,
şi care

o căută de la

căsătoria râstră.

El

revenea

tocmai de la un tânăr sinucis pe care nu reuşise.
să”l readucă în vi€ţă. Imi spuse că îi pare fârte răi
dar că cele 8 ore de durată maximă a dilei de
muncă €eraii trecute. Prin urmare nu mai putea să

ne dea

nici un sfat

medical

până

a doua

di, cu

cea mai mare bună-voinţă şi cu tot prieteşugul
-lui
pentru noi. De dou ori deja un tener coleg, care
nu putea să remită biuroului de comptabilitate na-

țională destule cupâne

pentru a dovedi că exerci-

tase medicina
un timp corespunzător cu dioa de
lucru, îl denunţase ca fiind în contravenţiune
! cu
durata legală de muncă, şi prin urmare pedepsit
aspru. pentru supra-producţiune.
Bătrânul medic, cu ocasia visitei ce'mi făcuse,
vorbi cu mine de înmulţirea grâznică a sinucide„rilor în societatea socialisată. Lam întrebat dacă
un amor nenorocit era causa acestui din urmă. El
declară

că nu,

cu t6te

că

asemenea

accidente

se

întâmplă ca mai nainte; căci Statul nu pâte împe-

dica pe nimeni de a retuza oferte pentru căsătorie.

Bătrânul, carele fusese odiniră medic militar, căuta
să'şi dea semă în alt mod de creşterea sinuciderilor.

El spunea
mare

că în armată, sinuciderile proveneau în

parte din faptul

că

mulţi tineri,

cu

tote că

nu le lipsea nimic ca hrană, îmbrăcăminte, locuinţă,

nu se puteai deprinde cu disciplina ce-i impunea o

x
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silă neobicinuită. Şi totuşi ei aveati perspectiva de a
fi liberi după doui sai trei ani şi de a regăsi libertatea acţiunei. Prin urmare, nu trebue să ne prindă
mirarea, crede el, dacă acuma restricţiunile aduse

libertăţei personale
organisare

pe tot timpul

a producţiunei

de

noua

şi a consomaţiunei,

vieţei,

unită

cu egalitatea socială, reduc pentru mulţi, şi nu
tocmai pentru cei mai râi, plăcerea de a trăi până
într'atât că ei nu mai ved uu alt mod de a scăpa dinacestă

existenţă

unită,

uniformă,

pe care

nici o în-

cercare a voinţei n'o pâte modifica. Bătrânul medic
avea multă dreptate.
Veste bună îmi soseşte din America, de la Franz
şi de la Agnes. Acesta este singur punctul luminos
în viţa mea. Ei ai părăsit deja otelul unde erat

instalaţi

la New-York

după

căsătoria

lor, şi ai

reuşit a'şi crea o locuinţă a lor, dar fârte
Franz, graţie capacităţei sale şi solidelor
lităţi, a devenit un tipograf important.
creză întrun magazin de mode a căror
devenit forte înfloritâre în America de
curenţa

germană

a

incetat.

Cu

moderată.
sale cuaAgnes luafaceri ai
când con-

economie,

ei

îşi

„crează cu încetul întreg menagiul lor. Franz este
fOrte întristat de mârtea micei lui suridre, şi mă
rOgă frte mult să-i trimet pe Ernest; el vrea să
-se însărcineze cu creşterea lui.
Ernest, în casa de educaţie unde este, se găseşte într'o

stare
vorbind

de

plâns
decât

şi ?mi
r&ă

sfâşie inima?

de aceste

Nu

stabilimente,

se

aude

mai

cu.

s&mă de acelea unde sunt băeţii cei mai în verstă,
de la 18 la'21 ani. Ei ştii că, când vor ajunge la

21 ani, toți fără deosebire, vor găsi la ieslele naționale
lumea,

rațiunea
şi. că

nu

uniformă

pregătită

vor

în

putea

nici

pentru
un: caz

t6tă să se

urce până la ceva mai bun. Mai ştii încă că chiar
dacă Sar A pregătit cu gust şi cu dragoste pentru

,

o profesiune, ei
s'o dobândescă,
Fi intrebuinţeză
acordat pentru
variate ; ast-fel

nu ar avea nici cea mai mică garanţie
nici măcar o profesiune analogă.
aşa dar cam fără excepţie timpul
educaţie, în disipaţiunile cele mai
în cât acum din urmă Sa luat mă-

suri de disciplină care nu puteai fi mai aspre chiar
într'o

casă de corecţiune.

|

!

Cu tâte acestea, nu îndrăznesc să. sugerez lui
Ernest ideea de a fugi. Chiar dacă aşi cunâşte un
mod sigur de a trimite copilul printr?o corabie
străină, şi dacă Franz ar putea garanta întrun mod
Gre-care cheltuelile de drum, nu aşi îndrăzni, fără
consimţimântul

semnătate

soției mele,

atât de hotăritâre

să fac un

pas, de o în-

pentru

viitorul copi-

lului nostru minor. Şi âpoi, o atare comunicare, în
starea în care se găseşte soția mea acuma, ar fi

pentru dânsa o lovitură de morte.
XIX.

O ŞEDINŢĂ FURTUNOASĂ
REICAST
AG

De la desbaterile asupra afacerei
nomie,

casei

LA

de

eco-

nu mai fusesem la Reichstag, din picța Bebel.

Pe atunci, alegerile generale nu avuseră încă loc;
democraţii socialişti, cei inainte de revoluţie, erai
deci singuri între dânşii, căci se declarase tâte cele-

alte mandate
domnia

nule şi ne-avenite, ca resultând din

capitalului.

Astădi,

adversarii

democraţiei

sociale cari au fost aleşi, umpleai partea stîngă
sălei, adecă aprâpe o treime din Reichstag.

