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Omenirea, asemănătâre cu Faust al lui Goethe, 
este în cercetarea sciinţei şi a fericirei; dar nici- 
odată pâte, ca n'a fost atât de indepărtată, ca astă-di, 
de a dice momentului de față: «O remâi, remâi, eşti 
atât de frumos!» Instrucţiunea şi civilisaiunea se 
răspândesc pretutindeni și iai în stăpânire regiu- 
nele cele mai selbatice. Fie-care di vede ivindu-se 
o nouă şi minunătâre descoperire, care face pă- 

„mentul mai lesne de locuit, şi greutăţile traiului 
mai uşore de dus, Cu tâtă crescerea 'îns€ a tuturor 
“<ondiţiunelor binelui, omenirea este mai nemulţu- 
mită, mai neliniştită, mai agitată ca nici-odată. 
Lumea civilisată nu este de cât o mare sală de bol- 
navi, cari umplu aerul cu gemetele lor sfâşietâre 
şi sc sbat în prada a tot felului de suferinţi: Mergcţi 
din eră în eră, şi întrebaţi din casă în casă: 
«Domnesce p'aci mulţumire ? Sunteţi D-vâstră 
liniștiți şi mulţumiţi ?» Pretutindeni vi se va răs- 
punde: «Du-te şi caută pe aiurea, nu se află la 
noi ceia ce întrebi tu!» 'Puneţi urechia la fron- 
tiere și ascultați: Vântul ve va aduce de pretu- 
tindeni  sgomotul sinistru “de certe, de lupte, de 
revolte, în potriva apăsărilor celor crude,
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In Germania, socialismul râde ncsăţios, cu dinţii 
sti ascuţiţi, stâlpii edificiului politic şi social. Nici 
ademenirele socialismului de. Stat sau ale acelui 
creștin, nici legile excepţionale, nici starea de 
asediii, nici puterile discreţionare ale poliţiei, nu-l 
vor abate nici o clipă, de la liniștita şi ascunsa 
sa operă de distrugere. Sub masca antiscmitismului,. 
se ascunde un pretext îndemănatic pentru mani- 
festarea patimelor, cari alt-fel mar fi îndrăsnit st 
se arate sub adevtratul lor nume. Cei săraci şi cei 
ignoranţi nutresc ură în potriva acelor ce posedă; 
usufructierii drepturilor feodale, așa numita clasă 
privilegiată, ai frică de concurenţi mai bine înzes- 

„traţi,, cari ar putea să le răpescă influenţa şi pu- 
terea. Pentru tinerimea cu idealuri confusc, este o 
formă exagerată şi nedreptă a patriotismului, pre- 
tenţiunca nerecalisabilă, a unitiţei politice a Ger- 
manici, şi cu atât mai mult acca a unităşei etnice 
a poporului german. O bâlă ascunsă, ce de o sută 
de ori S'a semnalat, fără ca vr'odată st se pâtă 
explica, alungi în fie-care lună din patria lor, peste 
nou€ mări şi nout ţări, mii de. individi; valuri de 
emigranţi din ce în ce mai numerâse,. se îndesă 
în porturile Germaniei; și, sar putea dice, că e 
un fel de emoragie a corpului naţional, care se 

” împotrivesce ori-cărui tratament. 

Partidele politice îşi dai una altcia un r&sboiii 
de nimicire. Vrăsta de mijloc și suveranitatea mo- 
narhică luptă în potriva timpurilor moderne şi a 

„ Suveranităţei poporului. | 
“În Austro-Ungaria, dece naţionalităţi sunt în=
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câerate una împotriva alteia şi caută a-şi face cât 
mai mult r&ă. În fie-care provincie, aprâpe în 

fie-care orăşel, majorităţile sdrobesc minoritățile ; 
când” acestea nu mai pot ţinea piept, se: prefac 

-<ă se supun, dar rtmân cu furtuna în piepturile 
lor și doresc chiar distrugerea imperiului, ca sin- 
„Surul mijloc de scăpare dintro 'situaţie de neşuferit. 

Rusia a ajuns la punctul, care ne face să credeni 
că a revenit la barbaria primitivă. Administraţia 
a picrdut ori şi ce sentiment de solidaritate pu- 
blică, şi funcționarii, departe de a se gândi la inte- 
resele ţărei și ale poporului, nu se îngrijesc de cât 
de propria lor chiverniselă. Tâte mijlocele sunt între- 
buinţate- şi tote sunt bune: Jaful şi hoţia, mituirea 
şi precupâţirea dreprăţei.. Omenii culți caută * în 
nihilism, un' fel de scăpare, o armă desperată. Ei 
işi pun în pericol vicaţa de nenumerate ori, pentru 
ca prin dinamită şi prin revolvere, prin pumnal 
şi prin foc, se aducă o turburare. sângerosă, pe 

„care în închipuirea lor bolnavă, o privesc ca o con- 
dişie necesară, pentru o nouă stare socială. Bărbaţii 
de stat, voind să tămăduiască acestă înspăimântătore 
b6lă, recurg la mijlâcele cele mai curiose, Unii, ved 
scăparea În emanciparea poporului şi în stabilirea 
regimului representativo-parlamentar; alţii, neavend 
credință: de cât în asiatism, cer împiedicarea  ori- 
cărei importaţiuni europene, şi întărirea: despotis- 
mului ereditar şi consfințit al Ţarilor; iar alții în. 
fine, propun un lec hotăritor, predicând rsboiul la. 
cuțite pe vieaţă şi mârte, împotriva Germaniei, a 
Austriei, a Turciei, chiar şi ?n potriva lumci în-
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tregi, dacă ar fi nevoie. Şi pe când aceşti medici, 
aceşti îndreptători ai socictăței discută, mulţimea 

poporului se dă la tot felul de acte selbatice, 
jăfuesce şi ucide pe Evrei, dărâmându-le locuinţele 

şi sinagogcle, și 'n acelaşi timp, își aruncă privirile 
poftici6se spre castelele seniorilor. 
„În Englitera, Star .putea crede la cea d'intâiit. 

aruncătură de ochi, că terenul e destul de solid și 

că edificiul politic e tare; dar când punem ure- 
Chia la păment, simţim cum se cutremură, se aud 
gemete strașnice şi ameninţătâre; iar tăria zidu- 
rilor— cari fic dis în treacăt sunt crăpate în tâte 
părţile —este din „ce în ce mai în primejdie. 
"Biserica, noblețea de sânge şi noblețea de bani, 

sunt Organisate puternic și-și ocrotesc interesele, 
de cari au o exactă noţiune. 

Burghesia se supune, fără murmur, legilor scrise 
şi celor nescrise, ale clasei 'stăpânitâre. "Ea se 

preface a fi pidsă, şi în faţa unui titlu se ploconesce 
până la păment, susţintnd că numai cea ce place 
celor dece mii de aristocrați din ţeră, accia c bine; a 

se impotrivi privilegiilor aristocrației, e fapt şi moji- 

cesc şi de neertat. Lucrătorul însă şi micul arendaş 

rămân în afară de acestă conjuraţiune, ei. cer partea 

lor de capital şi de pâment; întemeiază asociaţiuni 
de liberi-cugetători şi de republicani, cari ameninţă 
cu pumnul regalitatea şi aristocrația; iar cei ce 
caută să citescă viitorul, nu în bobi ca babele, ci 

în ochii proletarilor engleji, vid o furtună gata 
s& isbucnescă. Nu mai vorbim de Irlanda. Revo- 
luţia. economică a și început acolo mersul ci de:
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şivoiu; iar asasinatul politic e în flâre. Şi dacă gu- 
vernul stă la gânduri şi nu înăbușesce în sânge 
dorinţele poporului, în cele din urmă va trebui st 
lase slobod pe-acei ce nu posedă nimic, cast ia 
cu silă bunurile de la acei ce le aă; şi nu va 
trece mult timp, şi acestă pildă va fi. urmată în 
totă Englitera şi chiar şi aiurea. E 

In Italia, o regalitate rei consolidată, se menţine 
cu trudă în potriva valurilor republicane ce cresc 
mereii. Muncitorii câmpurilor de orez din Lom- 
bardia şi ai câmpiilor mlăştinâse ale Romaniei, 
istovişi de friguri şi mâncaţi de pelagră, emigreză - 
cu grămada; iar cei ce rămân în ţera lor săracă, 
“discută între denşii titlul legal al'marilor proprietari 
“de pământ, cărora le vind cu 5o de bani pe di, 
măduva din 6sele lor. De la unificarea Italiei, 

„tinerimea „nu mai are înainte-i. un scop : fix. şi 
tradiţional, iar Jrridenta încercă st-i ofere un' not 
ideal. Tainicele suferințe ale poporului -se mani- 
festeză la sud prin simptomele -aşa numite «Ca- 
morra» şi «Maffia», în “Toscana: prin fanatismul 
religios şi prin creştinismul comunisto-primitiv. 

- Singur, numai - Franţa este printre .tâte ţările 
Europei, aceia care de o camdată pâte fi indrituită 
a se felicita mai mult, de sănătatea ei politică. 
Dar şi acolo .câte disposiţiuni bolnăviciâse, câţi 
germeni maladivi! In te colţurile stradelor, în - 
marile oraşe, oratori populari predică cu învierşu- 
nare Împărţirea bunurilor, iar . ca. mijloc de luptă, 
întrebuinţarea petroleului şi a -bombelor;: lucrătorii 

„se pregătesc: când mai sgomotos, când mai li=
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niştit, spre a se'face stăpâni şi a ajunge în. capul 

guvernului, de a da afară din slujbe şi din sine- 
cure, din parlament şi din: capul municipalităţilor, . 

„pe burghesia care de la :1789,: acapără puterea. 

Vechile partide cari prevăd ciocnirea ca inevitabilă, 
vor st ie piept, în mod timid. însă, fâră speranţă, 
fâră unitate, prin tot felul de comploturi clericale, | 
monarhice: şi milirare.- i 

: Nu e nevoe să ne mai oprim la ţările cele mici. 
Numele de Spania deșteptă în noi ideia carlismului 
şi a cantonismului. Norvegia face să te găndesci 

“la conflictele dese dintre guvern şi representanţii na- 
ţiunei,. conflict în care se ascunde ideia republicană, 

după cum simburele se ascunde în fruct. Danemarca | 

îşi. are şi ea al ci: partid aşa numit al ţeranilor 

şi. desele -crise ministeriale, cari au ajuns într'o 
stare cronică ; Belgia, are ultramontânismul sei 

înarmat. Tote ţările cele puternice cât şi cele slabe 
îşi au fie-care plaga lor mat mare sau mai mică; 

„tâte cred st găsescă, dacă nu scăparea, cel puţin 
o ușurare în militarism, pentru cari cu o frică 

crescendă, jertfesc în fie-care an miliarde; —întocmai 
câ. teodalii, în evul-mediă, cari dăruiaă bunurile 

loi- bisericei, cu. nădejdea de a se putea tămădui 
do belă periculosă. 

po “II i 

„Oposiţia dintre guverne şi popâre, mânia unor 
partide : politice în contra celor-l-alte, agitaţiunea | . 
din diferitele clase sociale, t6te acestea nu sunt
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de cât o formă a bâlei generale î vecului. Acestă 
bâlă este aceiaşi în tote ţările, cu tâte că în fie-care . 
loc pârtă câte un nume deosebit. Rând pe rând 
ea se numesce: nihilism, fenianism, socialism, anti- 
semitism sau Irridentă. O formă cu mult mai 
gravă încă de cât acestă bslă, este adânca nemul- 
ţumire și: melancolia, care în afară de legăturile - 
naţionale sau altele, și: care nu ţine stmă de ba- 
riercle . politice ori de situațiunea socială, umple 
sufletul fie-cărui om, ajuns la nivelul civilisaţiunei 
contimporane. Acesta: este nota caracteristică. a 
vecului nostru, întocmai dupt cum bucuria naivă 
2 existenţei, a' fost nota -anticităţei clasice, şi după 
cum devoţiunea, aceia acelor dintâi vecuri din 
evul-medii. Fie-care individ simte o nemulţumire, - 
o iritaţiune, pe care el o atribue, — dacă nu. caută 
motivul prin analisă —la o mie de cause accidentale, 
cari în tot-a-una însă sunt greşite. Omul-e gata 
a. critica aspru, dacă nu a le condamna, tâte ma- 
nifestaţiunile vieţei - sociale. „Acestă. nerăbdare, .pe 
care impresiunile din afară, nu fac decât a o irita 
şi despera, unii o numesc nervositate, alţii pesimism, 
iar alţii scepticism. Ce e dreptul, numirile s'au 
schimbat; ele însă acoperă în tot-d'a-una aceiaşi 
bâlă, acelaşi ru. A = 

Acestă bolă se arată în tâte manifestaţiile spi- 
ritului omenesc. Literatura şi arta, filosofia şi sciinţa 
positivă, politica şi sciinţa economică, sunt atinse 
de spiritul acestei boli. In literatură, - primele trâ- 
sături au apărut cam pe la sfârşitul vecului trecut,
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Printre tâte producţiunile spiritului omenesc, lite- 

ratura este aceia, în care s'a arătat de îndată turbu- 
rările şi'modificaţiunile prin care trece constituţiunea 

omenirei. Când. clasele de sus nu mai puteau de 
atâta bine și huzurelă, şi fâceai din traiul lor un 

chef vecinic; când burghezia, în miopia ei, părea 
dobitocesce satisfăcută de mersul lucrurilor, de odată 

Jean Jacques “Rousseau dese strigătul de alarmă de 
scăpare; densul declară resboiă unui timp, care 
avea mare farmec atrâgttor, şi vorbi cu entusiasm: 

lumei.de reîntârcerea la starea primitivă. Fără în- 
-doială, el nu asemăna acestă stare cu barbaria pri- - 

mitivă; acesta nu fu de cât o alegorie,.o pildă, în 
gândirea lui, un lucru deosebit de. realitate şi care 

era departe ca cerul de pământ. Strigătul săi deşteptă 
un €coi în toţi contimporanii sti, întocmai ca o 

“strună pusi în vibraţiune, face s& sbârnie strunele: 

vecine, acordate pentru unitatea sunetului. | 
Acesta dovedesce că disposiţia spiritului lui Rous- 

scau -sc 'reflecta, se găsea în adâncul tuturor sufle- 
telor. Gei cu traiul bun şi burghesii doreau a trăi în 
pădurile cele betrâne şi ?n singurătate. Era un con- 
trast cam glumeţ, chipul cu care ei întrebuinţau, 
pentru satisfacţiunea plăcerilor lor, tâte rafinăriile şi 
tOte viciile acestei civilisaţiuni, atât de mult criticată- 

Declamaţiunele lui Rousseau au dat nascere de 

a dreptul romantismului german. El nu e alt ce-va, 
de cât o aplicaţiune inconsequentă a ideilor acestui. 
filosof, şi nu numai atâta, romantismul nici nu 

are: curajul -de a merge până ?n capăt. -Roman-
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tismul nu. se urcă până la epoca preistorică, el 
începe la -o peri6dă cu mult mai apropiată şi anume 
în evul-mediu ; dar evul-mediii pe care densul ni-l 
zugrăvesce în colori atât de strălucitâre, este tot 
aşa de puţin adevăratul ev-medii, dupe cum nici 
starea firei lui Rousseau nu era, şi nu pote fi, starea 
omului primitiv. În amendout casurile, este vorba 
de o făptură lăsată în voia fantasici, care a con- 
struit după bunul plac al ei o. lume artificială, 
după un procedeă identic, deosebindu-se cu desă- 
verşire de lumea existentă..In amendouă casurile, - 
este vorba de “manifestarea unei aceleiaşi dorinţi,, 
fie conscientă, fie instinctivă, şi anume:. aceia de 
a scăpa de un present neîndestulător, şi a avea ideia 
că ori-ce altă stare, trebue să fie mai bună de cât. 
Starea existentă. Urmărind evoluţiunile acestei ten- 
dinţe literare, ajungem la romantismul francez, care 
nu e de cât copilul'romazitismului german, precum 
și la disprețul: byronian al lumei, dispreț care are 
aceiaşi obârşie. Din linia byroniană, se scobâră în. 
Germania poeţii melancoliei, în Rusia Puşkin, în 
Franţa Musset, în Italia Leopardi. Toţi ai ca tră- 
tură comună, nemulţumirea tragică a lumei reale. 
Unul o exprimă în 'plânscte mișcătâre, cel-Palt 
întro amară. bătae de joc de sine Însuşi, iar un 
altul în aspiraţiuni exaltate către o stare mai.bună. 

Dar 6re literatura germană a generaţiunei nâstre, 
adică operile celor din urmă 20 de ani.sunt. ele 
alt ce-va de cât o încercare de a scăpa de present şi 
de neplăcerile scle? Publicul cere romane şi poesii 
cari să-i spiie de seri şi vremuri cât mai depărtate;
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el citesce cu lăcomie schiţele din vieaţa vechilor. ger- 

„mani, ale lui Felix Dahn și Gustav Freytag, cân- 

tecele medievale ale lui Scheffel: şi ale acelora. ce-l 
maimuţăresc, istoriile egiptene, corintice şi romane, 

ale lui: Ebers şi Hausrath-Taylor, sai dacă vrodată 
favorisâză și o carte ce pretinde a trata un subiect 

modern; apoi acestă carte trebue st-şi atragă bunele 
lui graţii printr'un idealism mincinos, sentimental 
şi. bolnav; ea trebue să fie o încercare, ce caută a. 