Singura damă al&să la alegerile din urmă,

a

soţia

cancelarului, base loc în mijlocul primului rang.
Acestă damă, o persână impunătâre, cu un aer ho-

tărit, dar îmbrăcată cu o 6re-care cochetărie, urma
discursul soţului săi cu mare atențiune, dând câte

„ Odată semne de aprobare

şi câte

odată

scuturând

—
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buclele părului ei ornate cu funde roşie. Sub impresiunea ce produsese declaraţiunea enormului nostru
deficit, partidui guvernului era abătut în mod manifest, pe când oposiţia antisocialistă, partidul libertăţei arăta mult avânt. Tribunele erai pline până
într'atâta că un măr ar fi putut să cadă la pământ,
şi mai cu semă garnisite de femei. O agitaţie visibilă domnea în auditoriu.
_
Ordinea dilei purta: «ochire asupra . stărei -economice.» În discuţiunea ce se angajă asupra causelor deficitului şi pe care mă încerc s*o reproduc
aice în, scurt,

cancelarul

Cancelarul.
— Nu

luă mai

ântâi

cuvântul:

trebue nici să ridem

nici

să

plângem, dar trebue să înţelegem faptul care a determinat o scădere a dout treimi
ducţiunei

în

Germania,

în

comparată

val6rea
cu

pro-

starea

ce

preceda marea transformare a societăţei n6stre socialiste (deputatul din Hagen, la stînga, strigă:
Poftim !). Da, D-le deputar, pentru a menţine ordinea

în interior,

am

tost siliți să

avem

o

poliţie

de dece ori mai mare: pentru a sprijini poliţia,a
împedica emigrarea şi a garanta hotarele în contra
străinilor,

am

fost siliţi să îndoim

armata

activă şi

flota. Apoi, anularea creanţelor nostre asupra
telor. socialiste

vecine

a adus

încetarea

plăţei

Sta- do-

bândilor - capitalului german ce era plasat acolo,
precum şi o scădere în venitul nostru. Exportaţiunea
nOstră în străinătate a fost redusă într'un mod extraordinar: de

transformarea

societăței

în Statele so-

cialisate, şi de ura Statelor rămase burgheze pentru
telul de

producțiune

a democraţiei.

Pe de altă parte, văd cap causă de scădere în
producţiune, exempţiunea tinerilor şi a bătrânilor

de la obligaţiunea la mumă. (Ascultaţi ! ascultați !
la stinga), precum şi reducerea duratei muncei, In-
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terzicerea ori-cărei munci cu diua a contribuit şi
ea la scăderea producţiunei. Din nenorocire, grație

efectelor demoralisatâre a vechiului regin (ob! ob!

la stînga), consciinţa datoriei ce are fie care dă a
munci, acel tundament indispensabil a societăţei so-

cialisate, nu este încă destul de respândită

pentru

ca să ne vedem dispensaţi de a ridica până la 12
ore. durata maxima a dilei de muncă, aşa cum îl
vom propune îndată. (Sengaţie). Apoi, până ce echilibrul va fi restabilit, vom ordona munca obligatorie, nu numai de la 21 la 6ş ani ca pînă acuma, ci de la 14 la 75 ani! (Ascultaţi! ascultați!
la stînga), reservându-ne totuşi de a ușura situațiunea

tinerilor inteligenţi

ca să “şi urmeze

țiunea, precum şi celor în verstă ca

sănătatea.

Vom putea
simplă şi mai
fOrte mult a
stinga). Sa
urmă modul

,

educa-

să'şi păstreze

asemenea să “stabilim o hrană mai
puţin costisitâre şi care să contribue
scădea deficitul nostru (Agitaţie la
studiat cu de-amănuntul acum din
de a reduce porţia de carne, la prânzul

principal, de la 150 grame

până la şo

grame

carne sai grăsime de fie-care cap, mărind
porţiona! raţiunile de legume şi de cartofi.

de

pro- -

Deputatul din Hagen: La Plotzensee! !)
Preşedintele: D-le deputat, te rog să încetezi cu întreruperile D-tale. (Aprobări la drepta).
Cancelarul,

(rmând).—Se

ştie că sunt

pers6ne onorabile, vorbesc de vegetariani,

multe

cari

nn

contră frte vătămătâre organismului omenesc.

(a-

cred de loc carnea indispensabilă şi o cred chiar din
gitaţiela drâpta).

|

Dar ne vom sili mai cu semă să realisăm mari
economii punând, printr'o desvoltare logică şi con4) Penitenţiar lîngă Berlin,

tinuă a egalităței sociale, hotare înguste voinţei individuale şi jocului orb al ofertei şi al cererei, care
adi

încă

împedică

maţiunea.
mente,

producţiunea

Societatea

unelte

produce,

de menagiu,

şi

măreşte

spre

veşminte;

cere în capriciul săi egoist,
modă ori alt-ceva...

ce

conso-

exemplu,

se

ali-

deci publicul

numeşte gust,
-

Sotia cancelarului: —O!o!o!o!
(Cancelarul se opreşte şi bea un pahar de apă ca
să aibă timp de a stăpâni nerăbdarea ce-i aduce în

prea des, nu obiectele fabricate de noi, dar tocmai
cele care ne lipsesc.saii pe care le am produs în
cantitate prea mică până acuma. Mărfurile acumulate de societate nw se vind, se învechesc, sestrică,
întrun cuvânt nu îndeplinesc scopul lor, şi acesta
numai fiind-că Domnii şi Dâmnele X, Y, Zau

gusturi dilerite. Oare drept este să ne supunem tendinţelor individualiste ale acelor pers6ne, punându-le la
disposiţie lucruri diferite pentru aceleaşi întrebuinţări,
ca hrană, locuinţă, îmbrăcăminte, aşa în cât domnul
şi dâmna X, să se hrănestă, să se îmbrace şi să
locuescă alt-fel decât domiiul -şi dâmna Z?
Cu cât producţiunea ar deveni mai puţin costisitâre,

dacă, în loc de a o înmulți ast-fel s'ar putea

reduce până la un număr

restrâns

de

obiecte, saii

mai bine încă până la un singur obiect pentru fiecare lucru determinat ! Ori ce perdere

ciență

dinainte

de

scurgere

că domnii

Sar evitaşi dacă

şi dâmnele

X,

să se hrănescă, să se îmbrace, să

acelaş mod, prescris de Stat!
Aşa dar, d&mnelor

Y,

prin insufi-

Sar

hotări

Z vor trebui

locuâscă

toți

în

şi domnilor, guvernul are să

vE propue în curând, pentru hrana, să supuneţi la
rândul lor prânzul de dimin€ţă precum şi cel de

.

mod visibil acestă întrerupere).
Cancelarul.—
Dic că acuma modac aprici6să cere

—
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ă

seră regulamentărei ce se aplică de la origină prân-

zului principal de la micdă-di. Egalitatea socială va
pentru tâte obiectele
ce-i vor fi necesare, ca paturi, mese, scaune, dula-

cere şi socialisarea menajului,

puri, rufărie şi alele de acest soiii. Punend în tâte
locuinţele un mobilier aparţinând Statului şi destinate
să rămâe acolo, vom scăpa pe particulari de grijele
şi de perderile ce resultă actualmunte din mutările lor.

Ne

tom

apropia

şi mai

mult

încă, decăt

am

făcut-o până acuma, de principiul egalităţei sociale
pentru locuinţe, cu tâte diferințele Situaţiunilor lor,
prin tragerea la sorţi a tuturor apartamentelor_ la

fie-care

trei luni.

Ast-fel,

norocul

de a avea

un

a-

partament la ctagiul I, pe stradă, se va presinta fiecăruia de patru ori pe an (Jaritate la stinga; aprobări isolate la drâpta).
Tot ast-fel, în viitor, se 'va' face pentru r6tă
lumea îmbrăcăminte din o singură stofă, de o singură cul6re şi după un model unic tâte strict determinate dinainte, şi care se tor purta un timp

fixat.
Soţia cancelarului
— Nici
. odată!

nici odată!

(Damele din tribune îşi manifesteză şi ele oposiţia)).
Președintele: Nu este permis tribunelor de a
da semne de aprobări sau de nemulţămire.

Cancelarul].— VE rog să nu vă înşelați asupra

sensului cuvintelor mele. Egalitatea în costum nu
trebue să mergă până a exclude ori ce diversitate,
Din contra voim a propune semne diferite pentru
a distinge în mod exterior damele și domnii din
provinciile, din oraşele, din profesiunile diferite. Acesta va uşura fârte mult controlorilor Statului su-

pravegherea

indivizilor.

(Ascultaţi!

ascultați!

la

stînga). În consecuenţă, ne va fi suficient să stabilim în viitor un supraveghător peste 30 persâne,
în loc de unul peste so, ca acuma, şi serviciul de

—
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„ Supraveghere nu mai va avea
trebuinţă de a fi mărit
pentru a asigura observarea exac
tă a tuturor regulamentelor relative la prânzurile
dimineşei şi serei,
la îmbrăcăminte

şi la locuinţă: Statul nostru
va.deveni tipul statului bine ordonat. (Str
igăt
e
la
stin
ga:
A Siatului tira
nic PD

(Preşedintele: agită clopoţelul şi
cere linişte).
Cancelarul : Acesta este programu
"| aprobaţi, sperăm, prin aplicarea l nostru ! Dacă
lui
numai că vum umple în curând defi energică, nu
citul economiei
nostre

naţionale,

dar că vom

înălța

n6stră până la fericire şi la bucurie, încă națiunea
pe fundamentul
egalitaţei „sociale, după

aceia

vom

reuş

învingem influența pernici6să a vech i treptat să
iului regim asupra moralităţei populaţiunei. (apr
obări la dripta;
uerături energice şi repețitela stin
ga ).
Preşedintele:

Ar f bine,

conform

ce sa făcut din mai multe părţi

începe

discuţiunea

să, se permită

propunerilor

membrilor

cu

ca,

înainte

domnului

adunărei

să-i

cererile

dea

Cancelar,

adreseze
câte-va cuestiuni Scurte asupra punctelo
r pe care unii
dintre ei le-ar găsi obscure sati neco
mplecte în pro-

gramul ce a presintat.
Cancelarul:— Sunt gata.să răspund

imediat la
t6te întrebările ce mi se vor adre
sa.
Un deputat al guvernului cere D-lui
Canceiar să
se explice mai cu detalii asupra orga
nisărei prânzurilor de dinineţă şi de seră, şi să arat
e dacă mtsurile propuse vor avea o influinţă asupra
sistemului
certificatelor de bani:
i
Cancelarul. -— «Sunt

deputat

recunoscător

că atrage. atențiunea mea

onorabilului

asupaa-u

nor omisiuni ce am făcut. Porțiunea dilnică
de pâne pentru adulţi va fi de-acum înainte redusă
de la: 700 -la
500 grame, pentru a .- împedica 'e supr
agreutate a
organelo

r de digestiune. Este “un :fapt:'experimen
tat
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acuma
mare

că. amidonul, aşa cum se găseşte în proporție
în pânea

negră,

intră

uşor

în

fermentaţiune,

ceia ce provâcă catarul intestinal şi diarhea. Osebitr
de porţia de pâne care trebue să fie suficientă pentru
cerinţele dilnice, fie-care adult va primi la dejun
10 grame de cafea nearsă şi un decilitru de. lapte
bătut. Cu acesta se pâte. face o porţie de o jumătate
litru. Noi credem că acestă combinaţie are să îndrepteze în mod suficient acţiunea iritantă şi vătămătore
a catelei. (I/aritate la stânga).
Sera, vom da fie-cărui adult 3 sferturi de litru
de supă, fâcând să alterneze supele de făină,pe
orez, de pâne, de cartofi; din când în când, acestă
supă va fi înlocuită cu un sfert de litru de lapte
bătut. La cele trei mari sărbători politice, la aniversarele lui Bebel, lui Lasalle şi lui” Liebknecht,
se va avea la prânzul principal 230 grame de carne

şi o jumătate litru de bere

Am mai uitat să spun-odini6ră că odată pe săptămână, în locul celor şo grame de carne după amiază,

sat la prânzul

de seră, se va da o scrumbie.

Acestea hu sunt decât propuneri cari

aşteptă a-

probarea Domniilor Vestre. Basând ast-fel hrana pe
principii simple şi naturale, vom avea încă putinţa
“de a exporta în străinătate t6te substanţele alimentare şi t6re băuturile costisitore şi cătate ce le am

propus până acuma, precum, de pildă, legumele de-

licate, vânatul, păsări de curte, peştii cei rari, şunca,
vinurile, în proporţia în care aceste producţiuni

vor mai exista încă în viitor. Sperăm că vom fi
ast-fel în stare de a balanţa val6rea alimentelor ce
vom aduce din străinătate pentru observarea regimului nostru: ce Pam arătat, precuni, de pildă, grâul
şi cafeaua.
.
Câr priveşte certificatul de bani, se vede aprict
că marea augmentare a predărilor în natură trebue
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să aibă de consecuenţă o scădere proporțională a
cupânelor care represintă numerariu. Avem intenţiunea de a preda încă în natură încălditul şi luminatul fie-cărei odăi în proporţia determinată de budgetul' nostru. Tot aşa, stabilimenete nâstre de spălătorie vor spăla rutele de acum înainte gratis, bine
înțeles în limite ce nu vor putea fi întrecute. În

atare

condițiuni,

noi

credem

că

facem

bine,

a pune

stavile

voinţei

dând

încă fie-cârui adult câte o marcă (a fr. 25) la dece
dile, pentrn tutun, sopon, îmbrăcăminte de fantasie,
diversele obiecte, petrecerile, călătoriile, întrun cu- Ventetot ce va putea încă dori. (I/aritate la stinga).
Intrebuinţarea acestei mărci nu va fi supusă nici un
controi din partea societăei. Vedeţi prin acesta că

_Suntem

forte

departe

de

in-

dividuale în domeniul.
săi adevrat legitim.»
Un deputat al partidului libertăţei întrebă pe can-

celâr, în ce mod: crede că: va putea, prin stabilirea

celor 12 ore

mare

slăbire

de muncă

ce

ar

pe di,

resulta în

să previe cea mai.

executarea

muncei,

precum şi ce atitudine are să aibă guvernulîn cuestiunea creşterei. populațiunei.