- îmbraca în hainele nâstre şi de a băga în vremurile 
nâstre, Omeni și întâmplări, cum. le dorim pâte, 

dar 'pe cari nimeni din: noi nu'le-a vedur: vrodată: 
Literatură cea frumâsă eriglesă de mult 'a încetat 

a "fi ic6nă credinciosă a realităței. Când ea nu :ne 

înfăţişeză cu desfătarea. unui bătrân desfrănat, tot 

soiul de: crime şi infamii, ca: omoruri, jafuri, 
furturi, seduceri, - înşelăciuni, escrocherii de moş- - 
teniri—ea ne descrie: o lume-model, dupE chipul 
Omenilor ce gândesc bine, o lume unde-cei nobili 
“sunt frumoși, bine ficuţi, mândri, înţelepţi, mărini- 
moşi şi bogaţi, iar burghesii cu frica lui Dumnedeă 
şi plini de supunere şi de devotament 'către -cei 

mari, o lume în care cci virtuoşi capătă! laude bine- 
voitore din partea conților şi a baronilor, iar cei 

râi sunt arestaţi de poliţie—intr'un cuvent, o lume 

care nu este de cât o idealisare naivă a stărei:ac- 
"“tuale”- englese, mai cu semă' acuma, când acestă 
stare pârâe în tote încheeturile ei și care e vier-. 
măn6să și -putredită la miez. | 

Literatura francesă, la cea di'ntâii aruncătură de 

ochi,:pare a nu intra în acest cadru general. -Ce
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e drept, perspectiva ei e mărginită: şi aşa vrea s& 
fie, numai. la timpul de faţă și la realitate ; nu-şi 
îngădue. măcar. o. privire în spre vremurile trecute .. 
Sau. viitâre, în. spre o. lume” ideali mai bună: sai 
măcar alta de cât -cea de adi. Ea a adoptat nisce. 
principii artistice,. cărora le-a dat numele de «Na-. 
turalism». Dar: ia si cercetăm lucrurile mai: de 
aprope: Este. 6re naturalismul o dovadă de mul=. 
jumire cu realitatea, şi ast-fel în contragicere” cu 
idealismul pscudo-istoric şi fantastic, care spuneam» 

„că dovedesce desgust de cele ce sunt şi dorul de 
a se înălța . de-asupra împrejurărilor reale? Cari 
sunt subiectele ce le trateză naturalismul cu o .uni- 
lateralitate miâpi ? Ne înfăţişeză. cl Gre tablouri de 
fericire? Ne zugrăvesce el 6re părţile cele frumâse. 
şi îmbucurătâre ale vieţei ?. De loc. El ne. arată 
trăsăturele cele mai jalnice şi mai urâciâse ale. ci-— 
vilisaţiei, şi mai ales' ale civilisaţiei oraşelor mari. 
E! se încercă a ne arăta pretutindeni putrediciune, . 
suferinţă, lipsă de sprijin moral; pe omul bolnav! 
de mârte; societatea în agonie; și la sfârşitul fie- 
cărei cărţi, ce .ţine de acestă direcţie literară, parcă 
un glas trist şi-care revine mereă cu aceiaşi uni- 
formitate obositâre, murmură : «Vedi cetitorule chi-. 
nuit, vieaţa asta. zugrăvită aici atât de dureros, ct 
nu face nici o lescae şi păcat e.S%e mai trăesci Ip 
lată tesa, - nerostită. ce e drept,. dar dovedită şi 
resdovedită de fie-care .creaţiune a literaturei natu= 
raliste. Ea este punctul de plecare şi morala. finală 
a acestor cărţi, şi nu se deosibesce întru nimic de 
tesa pe. care se. bizue .idealismu! mincinos. şi falş
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al literaturei germane şi englese. Amendout ten- 

dinţele, departe de a fi 'opuse una alteia, duc la 
acelaşi 'scop. Naturalismul enunţă premisele, din care 
idealismul trage conclusia.' Cel dintâi ne spune: 
«împrejurările reale sunt: de nesuferit»; iar cel-Palt 

adaugă: «de aceia să le dim în lături, să ne coto- 
rosim de ele, s& căutăm a le uita o clipă şi ss ne 

ducem cu gândul la starea ideală și mângăietâre 
ce vam zugrivit-o.» Scriitorul, care în versuri entu- 
Siaste “şi sentimentale va cânta vieaţa plină de bu- 

"curie a celor f:r de griji, pe feciârele cu crin în 
mână şi cu dragoste în inimă, castelele: aventurâse 
şi romantice așelate pe crestetele-munţilor, îmbră- 
ţişate de focul aurorci,—şi pe care burtă-verde îl 

admiră” mişcat, ca pe un «nobil poet», nu este de cât 
antitesa şi completarea celui-Palt scriitor, care cu . 

pana scormonesce în tât€ gunele și pentru care 

acelaşi burtă-verde nu mai păte găsi destule cuvinte 
de dispreţ şi de bârfeli. 

Mam oprit cam mult la paragraful literatuirci, 
pentru că, fâră îndoiali, ca este cea mai de căpe- 
tenie, cea mai variată şi mai complectă din vieaţa 
intelectuală a unei epoce. Dar şi tote cele-Valte 
manifestări ale gândirei omenesci din timpurile 
nostre, înfiţişeză aceleaşi trăsături, aceleaşi semne. 

Pretutindeni, şi în tot-d'a-una neliniște şi amără- 

ciune, cari la: unii, se prefac în durere sau în mânie, 

mergând la alţii până chiar la dorinşa de schimbare 
a traiului. Mai înainte-vreme, artele plastice, aveau. 
un scop fix: reproducerea frumosului; fie-care - 
„artist, fie pictor sai sculptor, se silea să înfâţoşeze
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numai părţile. cele: mai frumâse şi. mai plăcute ale 
vieţei și ale lumei.. Bună-6ră, când Phidias sculptă 
pe al săi «Jupiter» şi când Raphael, îşi zugrăvea 
«Madona», mâna lor era călăuzită de admiraţiunea . 
naivă şi. sinceră pentru formele omenesci, Ei pri- 
veai cu bucurie şi plăcere fâpturele firei; iar când 
sc întâmplă, că alesul lor gust şi delicata lor simţire 
să le arate vro-dată cea mai mică -greşelă, -ei se 
grăbeau a o îndrepta cu. mâna lor discretă, mână 
ce perfecționa şi idealisa. Arta de adi nu. cun6sce 
nici acestă naivă admiraţiune şi nici acestă emo- 
ţiune -plăcută. Artiştii cei de adi, se -uită Ia fire cu.. 
un ochiă neîncredător, rtutăcios chiar, gata a vedea 
numai părţile cele slabe și cele urite ale ei. Voind 
“se redea lucrurile exact și ?n tot adevtrul lor; 
pentru acesta — dic ei, — se opresc.]a tâte lipsurile . 
obiectului. şi cum se întâmplă mai în. tot-da-una. 
ast-fel de casuri, lucrurile es mărite, chiar fără 

"voia artiştilor. Adevărul: . pretext frumos nu e 
vorta,: dar adeverul însuşi e mai presus de mij- 
lâcele nostre. Negreșit, artistul reproduce obiectul 
aşa cum îl vede. şi-l simte cl personal. «Sfără- 
mătorul-de-pietre» al lui Courbet. este tot atât de 

“subiectiv şi pre atât de departe, în înţeles contrar! 
însă, de adevărul absolut, întocmai cum încântătârea 
«Mona Lisa» -a lui Leonardo da Vinci, pentru care 
Vasari, nu mai găsea cuvinte „destule de laudi, 
tocmai pentru asemânarea ei cu natura, 

Chiar acolo, unde arta. modernă nu mai pote să 
nu recunâscă frumuseţea şi a nu-i plăti tributul 
copiind-o, artistul caută so murdărescă, spuntnd, 

,
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că forma nobilă. şi curată slujesce la scopuri puţin, 
“nobile şi că dimpotrivă o profaneză chiar. Corpul. 
gol. al femeei este înjosit în măreţia lui prin nisce 
trăsături sensuale și de orgie, ce nu lipsesc mai din 
nici un tablă” contimporan de acest soiii. Ele în- 
riuresc asupra celor cu simţurile impresionabile, 
întocmai cum influenţeză vorba unei mahalagidice - 
palavragi6se: «Ei, dacă -lumea ar mai scie tote!» 

vorbă spusă întrun salon']a urechia unui vecin, cu 
privire la virtutea neștirbită încă;a unci femei din 
cunoscutele lor. Arta cea vechie gâsca plăcere în su- 
biectul pe care trata, cea modernă înst arată ne- 
mulţumire în potriva naturei. Cea dintâi înalţă 

. obiectul, cea-Paltă € nemulțumită cu el. Una este 
o cântăreţă de laude, cea-Paltă o vecinică cârtitâre; 

şi de multe ori nedreptă. Obărşia amendurora 
este: pentru una că trăim în lumea cea mai fru- 
mosă, pentru. cea-baltă,-că nu sc pote o lume 1 mai 
ticăl6să şi plictisitâre. 

In filosofie, pesimismul este la modă pretutin- 
denea, atât în şcoli, cât şi la Gmenii de litere, cari 

fâră a face chiar din “acesta, ocupaţia lor de tote 

dilcle, totuşi se intereseză de marele probleme ale 
sciinţei omenesci; Schopenhauer e Dumnedeul lor 

-şi Hartmann profetul sti. Positivismul lui Auguste 

Comte nu mai propăşesce ca doctrină î IN sine, şi 

nu-şi dobândesce partisani noui, pentru că ei înşi-şi 
at recunoscut că metoda lui Comte, e prea îngustă 
şi Strâmptă, iar-tendinţa-i este prea puţin înaltă. 

Filosofii francesi nu mai studiază de cât psicologia, 
sai mai exact psico-fisiolbgia. Iar filosofia englesi,
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abia că. mai .merită numele-i' de: până 'acuma' de 
metafisică, pentru că de: mult a renunțat! deja la» 
partea “ei. cea mai bună şi: frumâsă, în căutarea. 
unei: concepţiuni mulţumitâre a lumei; dânsa nu: 
se mai ocupă 'de.cât: de chestiuni practice de mâna. 
a dona. John. Stuart “Mill s'a: îngrădit cu desă- 
verşire. în logica, adică în morfologia .cugetărei. 

» omenesci. Herbert Spencer, înfățiștză sciinţa” so-: 
cială, adică chestiunile intelectuale şi morale în 
ceia ce. privesce -vieaţă în sânul societăţei. Bain se. 
ocupă cu teoria educațiunei, adică cu aplicaţiunele | 

"psicologiei şi ale filosofiei morale. .:. - -.:-: 
: Singură, numai Germania, mai are încă o nicta=: 

fisică -trăinică, dar ' care în - Schimb este tristă şi. | 
ae, desperată, Doctorul Pangloss a murit fără a lăsa . 
&a urmaşi. Hegelianismul scia s& găsescă o explicaţie. 
îpmulţumitâre pentru tâte câte. există și păstra un:: 

fel de seninătate mulţumit6re şi ușră în credul stu,: 
ara adică, că totul ce există are neapărata rațiune de a fi. 4 

Astă-di! însE hegelianismul. este înlăturat ca:ori şi 
ce. sistem usat, eşit din: modă; şi 'singura filosofie;. 
care cuteresce lumea, este aceia care ajunge la'tristul - 
Sfârşit, «de .a preface. în. neant. tâtă lumea acestă - 
păcătos; căci =. după “cum: propovediiesce . acestă: - 
teorie tote lucrurile „tirid 'la peire, la neexistenţă.! 
In economia. socială, aceiași bol -se arată, însă 
sub o. altă-formă, dâr nu “mai. puţin caracteristică. 
In zadar căutăm la:cei bogaţi: sentimentul pacinic. 
al bucuriei: lor--de. posesiune; dar. nici şi cei' săraci 
se mulţumesc: şi primesc. de. bine miseria,:: care : 
dupt r6te' prevederjle” Om 10 rac 

Coalrals 
43990. Biti. intern. No, Nici aveti rilpă 

a Poe     

2
 

icât lumea.: .
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Pe bogat îl apucă frica unui pericol apropiat; în 
Gmeni şi ?n întâmplări, el vede o vagă ameninţare, 
dar fârte reală, iar averea lui îi se pare a fi ca 
un simplu împrumut, care la ori-şi-ce moment pote 
să-i fie cerut îndărăt, cu asprime, Stracul este în 
prada pismai, el poftesce bunurile altuia; densul 
nu găsesce nici în el însuşi, nici în felul consti- 

-tuirei lumei— după chipul cum s'a deprins a privi 
lucrurile— motive îndestulătâre cari să-l convingă, 

„că el trebue st-remâe sărac şi îndepărtat de la traiul 
bun al vieţei.. Plin de ner&bdare furiosă, densul 
ascultă glasu-i dinăuntru, care-i spune destul de 
convingător, că şi el are tot atâtea drepturi—ca şi 

cel bogat —la tâte bunurile şi la târe plăcerile vieţei. 
“Bogatul se teme, cel sărac speră şi caută o schim- 
bare în condiţiunele economice. Nimeni înse nu 

crede în. trăinicia acestor condițiuni, nici chiar 
acei cari nu îndrăsnesc să-și mărturisescă îndoelile - 
şi temerile. 

Ce vedem şi ce ni se infățișăză î în politica din 
năuntru a tuturor ţărilor civilisate, fâră excepţiune? 

Oposiţiunea e pretutindeni mai aspră şi mai cum- 
-pliză, luptele partidelor mai învierşunată, de cât în 

vro epocă, apărătorii moderați ai stărei de lucruri 

în fiinţă, dispar unii dupt alţii, şi întro di ne vom 
pomeni că n'a mai r&mas nici unul din ei. În zadar 
se va mai căuta un quietist politic, cu gândul că nu 
trebue s& ne atingem de instituţiunile existente, şi 

st cercâm a dobândi partisani pentru acestă idee! 
- Adi. nu mai sunt conservatori, şi acestă numire, 

ar trebui st -dispară» din:ivocabularul. politic, dacâ” 
a 

Li 
4 A 
*
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ar Voi cine-va s'0 ia în înţelesul strict al cuven-. 
tului. Conservator este acela care vrea st conserve - ceia ce există; nimeni îns n'o voesce, Defensiva a încetat de a mai fi un metod de luptă politică; singura numai ofensiva e întrebuințată. In luptă. nu 

“Sunt, de cât. reacţiunea şi reforma, adică. o revo- - luţiune: sai pentru a da îndărăt, ori de a merge . înainte; sai pentru a readuce trecutul, ori pentru . a grăbi apropierea viitorului. Şi reacţionarii şi libe- - salii, urăsc presentul. | - Sa 
Agitarea acesta generală, acestă sfâşiare .inte= 

TiOră. se resfrânge asupra vieţei omului, luat ca individ în parte. In mii de chipuri și în mărimii 
spăimântătâre se manifestă frica, dacă luăm lumea 
aşa cum ni: se arată. Lumei îi place a-şi . înșela 
simţurile şi consciinţa, şi în acest scop îşi schimbă sistemul ei nervos prin tot felul de Puturi. sa 
mâncări iritătâre şi narcotice, mărturisind cu acesta 
un dispreş înnăscut pentru adeverul şi realitatea 
faptelor. Se n o 

Nu -vrem să adîncim aci. vechiul problem al «lucrului în sine». E sigur, că noi nu putem primi 
de a dreptul de cât modificările propriului nostru . 
organism şi nu şi acelea ce se produc în afară de - "noi. Dar schimbările cari se petrec în noi, par a 
fi pricinuite de- obiectele din afară, şi e positiv că 
simţirile nostre ne dau o imagine cu mult mai 
exactă despre un -obiect, dacă ele sunt înfluenţate numai de organismul nostru, de şi imperfect —dar 
care funcţioneză în mod regulat —de cât dacă la, acestă imperfecţiune naturală, mai adăugim o tur-
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burare „a activităţei sistemului 'nervos, prin între- 

“Duinţarea de bună-voe a tot felul de otrăvuri. Când 

impresiunile despre lucrurile exteridre.provâcă în 

"noi, cu scirea sai fără . scirea n6stră, o vecinică 

nemulţumire, simţim trebuinţa, aşișderea constantă 

de a îndepărta aceste impresiuni, ori. a le modifica, 
“spre a le face plăcute. Din acestă pricină, statistica 
ne arată pretutindeni, crescerea progresivă a con- 
Sumaţiunei alcoolului şi: a tutunului; şi de aceia. 

opiul şi morfina se răspândesc întrun chip frte 
îngrijitor şi Omenii cei culţi se aruncă setoşi asupra 

„ tuturor, mijlocelor de ameţire şi excitare, descoperite 

de sciinţă. De asemenea, tot din acestă pricină, pe 
lângă alcoolici şi morfinomani, vedem adi b&utori 

obicinuiţi de cloral, de cloroform şi eter. 

Omenirea civilisată- s&vârşesce în grad mare, ac- 
țiunea individului, care caută -st “şi înece durerea” 

"în. btutură; şi ea. vrea s& scape de realitate şi cere 

o. cantitate. de ilusiuni de. care simte: nevoe, de la 

.materiile ce i-le pot da. NI 
„î Acestă depravare a instinctului, fuga acesta d'o 
clipă în afară de realitate, ai ca urmare firescă, 

„ dorinţa a eşi cu totul dintr'ensa, rupend cu viaţa. : 

Pretutindeni, şi mai cu sâmă în ţerile de tot civi- 

lisate, numărul sinuciderilor cresce în aceiaşi pro- - 

porţie cu consumaţiunea alcoolului și a narcoticelor. 
O fierbere lentă, care câte-odată apare. sub forma 
unei vagi nemulțumiri, întreţine -pe fie-care om 
într'o Stare de friguri, şi dă. luptei pentru traii în 
societatea modernă, forme cu "totul selbatice şi 

spăimântătâre, precum nu :le-aă apucat vecurile tre-
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cute. Lupta cea 'de adi nu mai este o întâlnire de 
adversari politicoși, cari se salută înainte de a scâte 
“săbiile din trecă, ca Francesii și Englesii -în lupta , 
de la Fontenoy, ci o grâsnică .amestecătură ! de 
ucigași, beți de sânge şi de vin, cari lovesc selbi- 
tăcesce, neașteptând milă din partea nimănuia, ş 
neavend milă nici ei cu alţii. : 

Ne plângem cu toţii; că caracterele dispar şi sunt 
din ce în ce mari rare. S& vedem ce se: înţelege 
“sub cuventul caracter. O -individualitae, un. oni, 
se dice că: are: carâcter, că-e de caracter,: care mer- 
„gând drept înaintea sa, urmeză nisce. principii mo- 
-Tale—în fond simple de tot —recunoscute de lume 
<a bune şi pe cari .le-a luat de călăuză pentru t6tă 
vieaţa sa. „ ia a 

Scepticismul nu permite desvoltarea caracterului, : 
pentru că: el. exclude. credinţa -în principii condu- 
către. Dacă st6ua polară Sar stânge şi dacă polul 
“electric ar. dispare, busola nu. mai pâre fi de nici 
un folos, căci nu mai există punct solid, ce” ea -ar putea indica. Scepticismul, și el o bâlă-la modă, 
nu e de cât o formă a nemulțumirei, pentru cele 
ce există. Ideia că totul e deşert, că nimic nu este 
demn de'o sforțare, de o: luptă între datorie şi „capriciii, acestă: idee 'dic, nu se nasce de cât atunci, 
când lumea s'a deprins, 'a dispreţui totul ce există, 

„ca ceva plin: de greşeli și neisbutit, | 
Literatura, arta, filosotia, politica, vieaţa econo- 

mică, tâte formele existenţei . sociale şi individuale, 
ali de bază o singură trăsătură fundamentală şi co- 
„mună:' nemulţumirea stărei lumesci.



Din t6te aceste diferite manifestări ale spiritului 
omenesc, un singur ţipăt de durere, strebate la 
urechile nâstre, care în limba de tâte dilele, sar 

putea traduce prin exclamaţia: «St se isprăvescă 
odată cu starea acâstă a lucrurilor!» 

II 

Aci se.nasce o întrebare: acest tablou este el 

numai al presentului, ori că se pote aplica tot aşa 
de bine şi vremurilor trecute? 

Sunt departe de a fi, după expresia poetului TO- 
man un «apologist al timpurilor cari nu mat sunt». 
Ei nu cred în aşa numita vrăsta de aur din 
vechime. Să 

_Omenii aă suferit în tot-ba-una; în tot-d'a-una 
au fost nemulţumiţi şi nenorociţi. Pesimismul are 

„0 temelie fisiologică, şi o sumedenie de suferinţi 
ne vin din pricina chipului cum e zidit orga- 
“nismul nostru. Chiar consciinţa eii-lui nostru, n'o 

avem de cât, pentru că suferim. Acest cei» nu ni 
se face cunoscut de cât prin sentimentul limitei 
sele, şi acest sentiment este provocat în noi numai 

prin ciocnirea, mai mult sai mai puţin durerâsă, 

cu lucrurile cari există în afară de «eul» nostru. 

Intocmai ca într'o cameră obscură, unde nu 
observăm că se află şi pereţi, de cât când ne lovim 

de ei. Omul îşi dobândesce prin durere con- 
“sciința de sine-însuşi şi deosebirea dintre subiect 
şi obiect nu-i este cunoscută de cât printr'o sufe- 
rinţă continuă. Şi dacă este adevărat că omenirea!
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a suferit în tot-d'a-una, că n tot-Pâ-una şi mere 
Sa. văietat,' simțind contrastul cel dureros între do- 
rinţa. d'a avea şi ?ntre posesiunea însăşi, adică între 
idealul şi realitatea, nu e: mai puţin. adevărat că 
nemulțumirea ma fost nici Odată mai adâncă şi 
mai obştescă ca adi, şi că ea nici odată nu sa 
manisfetat din atâtea pricini şi ?ntratâtea chipuri, 
aşa diferite şi puternice. | 

La. ori şi care epocă a istoriei ne-am întârce, 
"vom găsi în tot-d'a-una lupte de partide şi resvrătiri, i 
Sar putea presupune la cea dintâiă aruncătură . 
de ochi, că ambiţiunea egoistă a câtor-va şefi a 
fost singura pricină a acestor lupte şi. că mul- 
țimea care formeză puterea, ar. fi rămas cu totul 
streină de ele. Dar nu pot să cred, că se pâte 
pune în aceiaşi tagmă, aceste “mișcări, cu con- 
ducetorii lor. Partidele se formeză şi se grupeză 
numai în jurul unor cuvinte de ordine, în care o 
parte a poporului crede a-și găsi expresiunea do- 
rințelor lor slabe şi vage. Când o ambiţiune egoistă 
se slujesce de patimele populare pentru propriile 
ci interese, întocmai dupe cum un industriaş se 
servesce de puterea apei, a aburului, sai a ventului, 

„acestă ambiţiune de sigur câ nu-și pote ajunge 
scopul ci, de cât prefâcendu-se că şi ea aspiră la 
îndeplinirea dorințelor celor. însemnate şi obştesci. 
Luptele partidelor sunt pentru un popor, ceia ce 
pentru un hamal sunt mişcările, cu care 'Şi trece 
Sarcina de pe .un umăr pe -cel-Palt,. în scop - de 
a-şi mai uşura puţin, fapt 'ce. însă nu-i de cât. 
măgulelă de o clipă. Revoluţiunele sunt nisce fur



— 24 —, 

"tuni cari tind â aduce la îndeplinire doriţele popo- 
„ului. Ele nu se fac de bună-voe şi nu sunt de cât 
“tesultatul unei legi fisice, ca şi uraganul, care sta- 

bilesce echilibrul între deoesbirile de densitate ale 
_. aerului, pricinuite prin deosebirile de temperatură 

sai cum bună-6ră e cataracta, câre readuce - la 
acelăşi punct de -ridicare, suprafaţa a' dout cursuri 
de apă. Ori de câte ori deosebirea de nivel între 
dorinţele poporului şi faptele reale devine prea 
mare, isbucnesce fatal o revoluţiune, pe .care pu- 

„terile constituite, o pot împiedica în chip artificial 
“pentru un Gre-care timp, dar pe care înse nici-odară 

„nu 0 pot înlătura cu desăvârşire. * 
Din tote câte spune istoria, numai: revolu- 

ţiunile — prin violenţa lor, prin întinderea şi re- 
sultatele lor — ne împuternicesc a judeca cu sigu- 

- ranţă de gradul şi de motivele de nemulțumire ale 
Gmenilor, cari le-ai făcut. 

Ce'e dreptul, tâte revoluţiunile de cari pome- 
nesce isțoria până în cele din urmă timpuri, avură 
:0 întindere relativ mică şi priveau numai un număr 
restrins de fapte de nesuferit. 
„Fondul politicei interidre a vechei Rome repu- 

blicane, a' fost lupta plebeilor în potriva patricia- 
nilor, Cari erai re dorinţele mulțimei proletarilor 

cari se personificaă în Catilina şi Grachii? Ea pre- 
tindea o parte legitimă din proprietatea funciară, 
'cu alte cuvinte voia şi ea st “şi spue cuventul în 
mersul afacerilor statului.- In antica republică, fie- 
care cetăţen simţea tare şi scia ce: însemneză soli- 

„ daritatea politică, precum. şi datoriile şi drepturile 

- 

*
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ce isvoresc din ea. Redus la sine însuşi „numai, 
fie-care individ simţea câ nu era de'cât o părticică 
fără însemnătate. El nu se privea ca un tot; de 
cât numai atunci, când îşi lua adevăratul seu loc, 
ca o parte trebuincidsă în aparatul politic. Plebeiul 

„ Romei se ţinea 'ca fiul cel mai mic al unei case - 
bogate, care pe nedrept e disprețuit i desmoştenit,; | 3 pe pt € disprețuit . 
lupta pentru a avea şi el locul seu la masa pă- 
rintescă şi 'cuventul în: sfatul familiei. Dar nu-i 
trecea prin minte sE se resvrătescă în potriva orga- 
nisaţiunei politice sai sociale în ființă; dimpotrivă 
densul era prea mândru de ea şi de aceia se supunea 
„cu bucurie. El stima pe patrician pentru înalta lui 
nascere şi nu-i părea râu, nici de onorurile, că- 
pătate prin moscenire, din templurile deilor, nici 
de semnele din afară ale rangului stu înalt. Se 
mulțumea cu gradul din marea scară Socială şi eco- . 
nomică, unde întâmplarea nascerei îl aşedase, şi dacă 

„Yr'o dată ridica, cu respect, privirile sele în spre 
familiile cavalerilor. şi ale senatorilor, el se uita, 
convins de demnitatea sa, în spre mulţimea cu 

"totul sai numai pe -jumătate servilă, in spre sclavi 
şi în spre cei desrobiţi. | a 

Cu mult mai adâncă era nemulțumirea acestor 
robi în epoca cea confusă a trecerei republicei 
la imperii; ei se revoltaă mereă şi-şi jertfeau 
vieaţa în lupte grâsnice şi ucigătâre, protestând în 
“potriva ordinei sociale în fiinţă, In aceste masse 
obscure, cari formeză. un piedestal vii al figurei 
monumentale a lui Spartacus, simţim pentru 'intâia 
Gr, frica unei îndoeli mistuitâre, şi anume: Ore totul 

2
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ce există, trebue cu adevărat să fie așa- cum este? 

— îndoială, dupe cât se pare, ma fost deşteptată în 
Egipteni, pe care îi- vedem, zugrăviți pe zidurile 
templelor şi ale mormintelor, cărând greutăţi mari, 
zrişti şi tăcuţi. : 

Aceiaşi îndoială se vede, că ma cuprins încă pe - 
cele dou& sute de milione de Indieni, cari: pârtă 
în tăcere jugul Englejilor, precum de secole pârtă 
“jugul castelor. Inşişi partisanii lui: Spartacus," nu 
eraă nici radicali şi nici pesimişti în înţelesul ce-i 
se dă acuma cuvântului : ei respingeau jugul, dar nu 
şi pe acela ce poruncea. Mânia lor nu se îndrepta 
în potriva stărei lumesci, ci în potriva locului ce 

„ci ocupai în acestă: stare. Pricepeai ei ore că in- 
teligenţa  omenâscă nu pâte s& admită ca fiinţe cu 

„voinţă. şi rațiune s€ fie tratate ca nisce vite şi ca 

lucruri nesimţitore, ca o simplă proprietate? Nici 
de cum. Ei acceptaă instituţia „sclaviei, dar nu. 

voiau ca ei st fie. sclavi. Idealul lor nu era nimi- 
-cirea' unei forme neraţionale, ci numai o schimbare 

de roluri. Apoi, ast-fel de revoluționari erau. uşor 

'de' mulțumit ; dacă aceşti desperaţi învingeau erai 
cei mai mulţumiţi, iar resvrătiţii de odinioră, se 
schimbaă în susţinetorii cei mai aprigi ai societăţei. 
"Marile mişcări din vrăsta de mijloc, ai o însem- 

nătate. morală şi mai adâncă. Furia iconoclaştilor, 

cruciatele, fanatismul Vandalilor şi al Albigenilor, 

ne arată că spiritele au fost t6te aprinse pacea 
vreme. Farmecul cel tainic al fabul6sei regiuni, 

situată în: Orient, nu putea să-şi exercite puterea 
lui seducătâre asupra spiritelor de rend, dacă:
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n'ar fi fost muncite de dorinţe vage, de a modifica 
„starea lor ordinară. Sutele de mii. de 6meni cari. 

se ?ngrămădeau în spre Palestina, ţera care ar fi 
trebuit să le apară ca un abis necunoscut, erai 
călăuziţi mai puţin de stintardul crucei,. de cât. de 
norul luminos, care mergea înaintea 'lor şi pe care 
toți îl vedeaă cu ochii -inimei; acestă 'călăuză era 
idealul. Negreşit că omul cel fericit nu-şi lăsa cu. 
una cu două, bunul sei casnic-pentru a se îndruma. 
către sfintul morment; numai acela care dorea. . 
st-și imbunătăţescă sorta făcea ast-fel. | | 

Tot aşa şi Gmenii cari pentru credinţa lor, uci-. 
deau şi se lăsau a fi ucişi; acei cari pentru -cea. 
mai mică îndoială se urcaii pe Tug sau nimiceau. 
populaţiuni întregi, negreşit că acești. 6meni nu.: 
erai câtuşi de puţin optimişti, satisfăcuţi de present. 
ŞI aşa şi e; acela care e muncit de spaimă pentru 
mântuirea sufletului seu, adică pentru fericirea sa. 
în lumea cea-Paltă ; acela care vrea să dobândescă 

„vieaţa făgăduită de dincolo de mormint prin multe-: 
jertfe, chinuri şi. suferinţe, acela negreşit e încre- 
dinţat că vieaţa de aci, vieaţa cărnei, nu ?i-a adus. 

„destule mulţumiri, - o 
Omenirea era deci şi n evul-mediii tot atât de: 

nemulțumită şi agitată; ceia-ce însă a împiedicat-o- 
de a se rescula cu violență în potriva lucrurilor în 
fiinţă, era faptul că găsea în credinţa ei o mân- 

- gâere şi o uşurare, care o făcea se ducă cu bucurie . 
tâte durerile pămentesci. E fapt cunoscut, că acela 
care aşteptă cu siguranţă o fericire apropiată, pâte
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“se ducă cu uşurinţă sarcina unei “dureri, ba chiar 
nici So simţă. 

Omenirea -îns& urmărea cursul desvoltărei sale, 
şi mângâerea ce-i dedea credința începu să cam 

slăbescă, Veni chiar un. moment când religia nu 

mai era în de ajuns pentru a.se opune cu succes 
spiritului de' revoltă a nemulţumiţilor. Era un mo- 
ment critic. Puțin mai trebuia, pentru ca îndoiala: 

-şi melancolia, cari sunt stăpâne peste epoca nâstră, 
s€ fi coprins spiritele de acum patru-cinci sute de 
ani. Totuşi înst Gmenii nu lăsară st li.se răpescă 

„- “scumpele lor ilusii fără a nu se împotrivi; ei făcură 
sforări peste sforţări pentru a le reţinca.: Lupta 
lor pentru un deal mângăetor. se numesce în istorie, 

mişcarea pentru Reformă. Acestă mişcare avu de 

efect a prelungi timp de mai multe vecuri somriul 
Omenilor şi visurile lor plăcute. De pe atunci încă 
începură a se arăta semnele înainte-mergătâre ale - 
unui pesimsim, pe-care nu-l mai putea ţine în 
:frâu, credinţa întro lume cu traii mai bun. R&s- 
boiul şeranilor germani. este fapta. unor Gmeni des- 
peraţi, cărora raiul nu le mai ajungea ca o despă- 
gubire îndestulătâre, în schimbul. suferințelor ce 
“înduraă. pe .păment; ei voiau să-și ia în vieaţă, cu 

-silă, o arvună, ipe socotelă celor promise pe cea- 
Paltă lume. 

Ajungem la revoluţia francesă ; aci găsim un 
- popor, căruia condiţiunile în fiinţă îi se păreau atât 
de nesuferir,. că trebuia numai de cât să le nimicescă 

cu ori-ce preţ şi cu'ori-ce jertfă. Pentru întâiaşi-dată
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suntem faţă în istoria omenirei. la o mare mişcare 
populară, care nu' se legă numai Pun lucru singur; 
ci. care atacă tâte instituţiunile fâră deosebire, 
"De rendul acesta, stracii nu mai doresc. ca plebea 

„romană posesiunea de ager publicus, cei demoş— 
teniţi și „sclavii nu mai cer,st li se dea libertatea. 

„de-a fi stăpâni pe ci înşi-și și pe demnitatea lor, 
cum au cerut partisanii lui Spartacus; unele: din 
clasele societăţei nu-şi mai iaă privilegii speciale, 
cum bună-6ră ai făcut-o burgesii în timpul res- 
cOlei oraşelor în evul-de-mijloc ;. cu un cuvânt în 
revoluţia francesă nu mai avem da face cu. nisce: 
visători ce caută o mângâere Gre-care, voind st scape. 
forma visului lor în potriva constrângeri intelec= 
tuale, cum fâcură: Vodâgii, Albigenii şi.Hughenoţii, 
vrăjmaşii Reformei. Tâte acestea se. constată: din 
marea 'Revoluţiune ; dar mai e încă şi alt-ceva.de 
constatat. Revoluţia francesă e în acelaşi timp ma- 
terială şi intelectuală; tăgăduesce credinţa și pune 
în discuţiune forma” în ființă a: proprietăţei indivi- 
duale; şi se ?ncercă „de a clâdi din noă. statul şi. 
societatea -pe alte temelii şi dupe un plan 'cu totul 
noi. Revoluţiunea mai doresce, şi destul de tare, a 
face-atât pentru corp „cât şi” pentru spirit, condi- 
ţiuni de -traiă cu mult mai bune. Ea e ca o explo- 
siune, care s'a produs cu o putere, egală, nu numai 

"pe părţile cele mai slabe şi cari nu se pot împotrivi, | 
ci pe t6tă întinderea suprafeței, ce %-a stat în faţă: 
întrega organisaţie socială a sărit în țândări,.... . 

Nici că mai încape vorbă, că pentru a se ridica 
cu atâta furie în potriva tuturor instituţiunilor şi 

.
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pentru a voi să le nimicâscă cu desăverşire, trebuia 
să le fi găsit grâsnic de netrebuinciose şi pe urma 
cărora cu toţii să fi suferit. Totuși vedem în marea: 

"Revoluţie, un fir care ne silesce a presupune, că 
starea spiritului din care ea a eşit, n'a fost mai 

„durerâsă de cât cea de adi; şi acest-fir e opti- 
mismul ei fâr de margini. Şi aşa şi e; Omenii 

„acestei revoluţiuni erai cu desăverşire necuprinşi 

„de bâla-pesimismului; dimpotrivă dânşii erau plini 
«de nădejde şi de siguranţă; ei erai încredinşaţi că 

Sunt în -stâpânirea unor mijloce seri6se -pentru 

a asigura fericire absolută. 6menilor, şi e de ajuns 
ca cine-va să aibă acâstă încredințare, pentru a fi 
mulţumit “de sine. Aceşti Gmeni erai cuprinși de . 

bucuria primă-verei şi a aurorei; acestă plăcere a 
inspirat lui Uhland. cântecul. sei de bucurie: «ln 
-6re dilele lumea se face mai frumâsă, totul se va 
:schimba !» Acestă sburdălnicie, ca se nu dicem 

naivitate 'copilărosă de speranţe şi de ilusiuni, acest 

sentiment de bucurie în faţa viitorului, e pâte cel 

“mai curios fenomen al marei. Revoluţiuni. 