Cancelarul
: — Cât priveşte delictele contra da-

toriei muncei, augmentarea duratei orelor de muncă
ne-ar putea sili să complectăm sistemul penal adăogând suprimarea patului, temniţa întunecâsă, şi la caz
de recidivă, bătaia. (Se strigă în tribune : Huideo !!)

(Preşedintele ameninţă

golescă tribunele,

că

va da

porunca să se.

dacă cu zâte avertismentele

Cine-va va mai face manifestări).
„ Cancelarul:— Ve

sale,

rog să me înţelegeţi bine, că

„Priveşte bătaia, nu vom sfătui mai mult de 3o bețe .
Voim numai

ca sentimentul socialist a] obligaţiune

—
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muncei să pătrunză bine chiar
cari opun 0 resisteuţă fisică.

în

sufletul. acelora

Cât priveşte creşterea populaţiunei, rămân
em credincioşi principiului lui Bebel: Statul nostru
consi-

deră ori-ce prunc ca un spe bine-venit în democrația socială. (aprobări la drepta). Totuşi,
şi aice,.
trebue limite, şi nu am putea tolera ca o creşt
ere
exagerată a populaţiunei să pue în primejdie
echilibrul economiei naţionale, când mesurile ce
vam
” propuș îl vor fi stabilit. Vom putea pâte,
după cum
Sperăm

a o demonstra

mai

cu amănunte comisiunei

budgetului, să regulăm într'o proporţie întinsă
creşterea populaţiunei, regulând în acest scop hrana
con-

form indicaţiunilor atât de preţise lăsate de
Bebel

în acestă privinţă. Câci Bebel a spus'o cu drept
ate:
«Socialismul nu este alt-ceva decât sciinţa aplica
tă,
pe tote terenurile activităţei omenesci, cu o deplin
ă
consciinţă, şi cu o deplină cunoscinţă a lucrur
ilor.»
(Viue aprobare la dripta).

Preşedintele:

cuestiuni
cuţiunea
alternativ
şi stinga,

— De 6re-ce

nu se mai fac aite

D-lui cancelar, putem acuma începe disdupă ordinea dilci. Voi da cuvântul în mod
oratorilor celor două mari partide, drepta
şi voii începe 'cu stinga. D. deputat din

Hagen are cuvântul.

Deputatul din Hagen:
— Nu am nicio. dorinţă
de a pune întrebări D-lui Cancelar asupra amânuntelor programului săi, căci resultatele practice ce
le-am vEdur ca consecinţe a organisărei socialiste,
precum şi cele ce-le mai aşteptăm încă, dupe indicaţiunile onorabilului cancelar, sunt fOrte îndestulătore ca să ne uinple inima de ură şi de desgust
pentru regimul ce democraţia socială Pa impus Ger-

manici. (mare agitație la drepta ; -viue aprobare la
stinga)
.

Cruda

realitate întrece chiar relele

ce un
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vechiti deputat al circonscripţiunei mele le prevedea
ca resultate ale aplicărei programului socialist. (La
drepta; o! o! o omul plin de erori! o! o! cel

care mănâncă pe socialişti).

Văd că domnii de la drepta nu aii uitat scrierea
deputatului defunct Eugen Richter asupra erorilor democraţiei socialiste 1).- Facă cerul ca să fi
lăsat: de atunci erorile vâstre pentru a pricepe
adevăratele legi ale lumei economice. Deficitul anual
de 12 miliarde înaintea căruia vă& afaţi adi este
bancruta socialismului. (Murmure violente la drepta)).
Şi D-vâstră, D-le Cancelar, ascundeţi realitatea când

căutaţi a impune acest deficit mai înti duşmanilor
democraţiei sociale,
|
Gertnania numără acuma mai mulţi soldaţi şi poliţai de cât a avut vre-odată. E lucru firesc, de 6rece supuneţi acțiunei Statului t6te împrejurările vieţei private ori publice: sunteţi dar siliţi a înmulți nu-

merul agenţilor Statului. Cormnerciul nostrude export a scădut întrun mod desastros; unde eşte re
causa,

dacă nu în transformarea producţiunei şi con-

sumaţiunei la noi şi în statele socialiste vecine ?
Tâte

acestea, însă nu sunt îndestulătâre ca să ex-

plice a patra parte din . deficit, D-nul Cancelar îl
atribue în parte micşorărei duratei de lucru. Însă
media

acelei

durate

nici de ro ore pe di,

înainte

de

Revoluţie

şi prin o evoluţie

nu

era

linistită,

„pacinică, fără să aducă nici o pagubă producţiunei,
ea ar fi putut să scadă singură treptat. Causa care
a adus scăderea producţiunei nu este arât micşorarea muncei

cât inferioritatea

ei;

causa

este

trân-

1). Aice este vorba, bine înţeles, de o scriere a deputatului
Eugen Richter, asupra cerorilor deinocraţiei sociale» publicată la sfârşitul anului 1890 şi trasă în număr de 50.000 exemplare ! (N. Trad.)
ă
7
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“dăvia care acuma a pătruns în toți, (o7/ o/ 07 la
drepta). Adi, munca, ca în secolele trecute, nu este

considerată decât ca o sarcină, o. robie.

Egalitatea

salariului pentru servicii diferite, neputinţa de a
ajunge prin aplicare şi talent la o condiţie mai
bună, t6te acestea distrug dorinţa şi puterea de a
munci.

Ceva mai mult, munsa este mai puţin productivă
decât odinidră, de 6re-ce, cu întreprindătorul privat,
aţi suprimat direcţiunea îngrijită care: împedică risipirea materialului şi puterilor, şi care reguleză
producţiunea după cerințe. Capilor voştri de industrie le lipseşte ori-ce interes propriii, le lipseşte acel
stimulant pe care concurenţa - particularilor îl făcea

să se simtă mai înainte până în atelierele Statului,

Deficitul actual vă arată că întreprindătorul
era un exploatator nici o muscă nefolositre, şi
munca, chiar incontinuă, când nu este condusă
tun mod metodic, pâte fi o risipire de putere

de

materiale.

o scară întinsă,

dupt un model
nu

nn
că
înşi

Acel deficit vE arată că industria pe
aşa cum

unifotm,

aţi stabilit?o

pretutindeni

chiar în casurile când ele

convin, pâte micşora producţiunea.