Primblarea n6stră destul de iute d'a lungul ve- 
„urilor, ne -arată că starea . sufletescă de adi nu 
semănă câtuşi de puţin cu cele din trecut. Istoria 

universală nu înfăţişeză de cât un singur moment, 

care Sar putea asemănă cu timpul de fă; e vorba 
de cele din urmă clipe ale lumei vechi. Asemă- - 

marea acesta, ma fost numai odată constatată. Pă- 
„rerile tradiţionale asupra lumei eraă învechite şi 

nu se găseai altele, nouă, pentru -2 le înlocui. 
- Nimenea nu mai da credământ celor ce le spuneai
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preoţii, nici ceia -ce învăţa șcâla nu era luată în 
serios; tre ipotesele pe cari se 'rezema modul 
traiului, erau pe ducă; nici chiar vieaţa nu mai avea 
vPun rost şi nici un înțeles da mai fi. Omenii 
erai cuprinşi de oboselă, și desperarea: cea mai 
cumplită le amărea: dilele. Nici în ei şi nici aiurea, 
denşii nu-şi găseau vro mângâiere : sai nădejde 
întrun viitor mai bun, a unui timp apropiat mai 
fericit. Starea acesta a spiritelor era. SrOsnică, şi: 
ca urmare, a ci, sinuciderile curgeau droe. Frica. 
unora: şi desperarea altora, cercetarea asta neliniş= 
tit6re, și spiritul înecat în amărăciune, scepticismul 
-Omenilor uşurei şi pesimismul &menilor mai serioşi, 

„tote aceste semne cari carateriseză. civilisaţiunea 
n6stră, nu le găsim de cât în spăimântătorele vre-. . 
muri ale căderei imperiului .roman -şi la sfârşitul 
Păgânismului. . Şi chiar între aceste dou .epoce 
asemănătore, e o 6re-care deosebire. In Roma cea 
imperială, desperarea nu era de cât partea privile- 
Siaţilor inteligenţei, adică a unui număr :r&strâns; 
mulţimea cea mare însă trăia fără st cugete, şi dacă îi 
totuşi. ea simţea lovitura acestui moment grâsnic, 

Â 

era cel mult pentru dânsa, ca o. sarcină cu „totul 
„deosebită, adusă de timp. 

Dimpotrivă, în vremea nOstră, acestă disposiţie 
a spiritului se respândesce ca amurgul, asupra celei 
mai. mari părţi a Gmenilor civilisaţi. E prea ade- 

„Yerat, că nu e de cât o deosebire. de cantitate şi de 
calitate; dar ceia ce face ca o bâlă să fie de temut 
€ tocmai puterea .cea mare a ei de lăţire, 

>
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„Se vedem acum, de unde vine acestă stare de- 
„nesuferit a omenirei? De unde vine la toţi acei 

ce gândesc, acestă stare durerosă şi acestă amără- 
„ciune, ce nici-odată ma mai fost în un grad atât de 
adânc şi de desvoltat, La drept vorbind, timpul de: 
faţă înlesnesce chiar şi celor mai seraci, un număr de 
mulţumiri intelectuale şi materiale, pe cari odinidră. 
nici chiar un rege nu putea st şi le iindeplinescă.: 

“Tâte acestea ai aceiaşi pricină, care a insuflat. .- 
şi Romanilor culți din vremea decadenţei, desgustul: 

". față cu deşertăciunea „vieţei, de care nu puteai să 
scape de cât prin sinucidere; acestă pricină este: 
contrastul dintre concepţiunea nâstră despre lume 
şi "ntre 6te formele vieţei nâstre intelectuale, sociale - 
şi politice. Tore faptele nâstre sunt în contradicere 
cu : convingerile nostre şi le desmint intruna. O 
“prăpastie ce nu se pote umple, e câscată între ceia. 
ce înţelegem, între ceia ce noi credem a fi ade-. 
verul, şi ?ntre înstituţiunele tradiţionale, sub „cari 
Suntem siliţi a trăi şi a lucra. | 
„Concepţiunea. nâstră despre lume este o con- 

cepţiune cu totul sciinţifică. Noi luăm, cosmos-ul. 
sai universul, drept o substanţă ce are de însușire, 
mişcarea, pe care—singura putere în realitate— noi. 
o vedem sub formă. de diferite puteri. Vedem miş- 
carea, stăpânită de legi fixe, pe cari în parte, le-am.
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recunoscut de bune, le-am definit, explicat și -do= 
vedit prin experienţe, luăm aceste legi 'ca neschim- 
bătâre şi nu admitem nici o abatere de la ele. Cât 
despre problema  causci primare şi a. începutului 
lucrurilor, am părăsit-o, ca peste neputinţă de des- 
legat cu:ajutorul organismului nostru. Pentru ușu-.: 
rinţă, şi ca încheere momentană a unei serii. de 
idei, cari, dupt legile gândirei, nu. pot.s& remâe 
in stare de fragment, . admitem aşa „după placul 
nostru, o vecinicie, pe. care nici nu scim.:s%0 do-. 
vedim. Acestă presupunere .ne ajunge pentru a: 
explica: tâte fenomenele “Şi: în același” timp, ea nui: 
se *mpotrivesce ideci ce avem despre acţiunea legilor 
fresci. “Tot acestă ipotesă, face de prisos o altă 
ipotesă— negreşit tot nedovedită —cu privire la :o | 

| voinţă Sati o inteligență eternă, adică la Dumnedeu.. 
Acestă din urmă ipotesă . mai: are- apoi şi -greşela, 
Caduce. cu sine o altă. serie. de ipotese, -ca acele: 
despre providență, suflet, nemurire, etc, ipotese ce. 
sunt -fără înşeles, neraţionale şi în. discordie cu 
tote legile naturale, stabilite ca neatacabile:. ..- 

Dacă de [a totalitatea lumei, ne. scobârâm la orhe-. 
nire,. apoi 'concepţiunea Sciinţifică i-l. arată numai 
de cât-pe om, ca pe-o fiinţă, care se legă fâră între- 
rupere de seria “organismelor, și care-e stăpânit”. 
sub t6re raporturile de 'legile generale ale lumei 
organice. Ne e-cu desăverşire cu neputinţă de-a. | 
acorda omului drepturi şi privilegii cu totul .spe= 
ciale, ori stări mai favorabile, ce mar aparţine tot 
pe atâta şi altor animale sai plante. Am „credinţa 

43990. B:8]. intern, Ag. d. „Miuciunile convenționale, , 3



că desvoltarea speciei omenesci, cum şi a celor-Palte 
specii de vieţuitâre, nu s'a fâcut de cât prin selec- 
ţiune ; că e positiv că desvoltarea a fost mult ajutată 

- de: selecţiune şi că lupta pentru traiă în înțelesul 

cel mai larg al cuventului, formeză istoria ome- 

nirei, întocmai. ca şi vieaţa celui mai necunoscut . 
individ ; şi că acestă luptă este temelia tuturor. fap- 
telor politice şi sociale. . 

“ Acesta este concepţiunea nâstră despre lume; 

din ea sc6tem tâte principiile modului nostru d'a 
„trăi, ideia de drept şi aceia de morală. Concep- 
ţiunea acesta a ajuns una din temeliile civilisaţiunei 

nostre; ea pătrunde n noi, împreună cu aerul ce-l 
respirăm şi nu e-cu putință s& scăpăm de în- 
riurirea ei. Insuşi Papa care a osândit-o în enci- 
clica sa; era sub înriurirea ei. Ori-cât de. mult Sar 

încerca cine-va să-l îngrâdescă pe discipolul iesui- 
ţilor. cu un zid de.teologie şi de scolastică din 
evul de mijloc, e întocmai cum cei de pe uscat 
caută s€ păstreze animale marine în 'nisce acuarii 

pline de apă -de mare; discipolul iesuiţilor e plin 
de ideile nâstre moderne; le inghite fără să vrea, 
trecend pe stradă şi vădend afişele lipite; le abserbe 

chiar vedând numai obiceiurile tovarăşilor sti; 

când citesce chiar diarele eclesiastice şi piose, și în 

fine când se duce la o librărie să-şi cumpere o 
carte de rugăciuni; firă s& scie, t6tă viaţa lui spi- 
rituală este. îmbibată de ideile moderne; fără st. 

vrea, el.e cuprins de idei şi scnsaţiuni pe cari. un 

om din secolul XI, nu le-a gindit şi nule-a simţit. |
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In zadar se ?ncercă să lupte cu imposibilul: nu 
se pote cu nici un chip opri de a nu fi fiul tim- 
pului modern şi al civilisaiţunei sale. 

Şi cu acestă concepţie despre lume, suntem siliţi 
„a trăi într'o civilisaţie care găsesce de cuviinţă, că 
un om pote st dobândescă, mulţumită întâmplărei 
nascerei sale, drepturile cele 'mai întinse asupra mai 
multor miliâne din semenii sti, tot 'atât de bine 
înzestrați ca şi el, ba de cele înai multe ori chiar, - 
încă mai bine,—că un 'om care mormâe: cuvinte. 
făr de nici un înţeles și face -nisce gesturi cara- 
ghi6se, păte fi cinstit şi luat drept incarnaţiunea şi 
personificarea puterilor supra-firesci; că o-fată de o 
Gre-care treptă socială, pâte st se mărite, nu cu un 
bărbat frumos şi viguros,- dar - cu o stârpitură şi 
pocitură, slab şi prăpădit ca vai de el, pentru că 

„cel dintâiă este de o treptă mai j6să, pe când 
_cel-Palt e de aceiași tepă; în fine, că un lucrător 
sănătos şi puternic pâte să moră de f6me, în vreme 
ce un derbedei bolnăvicios şi slăbănog, înstă intrun 
belşug fără. semăn, şi de care nici nu: pote 's& se 
folosescă -cum. trebue. e 

Noi, cari scim, că 'omenirea a eşit din alte forme 
vieţuitâre mai de jos, -şi că toţi: individii fără ex-. 
cepţiune, se nasc, trăesc şi mor în puterea aceloraşi 
legi organice, noi, dic, 'suntem siliţi a ne inchina 
în faţa unui rege, pe care trebue să-l cinstim ca-pe o 

„Rinţă a cărei traiă ar fi regulat după legi speciale, 
şi—ar fi crimă mare!—s& zîmbim măcar, când citim 
bătut pe monede şi scris în actele de guvernământ că 
«din mila lui D-deii» este ceia ce este! Noi ceştia 

,



— 36 — 

cari suntem Încredințaţi că tâte evenimentele din 

lume sunt hotărite prin nisce legi neschimbătâre, 
ce nu încuviințeză nici o abatere cât de mică, 

noi trebue s& privim rece cum Statul plătesce 
„preoții a căror însărcinare este s& facă nisce cere- 

monii, menite —se dice—a birui legile firei şi 

a le şi supune; fără s& vrem, trebue st ne ducem 
la biserică, în anumite împrejurări, unde sE as- 
cultăm serviciul divin şi leturghia, prin care :se 
înalţă rugăciuni unei puteri ce sciinţa n?o pote ad- 

mite şi căreia-i se cere un fel de protegiuire tainică 
şi cu totul specială; nu numai atâtă, aceşti Gmeni 

cari fac tote comediile acestea fâră nici un rost, 
ocupă şi un loc înalt de tot în Stat şi ?n socie- 

tate! Noi, cari credem în- efectul mare şi bine- 

fâcător al selecţiunci, nu ne opunem măcar la: con- 
vențiunea căsătorici, care — în forma-i actuală — 

exclude selecţiunea. Găsim în lupta pentru traii, 
temelia dreptului și a moralei, și'totuși în fie-care 

di facem tot felul de legi şi susţinem instituţiunile, 

„cari împiedică jocul liber al forțelor; interdicem 
„celor puternici întrebuinţarea. facultăţilor ce le ar 
asigura biruința, şi ?n acelaşi timp considerăm suc- 

cesul lor firesc asupra celor slabi, c ca o crimă ce 

ar merita 'm6rtea. 

Vieaţa nâstră deci se sprijină pe ipotese luate din 
alte “vremuri, ce nici nu se potrivesc de fel cu 
ideile nâstre de adi. Forma şi fondul vieţei nâstre 

politice sunt în contradicere vădită. Problema pe. 
care 'civilisaţia oficială caută so deslege, e a face 
ca uri. cub să intre întrun glob d'aceiași ' mărime.
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Fie-care cuvent ce-l, spunem, fie-care faptă ce-o 
îndeplinim, e o minciună, faţă cu ceia ce în adâncul 

sufletului. nostru considerăm ca adevărat. Ne schi- . 

monosim şi jucăm o comedie vecinică şi obositore, 
în potriva deprinderei n6stre; mere căutăm să ne 
desaprobăm ideile şi credințele, şi positiv că în 

momentul când suntem singuri, şi judecâm bine, 

ne cuprinde un dispreţ.de noi înși-ne şi de.t6tă 
lumea cea-laltă. In multe prilejuri, obrazul nostru 
se preface şi ia o mină solemnă, o înfâţişare gravă, şi 

ne îmbrăcăm cu nisce haine ce ne prefac într'o. 
paiaţă de cel din urmă rând; ne prefacem că am 
avea respect pentru persne şi pentru instituţiuni, 

pe cari în inima n6stră le găsim netrebnice şi fără 
nici un rost şi. suntem legaţi în chipul cel mai 
laş de nisce întocmiri pe cari în sufletul şi ?n . 
consciinţa nstră le scim prea bine, că sunt lipsite 

de ori-ce temelie. - 

Acestă dispută vecinică între. intocmirile sociale 
şi convingerile n6stre, are şi o urmare forte -neno- 

„rocită. Fie-care se simte că e o paiaţă, care face pe 
cei-lalţi să riîdă, în timp ce însuși acela ce face 

glumele, rămâne desgustat şi întristat. Ignoranţa se 
împacă de minune cu mulţumirea animală şi cinc-va 
pote fi lesne fericit şi mulţumit, dacă -găsesce 
bune şi trebuinci6se, aşedămintele ce ne?nconjoră. 

Şi inquisiţia, care pedepsea pe necredincioşii, cu 
bătaia şi cu rugul, îşi închipuia şi ea la rândul ei, 
că aduce un serviciit omenirei, asigurându-i o viaţă 

liniştită şi fără griji. Şi când vedem. că aşedămintele 

nostre nu sunt de cât nisce forme morte şi mai-mai
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putredite, nisce vedenii deşarte şi lipsite de noimă, 

trebue sk ne cuprindă aceiaşi spaimă şi revoltă, 
aceiaşi furie şi bucurie desperată, ce stăpânesc pe un 

om viii care stă închis într'o hrubă plină de leşuri, 
saă mai bine, pe un om în t6te minţile, care e silit 
a trăi printre alienaţi, şi ca culme—de frică, a nu 

fi bătut de ci—se supune la tâte nebuniile lor.: 
Acestă nepotrivire vecinică dintre ideile şi for- 

mele tote ale civilisaţiunei n6stre, precum şi tre- 

buinţa da trăi în mijlocul unor aşedăminte ce ne 
„par mincin6se, sunt pricinile pesimismului, şi a 
scepticismului, dout răni sângerânde ale lumei civi- 
lisate. În “acest sbucium nesuferit, pierdem ori-ce 
bucurie de traii şi ori-ce plăcere de luptă; aci e 

_isvorul nemulţumirei bolnave, care întristeză pe toți 
Omenii - culţi de pretutindeni. Deslegarea tainicei 
probleme privitâre la starea spiritului contemporan 
o găsim în-acest conflict, 

Capitolele ce urmeză, vor dovedi în t6te amănun- 
tele, conflictul dintre minciunile convenţionale ce 
ne stăpânesc şi. concepţiunea  sciinţifică” a lume, 

“cum. şi pricina acestei | dușmănii.



„Minciuna religi6să. 

Cea mai respândită şi cea mai puternică din . 
instituţiunile ce le-am moștenit din trecut este re- 

ligiunea. Tâtă omenirea stă sub cutele drapelului 
ei. Densa legă cu acelaşi lanţ rasele cele mai culte 

şi cele mai de jos; ea apropie din punctul de ve- 
_dere al ideilor. şi al civilisaţiunei, pe: negrul din. 
Australia de lordul englez. Religiunca. cuprinde 
tote formele vieţei politice şi sociale; credinţa. în 

„ doctrinele supra-naturale implică mai mult sai mai 
puţin. fâţiș, nu numai validitatea, dar şi sinigura 

E posibilitate, a unci serii întregi de acţiuni, cari i 

semneză fasele desvoltărei și a momentelor decisive a 

existenţei ornenesci. In multe ţări civilisate, fie-care 

om e silit st aparţie unei religiuni. Nimenea nu 
“se ocupă de credinţa şi de convingerile sale intime; 

dar în public, el trebue st facă parte din o con= 
fesiune hotărită. Negreşit că nu Suntem pe vre- 

"murile în care se găsea. Spania în secolul XVI, sai 

Englitera sub domnia Mariei-Sângerâse, ori co- 
loniile Angliei-Nout, în timpul tiraniei - puritarie 
—vremuri când sub ameninţarea torturelor şi a pe-
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depselor celor mai grâznice, fie-care cetăţen trebuia 
„sE ia parte la săvârşirea cultului. Dacă nu € tocmai - 
ast-fel, dar nici progresul la urma urmei nu e aşa 
de straşnic. Şi dacă statul nu obligă pe nimeni se 
mergă la biserică, sai să sc spovedutscă; şi dacă nici | 
un om care lipsesce de la biserică, nu 'e ars, totuşi 

„statul cere—şi asta în mai multe şări din Europa şi 
America —ca fie-care st fie înscris ca membru al 
unci comunităţi religiosc ; ba mai mult, statul con- 

“strânge pe cetăţeni prin tribunale şi gcandarmi, să 
contribue cu banii lor la întreţinerea cultului. Ă 

Religiunca se face stăpână pe om chiar de la 
"intrarea lui în vieaţă,” că ”1 intovărăşesce fârâ pic de 
râgaz da: lungul existenţei sale şi nici la mârte 
nu-l lasă: din mânele ei. Un copil se nasce. Pă- 
rinţii sei: trebue să-l. boteze, de frică, în cele mai 
multe şări, d'a nu fi osândit. Mai târziă. vine că- 
sâtoria. Nu pote st săvârşescă acest act de cât la 
biserică și în faţa unui preot, Fără îndoială, că ?n 
multe şări e introdusă deja căsătoria civilă. Dar, 
la început ca ma fost introdusă pretutindeni; și 
chiar acolo unde e deja. introdusă, câte mijloce 
nu se 'ntrebuingăză pentru a o 'nimici; şi chiar 
acolo unde ea s'a înrădăcinat acuma bine, moravurile 
sociale tot mai mers în pas cu legea în vigâre 

de - multe ori o căsătorie civilă e privită ca 
ceva -incomplect.: Cetăţenul more; iarăşi preotul 
e acela care-i intovărăşesce cosciugul şi-i reciteză 
şi-i cântă fel de fel de rugiciuni; -iar defunctul nu 
“pâte să se odihnescă de cât în aşa numitul pământ 
«Sfinţit», în mijlocul diferitelor semne și a tot felul i
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de inscripţiuni: religiosc. In multe împrejurări cetă- 
„țenul nu pâte s&-şi scape interesele sale cele miai 
legitime, de cât mulţămiti unui jurâment religios.. 
Dacă vrea st intre în armată şi SE-și dea tri- 
butul de sânge pentru patrie, nu pote so facă 
până ce nu se legă, în numele lui D-dei, cu un'- 
jurămint drapelului săi. Vrea să-şi apere cine-va 
dreptatea în judecată, iarăşi nu pote fără jurămînt. 
Fâră jurâmint, el nu pâte fi nici. jurat nici să 
judece pe concetăţenii sti, nu pete fi: nici deputat 
se servescă interesele. poporului; abia-abia pote 
ocupa o slujbă particolară.: Incercarea ce Sa făcut 
în Englitera şi în Franţa pentru a înlocui jură 
mntul religios prin o invocaţiune la. onâre şi 
consciinţă, a întâmpinat tot felul. de piedici păi 
maşe. În zadar “Sar căuta un colţişor cât de.mic 
pe tâtă suprafaţa „ptmentului, .care să fi scăpat. de 
influenţa religiei. „i 

Formele cu cari. civilisaţiunea s'a îmbrăcat 1 
desvoltarea. ei istorică sunt: familia, proprietatea. 
statul şi religiunea. Dar nici una nu e aşa de puter- 
nică ca acesta din urmă. Multă lume trăesce în afară 
de familie, bună-6ră copiii găsiţi şi vagabondii ora- 
şelor celor “mari. Seracii şi criminalii cari trăesc 
numai din pungăşii. şi hoţii, nu recunosc principiul 

" proprietăţei. In sînul. civilisaţiunei nostre -regle- 
mentate cu prescripţiunele ei numerâse, cu aparatul 
ei administrativ şi cu armata-i de slujbaşi, trăesc mai 
multe grupuri destul de însemnate, cari se împo-! 
trivesc' a intra. în rendurile organisaţiunei politice. 
Ast-fel sunt între alţii, Țiganii din t6te tările Europei. 

+
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Nascerile, căsitoriile şi decesele lor nu sunt înre-, 
 gistrate: nicăeri, ei nu. plătesc nici o dare, nu - 

se supun legei militare, n'au nici un domiciliă și nici 
o naţionalitate politică. Şi chiar dacâ ar voi, :n'ar 
putea st intre de cât forte cu grei în societatea 
civilă normală, căci le lipsesc diferite hârtii şi acte 

timbrate cu fel de fel de iscălituri neciteţe şi cu 

- tot chipul de peceţi, în lipsa cărora, fiul numerotat: 
şi etichetat al civilisațiunei, nu pote să-şi constate 

legal, nici vieaţa, nici mârtea. 

“Din potrivă, cei ce-şi scutură jugul religios sunt 
în numer fOrte mic. In Germania s'a format o ligă 

„de liberi-cugetatori, cu gândul da se lepăda în 
mod public. de legăturele ereditare. ale superstiţiei. 
Dupt mai mulţi ani de existenţă, acestă ligă numără 
abia o mie de membri, şi mulţi dintraceştia încă 
sunt consideraţi ca aparţintnd unei confesiuni re- 
ligi6se. In Austria, legea dă voe ori-cui a se 

lepăda de credinţa sa; nici cinci sute de Omeni înss, 
nu Sai găsit, cari să profite dacestă lege. Cea mai 
mare parte dintre ci, nici n'a făcut acesta în scopul 
“a se conforma în actele şi faptele dilnice cu cre- 
„_dinţele lor.intime. Unii ar fi voit să se câsătorescă 

cu o persânâ. de: o altă credinţă, ceia ce ar fiatras 
dupt sine mai întâii renunţarea amândurora din 
părţi la confesiunea lor; alţii fiind Evrei, se hrăneau 
cu. dulcea nidejde ba putea „scăpa prin acest mijloc 
de prejudiţiul ce urmăresce rasa lor. Acest din urmă 
motiv a intrat aşa puternic. în us, că în Austria, 

termenii, «fâră confesiune» şi «Evreu» au ajuns 
mai-mai cu acelaşi înţeles. Ba ceva mai mult încă,
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secretarul universităţei din Viena, întrebând pe stu-. 
denţi, de religiunea lor, după cum se face încă şi âdi, - 
avea obiceiul. de a dice:cu un zîmbet bine-voitor. 

” celor cari n'aveai nici: o religiune: «De ce nu spui 
curat că ești evrei ?y | 

» Dintre “târe ştrile; civilisate, numai Franţa este 
„aceia în care libertatea gândirei. a cucerit locul cel 
mai larg în legi, nu însă şi ?n moravuri. Chiar. 
în Franţa: majoritatea liber-cugetătorilor, remâne” 
în sânul bisericei la. care at aparţinut părinţii lor; 
se duc la slujbă şi se spovăduesc, se căsătoresc în 
faţa altarului, boteză copiii şi chiamă pe preoţi la 
înmormântări. Sunt încă puţini de tot acei cari şi 
cresc copiii nebotezaţi şi .cari cer, în cas de: morte, 
o înmormintare civilă. 

In libera Engliteră, legea şi opinia publică tole- 
rEză tOte sectele şi tâte religiunele. In Anglia pâte 
cine-va profesa budhismul sai să adâre sărele Par- 
şilor, dar e. oprit a se da ca ateu. Bradlaugh a avut 
curajul să. declare sus și tare că nu crede î în Dum- 
nedeii; sciți ce-i s'a întâmplat? Pe 'de:o paste; a. 
cădut în disprețul publicului, şi a şi fost dat afară 
din parlament, iar pe d'alta, îi sa fâcut un proces, 
care a costat nu tocmai eftin. Influenţa religiunei 
asupra spiritelor este atât de: puternică şi e atât 
de grei 'a ne desbăra de obiceiurile religi6se, încât ' 
dacă ateii ar voi s& înlocuiască credinţa, și: st dea 

* omului un ideal dup concepţiunea lumei,; ei înșiși 
ar avea slăbiciunea, de a menţine pentru concep- 
țiunea lor raţională, termenul de. «religiune», tea- 
mintind fâră voe prostiile omenirei primitive. In
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„Berlin şi în alte oraşe ale Germaniei de Nord, 

asociaţiunile liber-cugetătorilor mai găsit alt ter- 
men pentru a boteza societăţile lor, de cât cu- 
vintele «comunitate religiosi liberă». Insuşi David 
Frederic Strauss, boteză cu numele de «religiunea 

viitorului» un idealism care se bazeză pe negaţiunea 
credinţei religiose supra-firesci. Acesta ne amin- 
tesce istori6ra în destul de cunoscută a ateului, 

“care întrun moment de zăpăcelă, a strigat: «Pentru 
Dumnedei, sunt atei !» ! 

II „. 

Credem ca sosit momentul st preîntimpinăm 
o neînțelegere. Când dic că religiunea e o min- 

ciună convenţională a omului civilisat, nu înțeleg 
prin acestă vorbă, credinţa în puteri supra- naturale. 

Acestă credință la cea mai mare parte din Gmeni 
e forte sinceră. Ea continuă s& trăiască în mod 

inconscient chiar la 6menii înzestrați cu cea mai 

înaltă cultură intelectuală. Printre" fiii secolului 19, 

forte puţini sunt acei cari cred cu destulă tărie în 
concepţiunea sciinţifică a lumei, deşi raţiunea lor 

recunâsce dreptatea. causei în: numele căreia, ca a 

putut străbate până în cele mai adânci încreţituri 
„ale inimei lor, încrcţituri cari sunt cu desăverşire 

închise pentru voinţă, nefiind de cât un isvor pentru 
sentimentele cele confuse şi neclare. În aceste col-- 

țişore retrase, întunecâse şi tainice, vechile preju- 

diţii şi ideile superstiţiose îşi păstreză tOtă puterea 

lor, şi. nici nu-şi pote cine-va închipui, cât e de



as 

grei a le desrădicina de. acolo, tot. pe” atât cât e 

de grei a alunga „cucuvaele i liliecii, din: ruinele 

unui turn vechii. 

Ca mijloc de legătură, mai mult: sai” i” măi „puţin 

inconscientă, cu ideile transcedentale, religiunea este 

dar în realitate o remăşiţă încă din copilăria ome- | 

nirei. Ba, mergem chiar mai: departe: şi afirmăm 

că ea este o belă pricinuită de imperfecţiunca orga- 

nului nostru cugetător; cea ce este o dovadă- a. 

'câracterului limitat al ființei nâstre. ME voii în- 

cerca să explic acestă afirmaţie. | 

Filologia, mitologia comparată şi ctnografia au 

adus deja un numeros contigent istoriei "nascerei 

şi desvoltărei cugetărei religi6se; psicologia a în- 

cercat, cu succes, st "descopere proprietăţile psi- 

-chice, cari ah trebuit s& conducă pe omul” primitiv 

la ideia supra-naturalului şi să ţie legat de « ea. şi 

pe omul civilisat: : 

A trebuit: mii de secole de civilisăţiune, succe= - 

siunea multor generaţii fără numtr, pentru: ca: omul 

dupe atâţia cugetători de talia unui Pythagora, So- 

crate; Platon, 5& ajungă abia a recunâsce Ore-cati 

noţiuni nu esenţiale, ci simple! forme - sai “cate- 

gorii ale gândirei nostre. In.timpul: celor dîntâiii 

faze” ale erei nostre spirituale, aceste: noţiuni - tre- 

buiai negreşit să stăpânescă gândirea: rudimentară 

a omului primitiv, cu o putere. de care fiul civili- 

saţiunei, deprins cum el 'este cu: abstracţiuni “şi 

necunoscend sforțarea.! cea mare ce €le costă, nu 

pote să-şi facă o idee :cât de mică: Pentru un săl- . 

batic, timpul, spaţiul şi causa'sunt: tot atât de reale



şi materiale, ca, şi lucrurile. ce-l înconjârâ şi pe 
cari le. pâte cuprinde cu simţul stă „cel grosolan, 
adică să le pipăe, EI: îşi inchipue timpul ca. un 
monstru ce-şi mănâncă copiii; spaţiul e pentru 'el 
un zid ce închide orisontul; sa ur fel de împreu- 
nare a. pământului cu' acrul pe care şi-l închi- 
puesce ca o boltă; causalitatea îi se pare atât de 
trebuinci6să, atât de nedespărţită de fenomene, în 
cât dânsul îi dă forma cea mai Simplă şi cea mai 
înţelesă de el, adică aceia a unei acţiuni directe, : 
datorită unei fiinţe asemănătâre sie-şi. Dacă un 
arbore. cade, pentru el, numai o fiinţă organică 
l-a făcut să cadă; dacă se”ntâmplă vrun cutremur 
de pământ, negreşit că cine-va a sguduit pământul, 
şi cum ideia unui «cine-va» este încă destul de întu- 
necosă şi nepătrunsă pentru spiritul unui selbatec, - 
dEnsul o personifică” întrun om, şi tot aşa face 
cu tote fenomenele cari se produc în jurul lui. 

„Sclav pasiv “al ideei causalităţei, dânsul caută pricina 
fie-cărei percepţiuni, şi sciind sai credând, că causa 

" faptelor săverşite de el, este în propria sa voinţă, 
“lgă acestă : observaţie cu natura şi recunâsce în 
fenomenele acesteia efectul capriciului unei ființe 
asemănătore cu omul. Dar atuncea, pentru prima 
Gră pătrunde în cl un motiv.de turburare şi de 
mirare, Când nevasta-sa, cu ajutorul unui amnar 
aprinde focul,. când tovarășul sti cu toporu-i de 
pttră, ucide un animal, simţurile sale nu concep pri- 
cina producţiunei flacărei şi a căderei animalului. 
Şi când furtuna îi restârnă bordeiul, sai când grin- 
dina îl rânesce, el nu vede ființa care produce în
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potrivă-i acestă acţiune violentă. Dânsul nu se în- 
doesce că acestă ființă există şi chiar că e în apro- 
pierea lui, căci cum pâte fi alt-fel, -dacă vede că 
bordeiu-i e ruinat şi că rana sângereză; deci 'e 
cine-va care a făcut acesta şi a voit so "facă, Şi 

cum sălbaticul nu pâte st descopere pe autorul 
rzului, spiritul stă este în prada unei vii neliniști, 
provocată în tote casurile de un pericol necunoscut 
În contra căruia nu'pote să se apere, şi acest sen- 

timent este punctul de plecare al' religiei. 
În .adevăr toţi călătorii cari au avut prilejul st 

facă observaţiuni asupra sălbaticilor sunt toţi :de 
acord a recunâsce, că sentimentul religios se mani- 
festeză la aceștia: sub forma unei frici superstiţiose. 
Şi aşa şi trebue să fie. Sensaţiunele neplăcute nu sunt. - 
“numai cele mai numerâse,. dar şi mai puternice de 

cât“cele plăcute, ba mai aţiţă atât în afară cât şi 

înăuntru 0 activitate mult mai înaltă şi cu mult 

mai vie. O sensaţie plăcută ne pare mai puţin pă- 
„trundătâre şi o primim pasiv; “spiritul n?are nevoe 

S'o vadă mai clar; muşchii şi creerul pot să stea 

linistiţi în timp ce ea se produce.: O sensaţie ne- 
plăcută, din potrivă, vine mai întâit. fârte clar la, 
consciinţă şi cere apoi 0 serie de acte ale gândirei 

şi ale voinţei, pentru a-i descoperi pricina şi pentru 
a ne putea apăra ?n contra ei. Deci, e forte natural 
ca omul primitiv să fie mai atent la forţele naturale - 
cari îi sunt ostile, de cât la acele cari îi sunt pentru 
binele lui. Că sorele îl încăldesce şi că fructele îl 

nutresc, . puţin îi pasă de acesta, el nu se ocupă 

câtuşi de puţin de ele, pentu că nu se gândesce



de cât când e silit se facă acesta şi pentru "că. pote 
forte 'bine:s& mânânce fructe şi st stea întins cu 

- burta la sâre fâră s€ aibă nevoe să se mai gândescă: 

Din contra, plăcerile şi pericolele îi deşteptă acti- 
vitatea, spiritului și o ?nlocuesc cu inchipuiri mat 
trainice. Odată ajuns la un grad forte înalt de des- 
voltare intelectuală, omul € ?n stare ss-şi imagineze 

lămurit farmecul -vieţei și s& se bucure de ea nu 

numai” în mod: instinctiv, dar şi fârte conscient; 

pâte vedea în vicaţă o primă causă, dorinţa unei 

fiinţe asemenea bărbatului, şi a simţi pentru acestă 

ființă iubire, recunoscinţă şi admiraţiune. Inainte” 

de a. ajunge la acestă stare, cam târzie în civili- 
saţiune, omul se: mulţumesce a simţi spaimă. şi 

'groză faţă cu voinţa nevădută .și necunoscuti, care 

se deslănţuesce în tunet şi fulger şi care îngrămă- 

desce asupra lui. tot felul: de rele, pricinuindu: “i 
dureri şi nenorociri. 

- Din acest sentiment de frică: esultă tâte actele 

cele d'întâiă ale: cultului religios. Omul se feresce 
să facă ceva care ar. putea supăra. pe puternicul 

“vrăjmaş nevedut; fantasia sa vie şi copilărâsă, mersul 

capricios al ideilor omului primitiv îl fac să fie 
cu băgare de semă la tot ce face, spre a nu mul- 
ţumi pe vrăjmaş. Dacă duşmanul e în furie, trebue 

să caute mijlâce: să-l împace. Ii satisface setea şi 
aviditatea, dâruindu-i tot felul de lucruri, şi aducân- 

du-i jertfe. Măgulesci deșertăciunea să, lăudându-l şi 
"nălţându-i meritele. Te umilesci în faţa. lui, cauţi 

a-l muia prin rugăciuni, câte-odată. îl intimidezi cu 
ameninţări. Rugăciunile şi sacrificiile, sunt dară



festaşiunile aceluiaşi sentimerit din care Darwin, 
în cartea sa despre expresiunea mişcărilor sufletului 
la Gmeni şi la animale, derivă formele salutului: 
câinele se gudură; pisica miorlăesce, omul civilisat 
se închină şi-şi score pălăria; tâte acestea sunt 
acte de supunere faţă de un adversar mai puternic. 