Unde
pensa

am ajuns? In silințele vâstre pentru a com-

nefolâsele

producţiunei

socialiste,

aţi ajuns la

la nişte restricţiuni a libertăţei personale şi economice care fac ca Germania să se asemene cu nişte
ocne mari! (Sgomot violent la dripta, aplause la
stinga şi în tribune; președintele amenință că are
să dea afara lumea diu tribune dacă mai manifesteză). Obligaţia egală la muncă, durata egală
a
muncci,

participarea

silită la o muncă

tOte acestea nu existaii

mentele

altă dată

penitenţiare. Şi acolo

decât

chiar

determinată,

în stabili.

se recunoştea

un merit superior lucrătorului silitor şi dibaciii. In-

dividii ati în societatea vâstră locuinţe ce li se
im.
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pun, precum se impun temnițele osândiților. Mobilele aparţinând Statului, ce voiţi a aşeda în ele,
vor coimplecta asemănarea. Familiele sunt divisate.

Dacă nu v'ar fi frică de stingerea democraţiei sociale,
aţi despărţi cu desăvârşire bărbaţii de femei ca în
temnițe.
In societatea vâstră, fie-care trebue să ea hrana

prescrisă la orele fixate, cu aceiași regularitate ca
pentru muncă. Cu dreptate am strigat: Plotzensee!
când D-nul Cancelar a desvoltat programul săi culinar. In acest stabiliment penitenţiar, bucatele erai
pote mai bune, dar de sigur că nu erâii mai rele.
Pentru a complecta asemânarea cu temniţele şi cu
ocnele, ni se dă şi aceleaşi costume, Avem deja supraveghetori în pers6na controlorilor, şi a grăniţarilor cari împedică pe bieţii osândiţi la democraţia
socială să scape trecând peste hotare. In ocnele

nostre

de

odinidră,

durata

muncei

era

de

10

nu

de 12 ore pe gi. Bătaia ce sunteţi siliți a stabili |
adi pentru a impune acele 12 ore de muncă, se

credea chiar de

prisos

în multe din acele stabili-

mente. Cel puţin în ocne, era speranţa unei graţieri care putea redeschide uşa libertăţei chiar osânditului pe viață; dar acuma, în societatea vâstră,
suntem osândiţi pe viață, căci nu aflăm altă scăpare

decât sinuciderea (Agitaţie).

VE încercaţi a dovedi tâte acestea vorbind de
transiţie. Nici de cum! Cu cât democraţia socială
va domni mai mult, cu atât situaţia va deveni mat
rea. “Până acuma nu aţi coborit decât cele dintii
trepte care conduc în abis; lumina dilei de care vă
depărtaţi, vE mai lumineză încă. Ori-ce cultură,

Ori-ce

experiență,

ori-ce

dibăcie

la

muncă,

ori-ce

civisaţie vE vine din trecut. In stabilimentele de creş-

tere ale

democraţiei

sociale,

tinerimea

"şi

găseşte

perderea ei, nu fiind-că "i lipseşte timpul sai mij-

-
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l6cele de a se instrui, dar fiind-că în rangurile ei
nimeni nu are interes să'şi impue o cultură fără
folos pentru viitor. Trăiţi acuma din capitalul de
educaţie ce v'a r&mas de la vechiul regim. Dar nu
mai puteţi economisa nimic pentru întreprinderi

noi, pentru ameliorări, drumuri, construcţiuni, etc.
Din contra, lăsaţi să se „piardă ceea-ce există ; -vă

lipsesc mijlâcele de a -le repara fiind-că, cu câştigul întreprindătorului, aţi suprimat dreptul la do-

bândă care împingea odini6ră pe particulari, să formeze fâră încetare capitaluri noui. Orice progres
economic şi ştiinţific a încetat cu perderea liberei
concurențe ; pe când altă-dată interesul personal punea
în joc sagacitatea şi imaginaţiunea fie-căruia şi rivali-

tatea multor concurenţi pe-aceiaşi cale îndrepta tâte

silințele iudividuale în folosul comunităei.
Mesurile propuse de D-nul Cancelar nu pot reuşi

a acoperi deficitul de 12 miliarde

precum

nici în

penitenţiare, pe când existaii, 0 organisare a producţiunei şi a consomaţiunei analogă cu Organisarea nostră socială nu reuşea să acopere măcar
o treime din cheltuelile obicinuite ale acestor stabilimente, În curând, cu tot programul -D-lui Cancelar, vE veţi găsi în :presenţa unui noii deficit mai
mare decât cel de acuma. Prin urmare să nu vă

prea

bucuraţi

de t6te naşterile

care

măresc

demo-

craţia socială. Din contră, ar trebui-să vE gândiţi
la mijlocele de a organisa în tâte părțile o scădere

a citrei populaţiunei. Chiar cu stările sărace pe
care D-nul Cancelar este rugat să le prevază, Ger-

mania,

cu instituțiunile sale actuale,

nu

p6te între-

ţine mult timp decât o populațiune rară şi presărată. Tot acela este situaţia statelor socialiste vecine. Legea crudă a conservaţiunei va sili ici şi
colo pe membrii democraţiei sociale să se ucidă reciproc până la exterminarea acestui prisos de 6meni

—
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pentru care nu este loc în Europă decât întro civilisaţie analogă cu aceia pe care a'ţi distrus”o distrugând vechiul: regim.
Până

acum,

pe cât

am

cunoscinţă,

speranţa

lăi

Bebel că se va schimba prin irigare pustietăţile Saharului în ţări roditâre şi că se va putea transporta
acolo
prisosul democraţiei sociale europeene, nu'
prea este încă aprope de realisare. Asemenea nu
ved ca excedentul populaţiunei germane şe arata dorinţa de a se stabili în nordul Norvegiei şi în Siberia, după cum Domnul Bebel, pe când mai trăia,

avea bunătatea să i-o făgăduiască ca un raiii. (Ilaritate la stânga).
pe

Nu ştiti dacă mai este cu
calea abisului în care

putință de a se opri
națiunea este târită.

Revoluţiunea a distrus deja bogății în valore de
mai multe miliarde ; ar trebui să -mai sacrificăm
multe alte miliarde pentru a repara desorganisarea
economiei naţionale.
|
Pe când, în vechia Europă, graţie silinţelor vâstre,

mergem

spre ruină,

diucolo

de mări

se înalță o co-

munitate din ce în ce mai bogată şi mai puternică,
care se sprijineşte pe proprietatea privată şi libera
concurenţă, comunitate a căror cetăţeni nu aii fost
nici odată serios fascinaţi de erorile democraţiei

sociale.

-

Fie-care di, ce ne întârdie de

nostre

din acestă

nenorocită

_

la

orbire,

|

Sscăparea.
fie-care

țărei
di -ne

apropie de prăpastie! Aşa dar, jos ocnele democratico-socialiste ! trăiască libertatea
1», (aprobări sgo-

molose la stînga si în tribune; fluerături

violente

şi agitatie grozavă la drepta.)
|
Preşedintele chiamă la ordine pe orator din cauza
expresiunilor cu care a terminat discursul săi, şi
ordonă să se dea afară tâtă lumea din tribune, de
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Gre-ce în mai multe rânduri repetase avertismentele sale.
Din causa evacuărei tribunelor, care nu se făcu

decât cu multă greutate, am fost silit să

părăsesc

locul mei; prin urmare nu pot spune nimic din
cele petrecute în urmă în şedinţă. Însă se ştie că
guvernul dispune in Reichstag de o majoritate
servilă şi. devotată, aşa încât adoptarea propunerilor cancelarului se va face fără nici o îndoială. Supărarea soției cancelarului în contra regulamentelor noui asupra costumului, nu va schimba
nimica.

XXX. AMENINȚĂRI

DE GREVĂ

Noul program al cancelarului, pentru a acoperi
deficitul a fost primit mai pretutindeni la Berlin cu
dispreş şi cu bâtae de joc. Nimeni nu pote să prevadă consecuenţele. De mult există un fel de agitaţie particulară printre lucrătorii metalurgi, mai cu
seamă printre constructorii de maşine. Ei se lăudă
că ati tăcut cea mai mare parte din revoluţie şi că
sunt acuma înşelaţi amar în realisarea făgăduinţelor

democraţiei

sociale.

Inainte

de revoluție,

li

se

fă-

găduia în tot-deauna productul integral al muncei
lor. Acestă s'a scris în mod formal în Vorwaertz.
Şi acuma ei primesc acelaş salariu ca toţi cei-lP'alţi.
Dacă li sar distribui val6rea totală a productelor şi a materielor auxiliare, ei ar avea de primit,

-

după cum dic, de mai multe ori suma

ce

primesc

acuma. În zadar Vorwaerta a căutat să-i facă a
înţelege ca se înşel. Democraţia socială, dice Vorwaertz, nu a făgăduit lucrătorilor de fie-care meserie în particular venitul integral al meseriei lor;
ea a tăgăduit rotalităţei muncitorilor venitul total
al muncei naţiunei. Ceia ce ese din atelierile de
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metalurgie nu provine numai din munca lucrătoru=
lui, dar şi din cooperarea multor maşine şi unelte
costisit6re. T6te acestea nu sunt productul lucrâtorilor ocupați în mod trecător în atelierie. Societatea
furniseză acest capital. industrial, şi pentru acest

motiv,

ea are dreptul,

asupra

venitului

capitalului,

la tot ce întrece salariul egal acordat tuturor lucrătorilor comunităţei. Lucrâtorii metalurgi nu voesc
să admită acesta. Ei cred că dacă. Statul, săi societatea, absrbe acuma dividendele ce acţionarii reclamaii odini6ră ca venit al capitalului lor, nu este
nimic schimbat în situaţia lor. Nu era necesar de
a face marea Revoluţie.
De când se vede în perspectivă munca obligatorie, timp de 12 ore pe di lucrătorii metalurgi
sunt şi mai iritați. A munci 12 ore pe di lîngă
foc şi metale, nu este acelaş lucru ca supravegherea
de copii şi aşteptarea în prăvălii.
Intr'un cuvânt ei cer produetul integral al muncei
lor şi dece ore de muncă pe di cel mult. Ei au

avut deja întruniri mari nâptea în

lungferheide şi

la Măbhlheide, pentru a delibera asupra mijl6celor
de întrebuințat ca să li se satisfacă reclamaţiunile prin silă. Se vorbeşte de o grevă de 40000

lucrători metalurgi şi constructori

se află ocupați în Berlin.
XXII.

AMENINȚĂRI

DIN

de

maşine

cari

STRĂINĂTAYE

Nici în Rusia nici în Franţa, guvernele socialiste
nu mai pot răbda greutăţile interne. Ei caută prin
urmare să îndrepte în contra vecinilor supărările populaţiunilor. Tripla alianţă a fost îndată desfiinţată de
guvernele socialiste.
Actualminte Austro-Ungaria
este ameninţată de Italian Istria şi în Tirolul italian ; momentil pare favorabil pentru Franţa şi
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Rusia

ca să atace Germania..

Amândout

Statele

ati

adresat ministerului nostru a] afacerilor străine note

identice ; ele cer

ca, în termen

de dece

dile, să: se

plătescă datoriile comerciale acumulate de Germania.
Dar ce caută Franţa în acestă afacere? Nu avem
alte datorii cățre dânsa decât pentru preţul câtorva
milione de sticle de şampanie ce am băut în primul
moment al veseliei nstre, după Revoluţie, Înainte
Ca consomaţia să se fi regulat de Stat. Dar Rusia
a avut perfidia să cedeze Franţei o parte a creanţelor sale pentru a motiva o acţiune comună. Datoriile n6stre către Rusia se urcă acuma la peste un
miliard de mărci,cu tâte că nu am luat decât grâu,
lemne, in, cânepă, ce importam deja odinidră şi de
care nu ne puteni de loc lipsi pentru întreţinerea
nâstră, Obiectele manufacturate ce predam altă dată

Rusiei

şi Franţei

pentru

a balanţa socotelile nostre,

ne ai fost mai tâte înapoiate acum

de curând

defectuâse şi inferidre preţului lor. Odinidră

putut da ca plată Ruşilor valori

din ţera

ca

am. fi

lor saă

cupOne din aceste valori; erai destule în Germania.
Acuma, lipsindu-ne şi titlurile şi metalele preți6se,

nu ne

putem

achita în nici un

fel,

Cinstiţii noştri vecini o ştiă fârte bine; ei au
lăsat să se pricepă în notele lor că în cazul unei
mai mari întârzieri în plata datorielor n6stre, ei
vor fi obligaţi să ocupe manu militari ca amapet o mare parte a marelui ducat Posen şi a

Prusiei

orientale,

precum

şi Alsaţia-Lorena. Amtn-

două Statele ai declarat de altmintrele că sunt gata

să intre în negocieri pentru liquidarea datoriei, dacă

Germania ar voi să renunţe în mod definitiv la posesiunea acestor provincii. Oare “acesta nu este o
obrăznicie fâră seamân?
Germaniei

nu-i lipsesc soldaţi

şi cu muniţiuni. Vechiul regim

pregătiţi,

cu arme

ne-a lăsat sub acest

—
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raport O moştenire bogată. Din nenorocire
, producscăzând, şi consomaţiunea epuisând
provisiunile căilor ferate, ne lipseşte cărbu
nele pentru
transporturile militare, pe când fortereţel
e şi intendențele trupelor. de campanie se plâng
de lipsa de
carne, de făină, de ovăz, pentru între
ţinerea armat
Totuşi Francezii şi-a anexat marele ducat ei,
Luxembrug ; sârta acestui ducat remăsese în de
suspendare de la disoluţiunea Zollvereinului.
Un partid
a profitat de nemulţămirea excitată de
ruperea vechilor relațiuni. comerciale cu Germania,
“pentru a
chema pe Francezi. Aceştia ai intrat numa
i
prin Lonwy. Sa vedut deja cavaleria franc de cât
eză pe
hotarele Luxemburgului şi a Germanie
i, în faţa oraşului Trier.
țiunea
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Toţi