St ne resumim.. Causalitatea,- care este o formă 
Sau 0 categorie a gândirei omenesci, este conce- 
pută de omul primitiv întrun chip material, cu 
totul grosolan. El .caută o causă la: tâte fenome- 
nele cari îl neliniștesc. Capacitatea Iui de a gândi 
în formă abstractă, nu-i permite 'de cât idei con- 
crete, cari apar spiritului stii în tot-ba-una înveș- 
mentate de imagini:ce îi sunt familiare. Cu modul 
acesta, el ajunge la antropomorfism, adică - a-şi, 
represinta tote forțele, tot ce e în stare a pro- 
duce un' fenomen, sub figura unui' om dotat de 
consciinţă, voinţă şi de organe pentru a lucra; el- 
nu pote încă concepe o forţi deosebită a formei 
organice în care constată de obiceiti efectele. Cau- 
salitatea -dar îl duce st admită o causă a tuturor 
fenomenelor; incapacitatea “abstracțiunei îl duce la “ 

| antrâpomorfism, ficendu-l st nu vadă pretutindeni 
de câr un D-dcu „personal sai “mai mulţi: dei 
personali ; frica: de aceştia, cari îi. se par vrăjmaşi, 
il hotăresce să le aducă jertfe şi rugăciuni, întrun 
curent a-i cinsti 'cu un cult exterior. 

lată deci - -origina religiunci la omul primitiv ; 
ea. remâne şi în inima omului civilisat.- Chiar şi 

spiritele îndestul de: cultivate şi destul de deprinse 
a gândi, pentru a nu mai considera timpul şi spaţiul 

43990. Bi6l, întern. Ao, 1. Îimeiunie convenţionale, 4
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„ca ceva existând materialicesce, urmeză a concepe 
causalitatea ca o realitate şi nu pot să se înalțe "până la abstracţiune, de unde te poţi uita destul de bine în causalitate ca şi în spaţii şi în timp; tote acestea nefiind o condiţiune a fenomenelor, ci o formă a gândirei: nâstre. Antropomorfismul urmeză a trăi, nu numai la copii, cari 'şi culeg plă- 
cerile lor din basme, în cari ventul vorbesce şi - arborii se căsătoresc cu, stelele, dar și în omul. "mai în vrăstă, a cărui spirit nu s'a putut sustrage cu desăverşire influenţei deprinderilor copilăresci. 
Nu e 6re caracteristic, ca filosoful din dilele nâstre 
să-și clădescă sistemul sti, prin o ciudată întârcere la ideile omului. primitiv, pe presupuneri cari au dat nascere celor dintâi începuturi ale unei coni- cepţiuni despre lume, la contimporanii ursului ca- vernelor, ai Negrilor Australiei actuale, adică pe ipotesa unei voinţi care servă de condiţiune funda- 

„mentală, nu numai unei activitiţi Gre-cari, dar şi simplei cxistenţe a fie-cârui obiect în parte? A trata lucrurile ce ne "'nconj6ră dupt un procedeu ce ne este "familiar pentru câ-l observăm merci chiar în, noi; „a explica existența lor prin o voinţă ca existând | în ele, pentru câ ne e imposibil de a despărţi ideia “unui om de aceia a unei voinţi care lucreză în e] şi determină . tâte acţiunile sale, — tâte acestea aparţin cu desăvârșire treptei” d'întâiu a activităţei - intelectuale omenesci. Schopenhauer, prin rafina- -mentele formei şi prin o terminologie sciinţifică, a dat sistemului stă o aparenţă forte alesă pentru a-l putea înfățișa Gmenilor culţi ; totuşi chiar şi 
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acest sistem nu rămâne mai puţin, în esenţa sa, 
de cât atavismul cel mai -de mirat, ce l-a avut vro 
dată de înregistrat istoria filosofiei; şi însă-şi acestă 
istorie nu e de cât o cădere a spiritului omenesc 
în vechile reverii și nebunii, în al căror triumf se 
creduse. Un cugetător din cei'mai luminaţi, ca Scho- 
„penhauer, atribue. lucrurilor inorganice, pentru a le 
înţelege, o voinţă ca şi aceia a omului (cu tote că 
în om, câte-va fapte din cele mai importante, ca 
nutriţiunea de exemplu, se săverșesc fâră influenţa 
voinţei) şi sistemul stu a fost primit de-un număr 
mare de spirite alese; atunci. cum nu star putea 
admite că venătorul de mamuţi din. epoca: quater- 
nară, generalisând slabele sale observaţiuni fâcute 
asupra mărginitului săi «ei» şi neputendu-şi explica 
natura de cât presupuntnd în dosul fenomenelor un 
creator fâcut după chipul şi asemănarea sa, dar mai 
puternic negreşit şi mai. îngrozitor, cu un topor - 
de piatră cu mult mai mare, și cu o poftă de mâncare 
cu mult mai puternică de cât a.sa, — ajunge cu: 
chipul acesta la începuturile. unei religiuni ? 

Ideia unei voinţi ca pricină a fenomenelor lumei 
şi prin urmare credinţa întrun Dumnedeu. saii în 
mai mulţi Dumnedei personali. nu este de cât o 
parte din religiune; căci la drept vorbind, ea “şi 
mărginesce de tot încercările de explicaţiune în 
natură ; ea se "ndrâptă către om și asupra locului 
ce ocupă în lume. - Ideilor 'religiâse aparţine de 
asemenea şi ideia despre suflet la om, precum şi 
ideia.despre şupra-viețuire a acestui suflet- după. 
mortea corpului. Credinţa în nemurire este ca 

,



O urmare a credinţei în Dumnedei şi formeză 
împreună cu'ea un mare sistem pe care s'a putut 
sprijini o ordine socială şi o morală, pentru că a 
stabilit o definiţie hotărită a binelui şi a rului, o 

deosebire între virtute şi vicii, o rtsplată: şi o 
pedepsă, legate de imortalitatea individului prin atri- 
butele ei esenţiale, cu raţiunea şi Sensaţiunea. În 
ori-ce caz, credinţa în suflet și ?n -nemurirea lui, 
nu sunt bazate pe causalitate ori pe antropomorfism, 
ci provine dintrun alt isvor, pe care îl. vom exa- 
mina Îndâtă. | 

"De multe ori s'a pus întrebarea, dacă credinţa în 
suflet şi în imortalitatea sa, a precedat sai a urmat 
credinţei în D-deu, şi dacă tâte ideile religiâse nai 
€şit din cultul sufletelor, trecnd prin un grad inter- 
mediar, adică prin credinţa în spirite. Şi în adever, . 
multe din popârele anticităţei şi multe triburi sil 
batece de adi fac un fel de apropiere sai dai mai 
multă însemnătate credinţei în sufler:de cât întro 
fiinţă supremă; avem ca probă pentru acesta, cultul 
morţilor în Egipet, respectul pentru Lari, b&utura 
“sângelui vrăjmaşului ucis de către Celţi şi Ger-' 
mani, 'antropofagia mai multor triburi ale Africei 
interidre şi 'a insulelor Mărci Sudice. Antropofagia, 

„mai cu semă, nu vine negreşit. din o trebuinţă 
„absolută a cărnei, după cum unii observatori su- 

perficiali ai pretins-o, dar din speranţa tainică că 
însuşirile vrăjmaşului ucis vor trece în oniul care 
mănâncă din ca. 
* La urma urmei, chestiunea anteriorităţei cre- 
dinţei în suflet sau în Dumnedeu,'e cu totul se- 

  
..
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cundari. E sigur înss, că omul a avut de timpuriă , 
ideia despre ceva deosebit de corpul stii şi care-i 
hotăresce de vieaţă, care trăesce după mârte şi dup 
distrugerea formei exteribre. Acela ce a dat nas- 
cere primei idei, a ficut o observație nedreptă şi 
a fost de o inteligenţă, care nu şi-a putut da semă 
de legile naturei. La omul cel viu se simţeail 
mişcări tainice, bună-6ră bătaia inimei, mișcarea 
vinelor. La un om mort, totul e în nemișcare. 
Rolul ce adi încă-l jâcă inima în vorba de tâte 
dilele, ca fiind sălaşul sentimentelor, dovedesce aten- - 
ţiunca, pe cari mişcările-i surprindătâre, ai aţâţat-o 
din timpurile cele mai vechi. Omul puţin fami- 
liarisat cu logica, are obiceiul a face o legătură 

„de 'causalitate între fenomenele ce se succed: De 
Gre-ce la un mort, nimic nu şe mişcă, S'a tras în-* 
cheere, că totul: ce 'tresare şi se mişcă la un om 
viă, trebue să fie causa determinantă a vieţei. Cât. 
trăesce omul, acesta există, şi când m6re, ea plecă, 
părăsesce corpul. 

Dar ce este acista? Fantasia omului primitiv a 
dat. multe răspunsuri acestei chestiuni. Un punct 
însă asupra căruia se înţeleg mai tote poporele, este 
a atribui principiului vital, sufletului, forma unui 
animal; unii sunt de părere căe o porumbiţă, alţii: 
un fluture, alţii: în fine, capabili: de idei mai: 
abstracte, şi-l închipuesc 'ca o suflare, ori ca o 
umbră. Fenomenele :neliniştitâre şi neexplicabile 
ale somnului şi ale visului, ajung se fie explicate, 
mulţumită acestor - ipotesc, cari se potrivesc numai ' 
spiritului primitiv. Sufletul, acest, locuitor material
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şi organisat al corpului, acest soiii de trântor al 
fiinţei vii, Simte de multe ori nevoia să-şi pără- 
sescă cuşca sa.' Şi atunci se întîmplă că ' corpul 
cade într'o stare asemenea aceleia când sufletul pără- 

sesce corpul pentru t6t- Pa-una: nu scie nimic,” 
nu simie nimic, nu se mișcă; dorme. Sufletul se 

primblă pe unde-va, face şi-i se ntimplă fel-de-fel. 
de lucruri; şi când se reîntârce în corp, îi remân 

"nisce amintiri amestecate : ast-fel se nasc visurile. 

„Iacob Grimm povestesce, după Paul Diacre ur- 
mâtârea legendă: Regele Francilor, Gontran, ador- 
mind întro di la venătore, servitorul care-l înto-. 

vărăşea, zăresce un animal mitirel, ca un şerpuleţ, 

eşind din gura lui, şi care se strecură iute până 
la o apă din apropiere; dar şerpurelul' nu putea: 
trece apa. Servitorul ca 'st-i vie în ajutor. scâse 
sabia din tecă şi o puse de-a latul apei, putând 
ast-fel ânimălul trece dincolo. Dup câte=va cesuri, 
şerpele se ”ntorse şi intră “din noă în gura regelui. 
Monarhul se deşteptă şi povesti . tovărășului “sti 

„Ca vedut în vis o apă mare, pe care cra o punte - 
de fier, că el.a trecut puntea, etc. O altă legendă, 
ce de asemenea o găsim la Grimm, i ne povestesce 
despre o servitâre adărniită, din a cărei gură a eşit 
Wodată un şoricel roşu. Seivirorea fu întârsă pe 
cea- Paltă. parte, ceia ce” împiedică şoricelul să gă- 
sescă gura şi s& între îndărât; conclusiunea a fost, 
că servitârea nu 'se mai deşteptă. 
“Şi acuma nasce întrebarea: acest tainic locuitor 

al corpului omenesc, care explică atâta de uşor 
marile enigme ale vieşei şi ale minţei, ale som- 

*



nului şi ale visului, unde-fost-a el inainte de nas- 
cerea gazdei sale? Şi dupe mârte unde se duce 
el? Mai 'nainte a ocupat alte corpuri. şi va ocupa 
altele în viitor; acesta este credinţa în metempsicosă. 
Sau că sufletul se nasce odată cu corpul și când 
acesta -mâre, sufletul remâne în apropierea lui ; 
acesta e ideia vechiului Egipet, care a avut de:con- 
secinţă păstrarea cu grijă a celor morţi, Că prin- 

„ cipiul vital "more odată cu corpul, no admite omul 
primitiv, şi e f6rte firesc: neantul absolut e o idee 
streină şi ostilă cugetărei omenesci,. care e: în ne- 
putinţă s'o inşelegă. Şi în adever, nu poţi pretinde 

- unei” maşini s& producă o forţă peste puterea maşi- 
neriei- sale. Ideia neantului este o producţiune care 
întrece puterea aparatului cugetărei omenesci. Se 
vorbesce : de '«frica - golului» naturei; tot aşa de 

mare: se vede că e «frica golului» cugetărei ome- 
nesci. Ceia ce cugetă în om este «eul»: “stu. Fără 

acest «eii» nici o cugetare, nici o idee, nici- chiar 
O sensaţiune:nu-i posibilă, «Eul» scornesce de ase-. 

” menea ideia neantului; dar în vreme ce «eul» se sbate: 
si-şi închipuiască neantul, densul are în acelaşi timp 
deplină consciință de existenţa sa, şi acestă simul- 

taneitate: pune o piedică : neînvinsă ideei reale şi 
Clare a neantului. Pentru a-şi putea cine-va face 
o idee lămurită, ar trebui ca «eul» să înceteze o 

clipă -a “se simţi existând, adică ar trebui să fie 
inconscient şi st nu mai pâtă să gândescă, Dar 
atunci n'ar putea de loc st mai cugete la neant 
şi acesta din pricina cercului vicios din care însuşi 
felul - aparatului sti: cugetător, 'nu-l pâte face-pe
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om.st iasă. Cât timp cugeră; eul» stu, are plină 
_consciinţi de existenţa sa și nu pâte înţelege în 
mod serios neantul; şi dacă din contra omul este 
inconscient de. existenţa sa, atunci nu cugetă de 
loc şi deci și mai mult încă nare idee despre neant. 

Prin felurite şi minunate abstracţiuni, filosofia 
"indică, a ajuns la ideia de nirvana, adică la ideia 
“neantului absolut, a lipsei desăverşite de materie 
şi de mişcare. Acestă idee a neantului absolut, a 
dispariţiunei lumei şi a «eului», spiritul. omenesc 
tot o mai pricepe; dar ideia unei dispariţiuni desă- 
verşite a ceului» şi în acelaşi timp.o continuare a 
lumei îl revoltă grozav. Cum se pote? Aceste lu- 
cruri, cari la adică nici nu există, de cât pentru că 
„numai noi le gândim şi a căror existență nici n'am 
putea s& ne-o închipuim fâră ca st ne dăm scmă, 

"aceste lucruri trebue se continue, iar acela care 
le dă viaţă, «eul» care le scornesce, cl dic, numai 
cl trebue să dispară? Cu neputinţă. Dispară «eul» 
şi lumea întregă.: Arată-se nirvaua, € tot: ce se 
pâte; acesta Chiar ne dă o mângăere egoistă, 
Dar ca «eul» st înceteze şi ca lumea st continue 
a” trăi mai departe fâră nici o schimbare, acesta e: 
o idee care nu-şi. găsesce locul în cadrul cugetărei 
nâstre; întemeiată pe «cu». Ori-cât ne-am îneca 

“întrun val de vorbe şi ori-cât ne-am încerca a 
representa ceva lămurit şi priceput, tot nu vom 
avea o idee nici despre neant, după cum n'o avem 

“nici despre infinit şi ori-cât de mult ne-am înfunda 
în formule, tot nu vom isbuti a-l introduce î în creer. 
E deja un triumf mare al spiritului omenesc, că



unii Gmeni de elită ai ajuns la un fel de presimţire 
obscură, grea de exprimat prin vorbe, despre ideia 
neantului şi a infinitului; Sar putea chiar numi * 
acest act, dacar fi întradevăr cu putinţă, despăr- 
irea omului de sine însuşi. 

Cum a putut omul primitiv st indeplinescă acâstă 
muncă, apr6pe supra-omenescă a cugetărei ? „l-a 
trebuit multe vecuri de grea. pregătire intelectuală. 
lar când facultatea de a cugeta era puţin desvol- 
tată, ideia neantului trebuia st fi fost cu neputinţă 

-- de cuprins pentru om, pe când ideia despre du- 
rata vecinică a «eului» era forte firescă şi chiar 
trebuinci6si ; omul a trebuit st ajungă la ideia cam 
grosolană a unei învieri corporale a morţilor şi la 

ideia mai fină despre o imortalitate a sufletului 
* necorporal, conservându-i în acelaşi timp, întrun 
chip cu totul ciudat, atributele intelectuale ale in- : 
dividului şi ânume: voinţa, simţirea .şi cugetarea. 

lată ce aveam de dis asupra afirmaţiunei de mai 
sus, că religia este o slăbiciune activă datorită 

imperfecţiune organului nostru cugetător şi una 
din formele naturei nâstre mărginite. Causalitatea . . 

şi necapacitatea: de a ne închipui forțele alt-fei de .: 
cât sub formele 'organice obicinuite Pati: aduis pe om 
la ideia de - Dumnedei; observaţiunea inexactă. a 
fenom enelor vieţei şi. a morţei, a somnului şi a 

visului îl duserâ la ipotesa unui suflet, iar nepu- 
tinţa «eului» de a se crede .ca "neexistând, îi dete | 
credinţa în nemurire sub tâte formele „ci. Ipotesa* 
unei vieţi, după morte, nu este de; cât manifesta= 
ţiunea instinctului conservărei personale, tot : aşa 

Li



dupt cum instinctul conservaţiunei „personale nu 
este'de cât consciinţa forței vitale, care-şi are să- 
laşul în: fie-care celulă din organismul nostru. Forţa 
de a trăi este tot: una “cu voinţa d'a trăi.: Acela 
care a'vEdut murind mulţi Omeni, scie cu câtă | 

"supunere se împacă individul cu ideia morţei, şi 
acesta mai ales când simte forţa lui vitală în adever 

_Storsă din pricina vrăstei sau a bâlei; dar “ce durere 
grosnică e când'iţi vine sfârșitul din pricina - unei 
lovituri” neprevădute, în fl6rea tinereței, când ţi-ai 

„ţesut cele:mai frumâse planuri în viitor 1. 
"Sinuciderea: nu contradice de cât în aparenţă ceia . 

ce am dis până aci. Fără îndoială că pentru a te 
sinucide: trebue o voinţă forte energică, ce nu pâte' 
fi de cât o dovadă. despre o vitalitate tot atât “de 
energică; Sar părea dar în acest caz, că forța de 

a trăi este inpotriva voinţei de'a trăi, Dar în rea- 
litate, sinuciderea, dacă nu: este resultatul unei în- 
tunecimi momentane a consciinței, este un act 
necugetat a apărărei vieei în-contra pericolelor ce 
o' ameninţă; cine-va “şi scurteză dilele - când se 
teme: de un rtă -fisic Sai ' moral, când adică are 
frică de piedici pentru “existenţă; nimeni n'ar co- 
mite acest act extrem, dacă nu: ar ţine inconscient 

„la vieaţă, pentru că atunci n'ar avea nici un motiv 
st se temă de: suferinţi, de Gre-ce, — admițând situa- 
ţiunea :cea mai rea, — suferinţele înşi-le nu pot de 
cât să distrugă 'vieaţa. E 

X Sinuciderea: are “în sine semnele unui fapt ob- 
„servat adesea : faptul soldatului care se ucide înainte 
de a începe lupta, pentru că este cuprins de frica
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primejdie; soldatul nu se ucide deci din “desgust 

„de: vieaţă 'sati din .nepăsare de mârte; ci din potrivă, 
tocmai din causa dorinței de a trăi, împinsă până 

la pierderea desăverşită-a ori-şi cărei judecăţi. Aşa 

dar, afirmarea că forța pentru a vieţui este aceiaşi 

cu voinţa de traiii, nu sufere nici o excepţiune; şi 

acestă voinţă a trăi nu se opresce nici chiar în 

- faţa morţei. Organismul care simte în tote celulele 

sale vârtejul fenomenelor vitale, nu se “mpacâ uşor 
cu ideia unei încetâri 'desăvârșite a acestei mişcări 

roditâre şi plăcute. Individul :concepe propria sa 

existenţă ca eternă, propriul seu sfârşit: ca: forte 

depărtat, cu tote că— lucru: curios! —pote forte bine 
st' concepă mârtea” unui 'alt individ. :Numai 0 prea 
mare cultură ne permite, în puterea abstracţiunei,: 

“a analogiei şi a încercărei, să ajungem la o idee 
care face posibil spiritului nostru, sat mai-de grabă 
sentimentului nostru, a înţelege dispariţiunea exis- 
tenţei n6stre individuale, prin -ideia -unei strânse: 

solidarităţi a individului cu specia ; atunci consideri - 

gencraţiunile “următâre ca continuări imediate - şi 

„că trepte succesive ale desvoltărei generaţiunilor cari 

Sai strecurat mai înainte, şi simţi un fel de mân- 

găere în infinitul umanităţei şi o despăgubire pentru 

puţina statornicie 2 a individului. 
Causele cari, la omul: primitiv, ai deşteptat ideile 

supra-naturale, îşi continuă acţiunea lor şi adi—pe 

de o parte în forma lor cea di'ntâiă, pe de alta, în 
sfera inconscientului. Antropomorfismul nu înceteză 
de a fi tendinţa 'ori şi cărui spirit care nu-și: supra- 
veghiază în mod sever nascerea şi desvoltarea ideilor 

*
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sale; ușurința cu care îmbrăcăm abstracţiunile în 
imagini familiare este o causă ca fie-care din noi 
s&-şi închipuiască nematerialitatea sub forma ma- 
terială cea mai Srosolană a procedeelor organice 
observate în vieața animalului sati a plantei. 

În ceia ce privesce incapacitatea .de a ne putea 
închipui încetarea " «eului» - întPun chip “lămurit, 
acest neajuns nu e mai mic adi de cât ori-când altă 
dată. In sfera inconscientului, Superstiţiunea pri- 
mitivă continuă 'a lucra. mulțămită legei eredităţei. 
Ereditatea, dice filosoful francez Th. Ribot, este 
pentru specie, ceia ce memoria este pentru individ, 
cu alte cuvinte ereditatea este memoria speciei. In 
fie-care individ osebit, urmeză a trăi ideile stră- 

„moşilor sei sub formă de amintiri continue incon- 
sciente Sai întunecate, dar în tor-Pa-una în fiinţă, şi 
cari n'a trebuinţă de cât de o imbiare externă pentru , 

A ţişni în plină lumină, pentru a îneca cu razele 
lor vieaţa sufletului întreg. Ereditatea e un jug de 
care nu putem scăpa. După cum suntem în ne- 
putinţă de-a hotări dupt pottă, forma feţei şi a cor- 
pului nostru, tot aşa suntem incapabili Pa schimba 
faţa întimă a cugetărei nostre. Prin acesta se ex- 
plică urmele de superstiție, neatârnate de voinţa - 
nostră, pe cari le întelnim, cu o durerâsă mirare, 
chiar la“ spiritele cele mai luminate; de asemenea 
şi mişcările sentimentalitășei religiose la cari sunt 
supuse mai cu s6mă sufletele poetice, pentru cari 
ereditatea jâcă un rol. covârșitor. Acest isvor de 
idei supra-simţitre nu va dispare de cât prin o. 
munca săverşită de numerâse generaţiuni ; va trebui 

,



a 

mii de secole ca omul s: ajungă aplicat din nascere 
a considera fenomenele lumei şi ale vieşci întrun 
mod sciinţific şi raţional. | 

„Până atunci sute de generaţiuni se vor scurge; 
căci noi suntem aplecaţi din nascere a privi feno- 
menele întrun chip superstiţios şi cu totul necu- 

, 

getat, pentru că nu sute de; generaţiuni, dar pote 

sute de mii, ai avut înaintea „nâstră obiceiul dea 
cugeta defectuos, 

La causele principale, pe cari le-am înşirat, se 
mai adaugă şi altele cari, pâte ele singure ar fi fost 
nedestoinice a deştepia ideile despre Dumnedei şi 
despre un suflet nemuritor, dar contribuesc .totuşi 
nu mai puţin, în chip destul de puternic, la între- 
ţinerea acelora. Unul din motivele secundare ale 
menţinerei încăpăţânate a sentimentului religios, în 
paguba emancipărei moderne, este şi laşitatea firescă 

a omului. Omul nu renunţă aşa cu una cu două 

la nisce tovarăşi atât de puternici și nu se învoesce. 

atâta de uşor a se vedea de odată singur-sin- 
gurel în faţa lui însuşi, silit s& recurgă numai la 
propria-i forţă, fără a se putea bizui pe vr'un ajutor 
saii pe vr'un apărător nevădut. Rar produce omenirea 
un individ care având sentimentul puterei sale şi 
susţinut numai de consciinţa sa proprie, pâte st stea 
pregătit și să privescă vieaţa ca o luptă în care trebue - 

"“s& mănuiască sabia atât de bine el Singur, în cât 

se €să, dacă nu învingător, dar cel puţin tefăr şi să- 
nătos. Ast-fel de Gmeni sunt rari, ci înfâţişeză tipul 
cel mai ales şi isprăvit al speciei nostre şi ajung 
şefi de partide, "cuceritori, conducttori de popăre.



— 62 — 

Aceştia disprețuesc drumurile bătute Şi caută a-şi | 
face căi nout. Ei nu primesc cu. mâinele în sin, 
sorta ce le-a pregătit-o întîmplarea ; ci caută a-și 

fâuri -o alt-fel de sârtă, cu riscul chiar d'a pieri în 
timpul acestei lucrări. Dar cea mai mare parte a 
Gmenilor n'are nici neatârnarea şi nici îndrăsnela 

„acesta. Individii ordinari vor să susţie lupta pentru 
traiă, nu ca o lupti individuală, singuratică, ci ca 6 
încăerare în grămadă, în rând de bătae închis; fie-care 
vrea, să simţă. tovarăşi de luptă la spatele sale, la | 
drepta și la stânga, în tâte părţile şi dacă sar putea 
chiar şi înaintea lui. Aceştia vor st asculte de co- 
mandă și se lucreze la umbra unor responsabilităţi cu 
totul înalte. Omenii de” soiul ăsta se agaţă în acestă 
luptă ca de o armă: şi în același timp ca do mân- 
gâcre. Şi de 6re-ce ideia de Dumnedei liniştesce, e 
bine să-ţi închipuesci în mijlocul furtunilor celor mai 
periculăse ale vieţei, că ești sub protecţiunea unei 
puteri păzitâre, sub ocrotirea lui Dumnedeii. Cu 
chipul acesta, croitorul şi salahorul ati Satisfacţiunea 

„de-a împărtăși privilegiul lui Achil, d'a fi apăraţi 
de pavăza, deiţei Pallas Athena. Şi ce sentiment de 
putere nu ai în convingerea, că în tâte situaţiile 
vieţei eşti înarmat d'o armă puternică: rugăciunea! 
Cu greu ajungi la disperare, când ai la îndemână 
o vorbă saii o invocare, cu care st poţi abate rtul. 
„St luăm de exemplu un cas extrem. Un acro- 
naut cade din nacela balonului să de la o înălţime 
de câte-va sute de metri. Dacă .densul e liber- 
cugetător, scie fâră nici o îndoială că e pierdut și 
că nici o putere din lume nu € în stare st-i oprescă 

,



corpul d'a nu cădea la păment peste 10 secunde, da 
nu fi sfârimat în bucăţi şi sângele st nu ţîşnescă din 

el. Dar dacă dimpotrivă e. credincios, el păstrâză în 
tot timpul căderei. sale—pe cât nu şi-a pierdut încă 
consciinţa — speranţa că o putere supra-firescă pe 

care pâte s'o facă st intervie, bombininăd câte-va 
cuvinte de rugăciune, va opri în folosul stă pentru 

„_câte-va minute, legile naturei, şi-l va face să cadă 

încet, sănătos şi tefâr la piment. Atâta timp cât 
consciinţa continuă a fi vie în el, dânsul e stăpânit 
de instinctul de conservare, remânend cu încăpă- 
ţinare legat de dreptul săi d'a chema într'ajutor, 
și ba fi scăpat de la o morte sigură. Sufletul ome- 

"nesc m'are ceva mai scump în el de cât ilusiunea 
şi nu are ceva mai măreţşi mai mângâetor de cât 

credinţa și rugăciunea. De asemenea Gmenii ordi- 
nari, în mâhnirile lor cele mai mari, vor continua 

a cădea în superstițiuni copilărâse,. cât timp nu 

vor fi pătrunși de concepţiunea sciinţifică a lumci 
da privi mârtea unui individ, fie chiar propria lor 
morte, ca un eveniment d'o fârte mică importanţă 
pentru specie și pentru întregul univers; tâce acestea 
se vor continua cât timp “solidaritatea omenâscă 
nu. va fi destul de, generală şi destul de bine orga- 
nisată pentru ca în trebuinţele urgente, fie-care 

individ -st potă face apel cu o absolută încredere 
şi întrun chip cu'totul instinctiv, la semenii “sti 

şi nu la nisce puteri peste fire şi neînţelese. 

O altă causă secundară. a persistenţei sentimen- 
„telor. religi6se, “este şi trebuinţa unui ideal, “care 
rmâne nestins în sufletul fie-cărui om, chiar a celui 
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mai grosolan. Ce înţelegem prin ideal ? “Tipul de- 
“pârtat dupt care omenirea se desvoltă--şi se per- 
fecţioneză, nu numai tipul formei corporale, ci şi 
tipul vieşei sufletesci, a“ modului de gândire, a-chi- 
pului cum 'e întocmită: societatea. Tendinţa - câtre 

“acest ideal, aspiraţiunea câtre el sunt înăscute fie- 
cărui om de „Constituţie sănătâsă atât la moral” 
cât şi la: fisic; acesta e'un fapt organic. despre care 
nu avem consciinţă: imediată şi care chiar la cu- 
getătorul cel mai bun şi mai adânc, presintă o 
parte mai inconscientă. o 
„Se scie cum se umple locul dintre şinele: unui 

: drum de fer; mai întâi se aședă  jalonele de lenin 
cari dau chipul cum are să fie drumul; apoi lucră- 

"torii îngrămădesc păment mărunt sati pictriş până 
ce ating înălțimea şi forma indicată de traverse. 
Fie-care ființă are în sine 'o-lege de formare şide - 
desvoltare, care în raport cu el are aceiaşi impor- 
tanţă "ca: şi traversele aşcdate de-a lungul liniei, 
cari apoi se umplu cu păment; densul se nasce cu 
un pătrat nevedut, dar forte real, în care' cresce și” 
pe care caută să-l umple. Când un organism ajunge 

“la forma ce înfăţişeză scopul final âi facultăţei sale 
de desvoltare, el atinge perfeciiunea şi s'a idealisat 
însuşi. De obiceii individul remâne de desubtul 
acestui tip ideal; dar aspiraţiunea: în spre acest 
tip este principiul misterios al: conservaţiunei sale 
personale și al desvoltărei sale, adică al tuturor fap- 
telor ce se săverşesc în el. Fie-care specie are în 
sine, ca şi individul, scopul stă “de desvoltare și 
zotul ce 'c- de: trebuință. pentru a-l ajunge. Ea se
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“nasce, ea este alcătuită, pentru a ajunge la .o.talie -. 
"şi la o putere hotărită de mai *nairite și pentru 
a trăi un! timp nedeterminat; :cresce-până' la o 
„6re-care înălţime, dă apoi îndărăt şi în cele din 

“urmă dispare, fâcend loc unei alte forme, mai ridi- 
„„cată,. căreia ea a 'servit de primă “treptă, Sai -mai 

bine dis de. îicercare şi. copie. Palcontologia ne 
învață a cunâsce 0. serie întregă de specii animale, 
cari ai trăit. în timpul -unei anumite epoce geolo- 
gice și cari au dispărut: mai târdii. Acelaşi lucru: 
se .pâte aplica și omenirei..Şi dânsa e în întregul 
'ei o unitate zoologică, stăpânită de 6 lege “vitală 
unică; ea e născută la o epocă geologică: determi- 
nată ;— dacă acestă: epocă cade. a începuturile: pe- . 
ri6dei.. quaternare, Gri trebue s'o' clasăm în partea 
mijlocie. sai "măi nouă a: periddei terțiare, de asta 
puţin ne pasă în argumentaţia. n6stră; ea-va înceta,. 

dupe tâte analogiile la.o epocă geologică determinată. 
“Formele cari:aă precedat-o, Je putem numai bănui; 
acele ce o vor urma, scapă cu desăvtrşire pieve- 
derilor n6stre. Dar atâta timp)” cât omenirea. trăesce 

"pe- pământ, şi întru cât n'a atins încă punctul! cul- 
„minant. al desvoltărei, ea se trudesce fără. încetare 

să umple pătratul .nevădut şi hotărit dinainte al 
formei sale; şi toți. Gmenii, afară. negreşit de idioţi, , 

„ Simt trebuința cu. t6te.că-.cea mai mare. parte, o 
simt mai slab;şi. mai obscur—de a. face. sforţarea, 

să-şi  perşopifice tipul lor'-isprăvit, de a.se mări 
“până: la înălțimea mâsurci lor ideale. - : - - 
La Gmesii de elită, acest sentiment -ajunge la o. 

stare conscientă ;. la -cei-Palţi, el:seopresce la gradul 

43990, Bisl, întern. No, 1, Minciunile convenționale, „5
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"unei aspiraţiuni, nehotărită şi plină de porniri,. ce 
se pot numi ori și cum: fie dorință puternică Fa 
se ridica mai sus, fie trebuinţă- de ideal; sub anul 
ori sub altul din aceste nume, omul are o puter- 

“nică dorinţă d'a eşi din isolarea' sa individuală şi 
“a simţi “lămurit . solidaritatea sa cu semenii lui. 
Legătura, care. unesce pe -toţi individii în o specie, 
face de asemenea din acea 'specie o unitate zoolo- 
gică, un individ de ordin superior; acest lanţ se în- 
vălutăcesce în jurul inimei fie-cărui om, şi omul 
Simte clar, că este în o legătură de solidaritate. 

: Dar. acestă legătură vrea st se manifeste. Fie-care 
din noi are momente în care simte nevoia absolută 

- de a se sci că face- parte. dintrun tot şi de a se 
convinge că în existenţa sa individuală lucreză exis- 

: tenţa speciei și puternica ei forță vitală; şi că des- -voltarea sa. particulară este, în miniatură, desvol- 
_ tarea în massă a omenirei; întrun cuvent, consciinţa 
ce-o are de identitatea sa cu un organism superior 
sublim—şi care deci. nu lasă a se. prevede sfârşitul, 
dă omului o mângâere nespus de adânc, faţă cu -.. -micimea şi scurtimea propriei sale existenţi. 

„ Omul de elită are mii de mijlOce spre a-şi satis- „ face acestă trebuință, fâră a eşi măcar din cabinetul . „sti de lucru, sai din salonul unde petrece. Ii ajunge | examenul desvoltărei omenirei de-a lungul vecurilor, 
studiul marilor cugetători şi. al marilor: poeţi din tâte timpurile, concepţiunea despre armonia lumei după cum o expune Sciinţa—şi dacă dc ste mijlâce nu ne ajung —imai Sunt şi relaţiunile sociale cu cele- alte spirite de elită; acestea îi sunt îndestule-pentru
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-ca în 'ori-ce moment să pâtă eși din singurătatea 
sa individuală şi să îa parte la: traiul obştesc al 
omenirei. . - 
Care este însă; situaţiunea omului din popor? 

„Când are şi dânsul prilejul:să se' găsescă în rindul 
celor-Palţi 6meni ? Când.și cum îi se:pâte dovedi 
că are şi el dreptul şi puterea d'a' se -ridica d'asupra 
animalului, câre, câ și el mănâncă, se reproduce şi : 

m6re?: În lupta pentru pâinea de tâte dilele şi pentru: 
satisfacerea nevoilor celor mai grosolane, când 6re 
găsesce densul momentul de a rămâne singur. cu 

sine, de a privi în jurul lui, a se -îndrepta: în:ome- 
„fire şi. în lume? Până acum .omul de rind ma 

"ajuns de cât prin religie st: se urce la 'o existenţă 
“mai înaltă: idealul nu i-a fost accesibil de cât: 

- sub forma credinței. Diua: de Duminică însen- 
nezâ pentru el.nu numai 'un 'repaus: corporal, dar 
şi un fel de desvoltare'a: tuturor simţurilor spiri- 
tului; biserica este pentru el: sală de serbare, iar . 