GREVA ȘI RESBOIUL
ACELAȘ TIMP

lucrătorii

metalurgi

IN

ai Berlinului

„ Împrejurime sunt în grevă de adi diminâţă, şi din
după ce
li S'a respins cererea relativă la plata integ
rală a
muncei,

Guvernul a hotărît îndată să nu li se dea
de
mâncare nici dimineţa nici sera. In târe bucăt
ăriile
naţionale amploiaţii ati primit porunca să
li se refuze certificate monetare. Acelaşi ordin a
fost dat
în tâte restaurantele şi prăvăliile unde
lucrătorii
metalurgi sunt datori, dupt regulamente, să'şi
procure mijl6cele de existență. Aceste “stabilime
nte vor
păzite de numerâse -detaşamente de poliţie.
Se
speră că prin aceste măsuri, se va putea supun
e. pe
grevişti prin tome în scurt timp, căci bucăţ
ile de
pâne şi remăşițele «ce soţiele şi prietenii
lor vor
putea să oprescă pentru dânşii asupra proprilor
por-

Hiuni, nu le vor ajunge mult timp.

=—

Trebue adăogat că
pâne ai fost micşorate
populaţiune, şi raţiunile
Se speră că prin aceste
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adi dimineață raţiunile de
cu. jumătate pentru întrega
de carne suprimate de tot.
mijlâce se va putea eco-

nomisa destul ca să se aprovizioneze fortereţele hotarelor:

căci,

în acest

duşmanii noştri numesc

timp,

s'a început

luarea

ceia

ca amanet

a

ce

Ger-

maniei. Cavaleria francezăa trecut din marele ducat

Luxemburg în Germania, a trecut Mosela şi a tăiat
liniile dramurilor de fer Metz-Thionville şi TrierSarrelouis. Ale corpuri ale armatei franceze, răzimate pe Longwy, Conflans, Pont 4 Mousson,
Nancy

şi Luneville,

au trecut graniţa lorenă, pentru

a asedia Metz şi Thionville şi pentru a merge până
în direcţiunea oraşului Mârchingen. Se dice că aceste două fortereţe nu sunt aprovisionate decât
pentru opt dile cel mult. Tot în aceiaşi stare sunt
oraşele Koenigsberg, 'Thorn şi Graudenz, contra
cărora col6nele ruseşti sunt îndrumate ca să şi le
aproprieze ca amanet. Se pare că acestă armată are
intenţiune de a lua Prusia orientală, în acelaş timp
prin est şi prin sud, şi că voeşte a ocupa acâstă
provincie în îndoitul scop de a apropia linia de
atac a Rusiei contra Germaniei şi de a împedica
armata germană să'şi procure cai. Landwehrul şi
Landsturmul, în Prusia orientală, alerg la hotare.
Din nenorocire se: vede acuma că lipsesc echipamentele cele mai necesare pentru Landwehrul şi
Landsturmul, căci o mare parte a cibotelor şi a cămeşilor ai fost întrebuințate, după marea Revoluţie

din

cauza

insuficienţei producţiunei,

pentru

trebu-

inţele populaţiunei civile.
Nu mai voii putea redacta acest jurnal intim cu
atâtea amEnunte, de 6re-ce, de mâine, prelungirea

gilei de
Voiu

muncă

până

la 12 ore, intră

în vigâre.

închide dar acest caet şi voii trimite tot lui

—
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Franz şi Agnesei la New-York. Aş dori ca să”l
păstreze bine pentru urmaşii lor, ca amintire a a-

cestor

ca

vremuri

furtunâse ! Sunt

suspect

politic, şi

XXII.

CONTR

nu

și eii tractat acuma

sunt garantat în

contra

unei perchisiţiuni şi unei confiscări a hârtielor mele,
A-REVOLUȚIE

INCEPE

Greviştii nu se lasă. ME dusesem să ved pe bunicul
la Bellevue, unde este stabilimentul pentru bătrâni,
Acolo am audit că lucrătorii metalurgi,. cari se adunaseră în vechile ateliere Borsig, caută să ea.
„magasinul de pâne stabilit în faţa castelului Bellevue,
pe cel Pal mal al Spreei, între rîu şi calea ferată.
T6te ieşirele care duc la piaţa mare unde sunt ma-

gasiile şi provisiunile sunt închise. Lucrătorii voesc

a trece peste zidurile cele înalte, dar posturile de
poliție stabilite înăuntru trag în ei, şi-i aruncă jos.
Atunci lucrătorii urcă povârnisul căei ferate de
unde se vede în interiorul pieţei unde sunt situate
magaziile, între povârniş şi Sprea. Ei scot şinele,

smulg firele telegrafice, dar

focurile

soldaţilor în-

dreptate de la ferestrele magasielor, aruncă din not
la pământ

mulţi

răniţi şi morţi.

-

Atunci, lucrătorii se aşedă la etajele superidre
ale caselor din strada Luneburg, în dosul povârnișului
căei ferate. Intre ferestrele acestor case şi cele de

la magaziile cu provisiuni începe un foc violent ;
garnisona magazielor. este inferidră în număr, dar
dispune de arme

mai bune şi de muniţiuni mai a-

bondente.
|
In acest timp, cete noue

de

lucrători ai căilor

ferate caută, de pe cheul Helgolandului, să pătrundă
în incinta pieţei nnde se află magaziele. Insă, fără
ştirea lor, un sprijin al poliţiei a trecut răpede prin

Şrădina de la Bellevue, a ocupat podul pedeştrilor

_
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adăpostit de podul căei ferate, şi de acolo deschide
un foc teribil contra mulţimelor adunate,

mai tâte

fără arme, care stai pe cheul Spreei.
Cu ţipete teribile de r&sbunare, acâstă
Gmeni fuge, lăsând la pământ
mare număr. Acuma, se dice

a fost chemată

cetă de

morţi şi răniţi în
că artileria poliţiei

pentru a bombarda,

de la malul

opusal Spreei, strada Luneburg.
Părăsesc acestă scenă sângerâsă ca să mă întorc
acasă, în cuartierul sud-vest al Berlinului luând un
drum ascuns, prin pădurea 'Thiergarten. Pretutindenea Omenii se adună în grupuri iritate. În cuartierul mei nici un desordin nu a avut încă loc, dar
se aude

că lucrătorii

metalurgi

ai

reuşit să se facă

stăpâni pe magaziele de la Tempelhof şi din strada
Copernic.

Multe arme şi munițiuni 'le-ar

în mâni în diferite-locuri. Nu se pete

fi

afla

Sigur ; tatuşi se şopteşte că revolta se întinde
ce în ce mai mult pe malul drept al Spreci.
Poliţia

fusese

mărită în aceste

cădut

nimic

din

tinipuri din urmă,

până la 30000 6meni. Ea se compune din democrați
socialişti fanatici, aleşi în 161ă şera. S'a .mai adăogit
mulţi călăreţi şi artilerie. Dar ce pot face aceste detaşamente împrăştiate în Berlin, dacă populaţia de
2 mili6ne de locuitori se revoltă întregă în mod

general? Praful fără fum permite să se tragă
ascundătâre

mai

uşor

din

ca mai nainte; armele actuale

favoriseză pe aceia cari ocupă

posiţiuni

adăpostite

în case.
Trupe de infanterie cu pas mare şi trupe de cavalerie în treapăt mare merg mereii spre Bulevardul
Teilor (Unter den Linden) prin cuartierul sud-vest.
Puterea armată parcă se adună în centrul Berlinului, împrejurul castelului şi pe bulevardul Teilor,
Cine ştie cum se vor sfârşi tote acestea?
Am găsit pe bunicul întro stare groznică de
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ramolisment, şi cu totul fără nici o pricepere. Lipsindu-i cercul săi intim al familiei, şi cele ce?l interesaii, facultăţile sale intelectuale au scădut răpede.

Imi

repeta

mereu

acelaş

lucru,

nişte

cuestiuni

la

care r&spunsesem deja şi confunda t6te persânele, ba

chiar şi generaţiile.

XXRIV.

fămiliei.

VESTE

Ce

tristă bătrânere!'

INGROZITAORE

Eată diua cea mai tristă din. vicța

mea!

Mam

-dus să văd pe soţia mea; densa nu m'a recunoscut;
divaga! Tulburarea spiritului ei, consecuenţa morţei

Anicuţei, emoţiunile şi sguduirile lunei trecute, i-aă.
dat o nebunie fără leac, spune medicul. Dânsa crede

că este supusă

unor

persecutări

diabolice

şi adi va

fi transportată întrun ospiţiu de alienaţi.
- Timp de 25 ani, am împărtăşit bucuriele şi durerile nostre şi am trăit în unirea cea mai intimă
de spirit şi de suflet. A vedea soția mea iubită fără
minţi şi a nu fi recunoscut de dânsa, este de o
sută de ori mai crud decât de a fi despărțiți prinmorte!
Afară, sgomotul creşte .din tâte părţile. Dar cemi
pasă mie de tâte acestea, în durerea mea? Se vorbeşte de lupte sângerâse şi nenorocite în Prusia orientală şi în Alsaţia-Lorena: Trupele n6stre, după
marşuri

silite, nehrânite,

fără

îmbrăcăminte,

nu

aă

putut opune o lungă resistenţă, cu t6tă bravura lor.
Revolta Berlinului devine din ce în ce mai generală.
Revoluţia a triumfat deja pe tot, malul drept al
Spreei, şi pe malul stâng, în, cuartierele şi în mahalalele situate dincolo de canalul Landwehr. Revoltaţii primesc din provincie ajutâre din -ce în ce
maj considerabile. O parte a trupelor ar fi chiar
trecut la dânşii.
Aşa dar revoluţia a trecut peste cercul de lu-

crători metalurgi
* Ba ameninţă

cu reclamaţiunile lor

acuma

existenţa

regimului

particulare.
democratic

socialist. Şi ei sunt desperat că am contibuit atâţia ani pentru a aduce triumful acestui regim care ne
a ocărmuit lunile din urmă. Făcusem acesta numai
fiind-că speram un viitor mai bun pentru urmaşii
mei ; credeam că fac bine. Copiii mei voi-vor să
- “mi ierte participarea mea la nişte evenimente care
au cauzat perderea mamei şi surorei lor şi ai distrus
t6tă fericirea n6stră casnică?
Trebue cu ori-ce preţ să vorbesc cu Ernest;

simt necesitatea de a'1 vedea; vreai să'l opresc de
a eşi pe strade, unde tinerii sunt atraşi de agitația

acestor dile. Nu "mi lipseşte

timpul,

diuoa,

ca să

mE duc la stabilimentul unde este crescut. Fiind
bănuit, am perdut locul mei de controlor şi am
fost însărcinat cu curățirea stradelor n6ptea. Să dea
Domnul A Tot-Puternic ca să nu fim siliți a executa
acestă muncă în sânge!
ZSĂV.

ULTIMUL

D-lui tipograf Franz

CAPITOL

.

Sehmid, la New-York

Scumpul meii frate!
Fii tare şi stăpân pe tine, căci am să “ţi spui o
veste tristă. Bunul nostru părinte nu mai trăeşte.
A fost şi densul o victimă inocentă a marei revoluţiuni care de mai multe dile bântuie Berlinul.
Tata venea să mă vadă la stabilimentul de e-

ducaţie

unde

eram,

ca să mă

oprescă

de

a

me.a-

mesteca în tulburările de stradă. In vecinătatea
stabilimentului nostru. era o luptă contra poliţiei ;

el n'o ştia probabil. O parte a soldaţilor se adă-

postise în stabilimentul nostru ; adeversarii lor erat
ascunşi. Probabil că unul dintre ei a cregut că tatăl
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nostru este un, trimis al guvernului. Un foc tras
de la o ferestră Pa atins şi el a murit în stradă
după câte-va momente. A fost un minut grozav
pentru mine când mortul a fost adus-în vestibilui
nostru şi când Pam recunoscut,
El a fost victima dragostei sale de părinte pentru
mine. El devenise democrat socialist din iubirea
copiilor săi; dar se lăsase acuma de tâte erorile sale.
Tătăl nostru ţi-a scris deja trista stare a bunicului.

In grozava mea durere şi în
numai, iubite frate, ai rămas

şi singura mea adăpostire.

sigurătatea mea, tu
singura mea gândire

Când voii pune acestă scrisâre la poştie, voiă fi

trecut deja granița germană, în spre Olanda, unde
nu este păzită. Acolo voii putea întrebuința banii
ce mi-ai trimes.
Aicea t6te sunt r&sturnate. La hotare lupte sânge-

rose ; înăuntru, anarhia şi o disoluţie compleriă: “Vei...

şti cum S'aii întâmplat tote acestea prin jurnalul intim .
al tatălui cel am cu mine şi pe care el Pa scris până în ajunul morţei sale.
In durerea şi în doliul mei, vE sărut cu dragoste
pe tine şi pe Agnes.
”
:

Fratele tăi rămas

Ernest.

sia

0

singur
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