„preotul, un mijlocitor pentru a se pune în relaţiune * 
cu Dumnedeiă şi cu sfinţii. In templu, densul se- vede - 

-întrun superb monument. care îi aparţine, “după 
cum îi aparţine şi bordeiul lui sărăcăcios ; în: timpul , 

serviciului divin, el e părtaş la o faptă care nare |: 
__ de scop' direct hrana și îmbrăcămintea Sa, ori vrun 

alt scop grosolan. Printre cei-Palți credincioşi; 
densul se simte membru cu acelaşi titlu al -uriei 

mari “comunităţi” şi raporturile cari îl legă “cu toţi 

vecinii sti, S'afirmă destul de Ismurit, chiar pentru 
simţurile sale, prin exerciţiile cultului, prin înhi- 
năciunele! şi: prin' semnul -crucei, ce săverșesce cu
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ei şi. în acelaşi timp cu ei. Predica i-a fost. sin- 
gurul 'cuvânt mai înalt, de care urechia i-a fost 
lovită şi care-l mai 'deşteptă puţin din toropela 

„obicinuită a cugetului săi primitiv. Pentru omul 
din popor, era firesc să se dea cu trup şi suflet 
credinței; ea va lucra tot atât de puternic asupră-i, 
cât timp! noua civilisaţiune nu îi va da.un echi- 
valent pentru emoţiunile şi satisfacţiunile modeste 
ce le încercă spre a se simţi şi el om, —emoţiuni 
ce le găsesce în religie. a 

- Acestă înlocuire îi va fi dată; ea a şi început 
de pe acum. Cuventul poetului și al cugetătorului 
vor. face de prisos. pe acel al predicatorului; sălile 
de teatru, de concert şi conferinţe vor înlocui bolțile 
bisericei. Germenii transformărilor viitore se ved 
deja pretutindenea. In ţările, cari sunt înzestrate 'cu * 
libertăţile politice, mulțimea lipsită de carte şi stracă, 
caută Dumineca în întrunirile publice— unde-i se 
vorbesce de interesele comune, locale sai ale şărei 
— distracţie şi ridicarea. idealului. Iar acolo unde 
e proclamat sufragiul universal, în diua votului, 

„omul din popor se simte adeverat om, cu o mân-- 
drie, cu totul alta ca la actele cultului, ori ca la 
spovedanie, etc. În nenumăratele societăţi în cari | 
se ţin conferințe sai se citesc opere poetice, mul- 
şimea aude o .vorbă mai omenescă şi mai înţelesă de 
cât cea ale predicei. E. de regretat numai, că aceste 
Societăţi nu-şi exercită încă „acţiunea - lor asupra 
păturilor adevtrat populare şi cari a cea mai mare 
trebuință deea, a 

„= Aceşti germeni se vor desvolta :îns&;. şi. un viitor
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apropiat va vedea pâte o civilisaţiune, în care Gmenii 
îşi vor satisface trebuinţele lor de înălțare şi de emo--- 
ţiuni în comun și în deplină solidaritate,. nu' prin 
visuri religiose, ci întrun mod cu totul raţional. 
Tâtrul va deveni ceia cea fost la început în Grecia, 
acum dou& mii cinci sute de ani, un loc de cul- 
tură pentru Gmeni; nu se vor mai vedea la tetru 
domnind: obscenitate, lipsă de rușine, cântece mâr- 
şave, ris prostesc, goliciuni provocante; în schimb 
însă, se vor vedea” într'o personificaţie demnă şi 

_frumâsă,' pasiunile 'şi voinţa, egoismul și devota- 
“mentul; iar t6te discuţiunile nu .vor avea altă te- 
melie de cât solidaritatea omenescă. “Acte de. bine- 
facere vor înlocui pe cele ale cultului. Ce emoţiuni 
cu totul nout va .avea omul în aceste strbători ale 
viitorului! Frumuseţea lămurită a .cuventului rostit 
de.un poet, îl va. fermeca fără multă greutate; :în 
locul cuventului. cel de neînțeles al predicatorului. . 
Pasiunile omenesci din o dfamă nobilă vor cuceti 
spiritele, pentru cari simbolismul unei slujbe din 
biserică, e lipsită de înţeles! Explicaţiunile date de 
un savant care expune fenomenele naturei, discursul 
unui bărbaț politic care tratâză despre chestiunele 
dilei, provâcă la cei cari 7] ascultă un interes nemă&- 
surat de vii şi mai direct de cât tâte palavrele 
unui predicator, care povestesce mituri sai parabole. 
Adopiunea orfanilor de comună, împărţirea de haine 
şi de alte daruri copiilor s&raci, dovedile publice de 

stimă. împărţite cetăţenilor cu merite, în faţa mul- 
ţimei, întovărăşite de cântece şi musică; tâte acestea - 

insufleşesc pe.acel ce ia parte la ele, mult mai mult
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de cât' ceremoniile religiei, cu sentimentele -ade- 
verate ale unui om pentru cel-Palt; de asemenea : 
întăresc legătura prin un lanţ de solidaritate. - 
„ In-'modul acesta îmi închipui eii civilisaţiunea 
viitâre; şi numai aşa, după . părerea mea, chiar şi 
omul cel mai mic şi neînsemnat îşi va vedea vieaţa 
legată de cea comună. In serbările poesiei, ale artei, - 
ale cugetărei umanităţei, densul îşi va lărgi ori- 
sontul stii individual şi îngust până la marele orisont 
al existenţei speciei; va ajunge. la ideia unei des- ., 
voltări mai înalte şi se va pătrunde de idealul ome-. 
nirei. Dar până la realisarea acestui tabloi al vii- 
torului, mulțimea va căuta înălțarea-i ideală pe care 
0 gîsesce aiurea în religie, sai mai bine dis în 
manifestările ei exteridre: în marile bolți ale bise- 
ricilor, în hainele strălucitâre ale preoţilor, în su- 
netele orgei şi ale cântecelor, precum şi în actele 

"tainice ale cultului. 

INI 

„ Desvoltările de mai sus sunt destul de lămurite 
şi nu mai lasă nici o neînțelegere. Trebuinţa ce o 

„aă Gmenii de aţiţări intelectuale mai înalte, de un 
ideal, de o: mângăere în tot-d'a-una gata şi chiar de 
o protecţiune falşă, pe atât de puternică pe cât de 
tainică, în tâte prilejurile, — acestă trebuință nu e 
nici prefăcută nici mincin6să, ci din potrivă este 
reală şi ncstinsă. Am vedut deja cum pentru mo-- 
tive istorice, fisiologice. şi psicologice, omul trebue 
în mod firesc să-şi caute satisfacţiunea în credinţa  
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tradiţională în "Dumnedeă, în suflet și în nemurire. 

Legătura cu aceste idei, la cea mai mare parte. 
a Gmenilor, nu.este nici mincinsă, nici o ilusie. 

„Voită sai fâră voinţă; ci este o. slăbiciune sinceră, 

o bâlă de bună-credinţă, o obicinuinţă ce nu 'se 
pâte 'lepăda; este” un sentimentalism poetic ce se 
sustrage analisei raţionale. Prin minciuna religi6să,- 
înţeleg respectul ce Omenii, :cari sunt la înălţimea 

civilisaţiunei, acordă religiunelor positive, articolelor - 
de credinţă, aşedămintelor lor, ceremoniilor or,. “ 

simbolelor şi preoţilor lor. - . 
Acest respect, o tepet, e o minciună şi o pre-. 

fâcătorie, care face omenirei o ruşine -vecinică şi 

numai pentru simplul: motiv că cea mai mare parte. 

din aceste lucruri se fac: fără reflexiune: şi fără. 
- a ne da semă de însemnătatea lor. Prin o “simplă 

deprindere Gmenii se duc la biserică, salută pe preot. 
şi trateză biblia cu respect; fără să vrei,- faţa și se 

schimonosesce -când faci rugăciunile şi cu toţii se 
' feresc de a spune -verde că comit o trădare nedemnă 
prin actele lor, faţă de principii şi “convingeri, 
faţă- de. tot ce au învățat şi recunoscut de a fi. 

adevărul. a 
- Sciinţa istoriei ne spune cum s'a format biblia; 
scim că sub acest nume se înţelege o colecţiune 

de scrieri pe atât de diferite prin origină, caracter. 
şi conţinut, cum ar fi bună-6ră o carte, care: ar 

cuprinde la un loc poema Nibelungen, un cod de 
procedură civilă, discursurile lui Mirabeau, poesiile - 

“lui Heine, un tractat de zoologie, şi tte acestea 
amestecate. ]a.. un loc, :așa . cum vine la. înteme.  
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„plare şi: adunate înt”un volum. Deosebira în acest: 
chaos, numit biblie, superstiţiuni din timpul vechei 

“Palestine, âmintiri. întunecâse -de fabule. indice şi - 
persane, :imitaţiuni 'r&ă: înţelese a: doctrinelor şi. 
obiceiurilor egiptene, cronic pe cât de seci pe atât. 
de falşe: din punctul de vedere istoric, poesii de: 

- lume,. amorâse sai patriotice, în'.cari forte rar:se 
“observă frumuseți de mâna întâiu, ci mai tot-d'a-: 

„una umpluturi grosolane, de prost gust şi de o 
senşualitate cu totul orientală, Ca monument |i- 
terar,. Biblia este cu mult mai nouă de cât Vedele 
şi-de cât .o parte din Kings; iar.ca val6re poetică, 
ea rămâne mai pre jos de tot ce aii scris poeţii de. 
a doua mână, în.cele dou& mii de ani din urmă.: 
Şi. dacă ar -voi cine-va so compare cu frumâsele 
producţiuni ale lui. Homer, Sophocle, Dante, Sha-. 
kespeare, Goethe, ideia acesta nar putea veni de. 
cât unui spirit fanatic, care a renunțat -cu desă-. 
vârşire la  întrebâinţarea judecăţei sale. -Noţiunile- 

„e ni le dă: biblia despre lume. sunt copilăresci, 
iar morala. ei este: revoltătâre, dupe cum este expri-. | 
mată în vechiul testament bună-6ră prin setea de: 
rEsbunare a lui Dumnedei, şi ?n cel noi. prin 
parabola lucrătorului din cel din urmă ces, prin 
episâdele. Magdalenei și ale femeei prostituate, prin 
raporturile lui Christ cu maică-sa. Cu tâte acestea, 
sunt mulţi 6meni culți şi îndestul de înzestrați cu 
judecată pentru a putea sci aceste lucruri, şi cari 
păstrează totuși un respect nemărginit pentru vechia 
carte; ba mai mult, st-i..vedi cum se supără, când... 
le vorbesci în -tOtă libertatea" de biblie, ca de ori-ce



- -produs omenesc; €i tormeză . societăţi puternice: şi: 
dispun de sume f&rte mari, pentru a respândi acestă 
carte în - miliâne- de exemplare prin tâtă lumea, 
_pretindând a găsi în ea un isvor de înâlţare morală. 

Liturghiile. tuturor. religiunilor positive își. ai: 
obârşia în ideile :şi obiceiurile, din cea mai .vechie.. 

barbarie a: Asiei și Nordului Africei. Cultul s6re-: 
lui la Arieni, misticismul budismului, cultul -lui. 

Isis şi al lui Osiris de: la Egipteni, a servit de. 

„temelie: actelor religiâse şi rugăciunilor, serbărilor 
şi jertfelor evreilor şi creștinilor. Iar. Gmenii din 
secolul 19 păstreză în mod serios, ba chiar solemn, 
nisce mătănii, ceremonii şi precepte născocite pe ţăr-!. 
murile Nilului şi ale Gangelui, acum: trei mii;de - 
ani — pe vremea epocei pietrei şi a bronzului, de nisce 
Gmeni lipsiţi de ori-ce cultură și cu desăverșire. 

ignoranţi —spre a da o formă mai simţitore ideilor: 
celui mai din urmă soiă de păgânism, cu privire la: 
începutul lumei şi la puterea ce o mână şi cârmuesce, 

“Cu cât cunâscem .mai bine acestă. comedie. ne- 
demnă și cu cât ne dim semă mai mult de cara- 
ghiosul contrast dintre civilisaţiunea epocei nâstre 

” şi religiunele positive, —cu atât ne scârbim mai mult 
de ceia ce se petrece. Deosebirea şi. contradicerea 
sunt aşa de mari, că. nu-i se mai pote face nici o 

„critică şi 'ori-ce argument e tot atâta de prisos 'şi 
neputincios, cum ar fi bună-6ră o 'mătură. cât de. 
mare, faţă de movilele de :nisip ale Saharei; numai 
un Rabelais cu sarcasmul s&ă' ori.un: noi Luther 
cu energica-i elocinţă, ar mai putea:eşi la vrun capăt. 

Cum .s& arătăm mai bine fie-care amănunţime a
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minciunei religiâse? Să luăm pilde aşa la întim-. 
-plare şi cum 'ne vin la îndemână. - 3 : 

Se scie că diplomaţii întrebuințeză corupțiunile 
- cele mai mari şi. ameninţă. în drepra şi în stânga, 
până. când fac pe cardinali să alegă un papă după 

“cum  poftesc ei şi nu după cum cred sai vor 'car- - 
dinalii; şi îndată ce alegerea s'a isprăvit şi intrigele 

“loraă biruit —alegându-se cine ai vrut ei — aceiaşi 
Ă diplomaţi şi nu alţii, cari cu câte-va clipe mai înainte 
înverteau t6te şurupurile, încep a recunâsce papei o 
autoritate, voind a da să se înţelegi, că sfîntul spirit 
e acelă ce a ales pe urmașul sfintului Petru. Alegerea 

„unui „papă e lucru mare, în ochii miilor de men; 
“cari în tot-bauna îşi bat joc de ceremonia ce se 
„urmeză la instalarea unui not dalai-lama şi totuşi | 
amendouă. întîmplările : şi alegerea papei şi alegerea - 
unui dalai- lamă, ai o asemănare mare între ele. 

„Guvernele ţin pe: cheltuială trimişi de ai lor pe 
lângă un om a căruia chemare ea înmulți nu-. 
merul Sfinţilor, a făgădui Gmenilor resplătiri în cer 
şi a mântui pe cei păcătoşi a nu fi arşi în iad, 
Prin faptul că închee tractate cu papa, guvernele 
recunosc pe faţă că elare putere şi trecere la Dum- 
nedei; că e înarmat de el şi prin cl cu o parte din 

| puterea Sa asupra firei şi omenirei; că trebue se 
privim pe acest personagiă de temut, ca pe un om 
cu totul superior şi căruia trebue să-i purtăm res- 
pect, cum un alt om nu are dreptul 'st pretindă. 
Tot guvernele trimit expediţiuni î în interiorul Africei: 
şi-şi bat joc de vrăjitorii negri cari ameninţă pe. 
trimiși i europeni cu furia fetișului, ai cărui Omeni
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de încredere şi sfătuitori sunt. „Ce. deosebire '6re: : 
este între aceşti bieţi negri şi "ntre papa roman?. 
Nu spun şi unii şi altul, că sînt omenii de încre=: 
dere :ai lui -Dumnedeii şi că “sunt în.stare st. mă-: 
nuiască fulgerul încotro vor'ei, putând în același! 
timp sE atragă pentru 6imenii, sai resplată sai furia. 

„pedepsei? Undc dar mai este logica Europeilor culţi, 
când în acelaşi timp trateză pe unii ca pe'nisce co-, 

“ medianţi caraghioşi şi pe cel-Palt ca pe o utere, ShI0ŞI şi p pe.o.p 
căreia îi se cuvine cea mai deosebită cinste? . 

- Ori-ce act religios individual e o comedie vino- 
vată: şi o batjocură nedemnă, când este săvârşit de 
un om cult din secolul XIX. Unul se spală cun fel 
de apă' sfinţită, cu aghiasmă, şi prin faptul că preotul 
a mormăit nisce cuvinte, pe' cari le-a însoţit cu 
gesturi caraghi6se, vrea st dea a înşelege. că apa.s'a 
schimbat și că a căpătat nisce însuşiri. cu totul 
tainice; şi dacă S'ar supune acestă apă unei analise 
chimice, am vedea că nici o deosebire nu e între ea 
şi ntre alt soi de apă—şi pâte că apa cea. nesfinţită 
să fie şi mai curată de cât cea-Paltă. Lumea se râgă, 
se închină, “face tot felul de mătănii, se duce la 
biserică: să asculte leturghii şi alte servicii divine, 
admiţendu-se prin acesta că ar exista un Dumnedeu 
căruia îi sunt plăcute gesturile, parfumurile şi su- 
netele orgei;—inai mult î încă, trebuie ca aceste invo- 
caţiuni st fie făcute numai: cu anumite cuvinte,.cu 
anumite gesturi, şi ca: 6menii cari le îndeplinesc, să 

„fie îmbrăcaţi în timpul slujbei cu un fel de haine 
ciudate, fără nici o tăetură. regulată şi de un miş- 
maş de “culori, aşa că un om în tâte minţile mar. voi --
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să şi le pue. Faptul.că o liturghie e neschimbătăre, 
„şi: numai; întrun fel, şi că e cui mare. băgare : de: 
semă slujită, un om cu bun simţ nu şi”| pâte explica 
de cât în chipul următor: ori că preoţii -aă aflat din 
isvor sigur că Dumnedei n'are numai vanitatea st 
asculte tot soiul de complimente,. laude, linguşiri, 
prin care se înalță mărirea, înţelepciunea, bunătatea 
şi cele-Palte înștişiri ale sale, dar. că mai e şi nă- 
zuros, mofturos, nevoind să asculte de cât laudele 

„ce-i se fac întrun anumit chip şi nu ?ntraltul. De 
sigur că aşa e. Şi când te gândesci, că copiii vâ- 
cului 'sciinței da a înţelege prin purtările lor, că 

„ai respect de liturghie şi nu pot st sufere pe acei 
"cari arată câ dispreţuesc aceste cabazlicuri! 

Mai de nesuferit şi mai revoltător încă de câ 
minciuna religiâsă a individului, este minciuna re- 
ligi6să a comunităţei. Nu arare se *ntîmplă ca un 
cetăţean care trece în faţa lumei ca “aparţinend unei 
religiuni: positive, şi: care nu se sfiesce a arăta că 
nu € superstiţios, că :scie că nu cu câte-va cuvinte 
mormăite se pâte schimba mersul legilor lumei şi 
că nu câte-va stropituri de aghiasmă. sunt în stare 
st scape “un copil din mâna-satanei, ori că nisce 
cuvinte sau. cântece, spuse de un om îmbrăcat în 
hain6 caraghi6se, pot deschide porţile paradisului 
pentru un mort,—nu arare dic, un ast-fel de ce- 
tăţen, din causa mediului, își falşifică voinţa. Căci 
ca membru al obştiei şi al statului, cetățenul nu 
pâte st tăgăduiască trebuinţa tuturor instituţiunilor 
positive, ba! din potrivă, de multe ori face jertfe 
înateriale :şi morale pentru acei ce sunt plătiţi să
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păzescă. superstiţiunea recunoscută "şi susţinută de 
stat, Acelaşi. stat, care înfiinţeză universităţi, scoli, 
biblioteci, : întemeiază şi biserici; statul care nu- 
.mesce pe profesori, plătesce şi pe preoţi; în fine, 
acelaşi cod care proclamă învățământul obligatoriu 

“pentru copii, pedepsesce: pe cărtitorii și „pe acei 
ce batjocoresc. religiunile recunoscute. 
„Ia s& ne: gândim puţin: D-vâstră pretindeţi că: 

pământul nu se mişcă şi că s6rele se ?nvârtesce în | 
jurul pămentului, cu tâte că vi s'a dovedit, prin tâte 

“ mijl6cele sciinţei,- odată pentru tot-d'a-una, tocmâi 
contrarul; D-vâstră afirmaţi că pământul nare 'o- 
vrăstă mai. mare de şooo. de ani, cu tâte că vi: 
Sar putea . arâta “numai cCâte-va pietre gâsite în 

Egipet şi aiurea, de mai multe mii de ani; și totuşi, . - 
cu.tote aceste lucruri fâră noimă, nimenea .nu v& 
pote face nimic, nici nu vă închide. la balamuc şi 
nici nu vE declară de nevolnici de:a ocupa slujbe - 
şi demnități; cu tote că aţi dat dovedi că sunteţi 
cu “desăverşire nevolnici a judeca: şi că nu aveţi 
însuşirele intelectuale, trebuinciâse - pentru a vă ad- 
ministra interesele vâstre, necum ale altora. Şi dacă 

„aşi admite că nu credeţi în ființa unui Dumnedei 
şi că Dumnedeul religiunilor positive -este pro= 
ductul spiritelor copilăresci, preste, mărginite şi. 
de rând, îndată sunteţi expuşi-a fi traşi în -ju-- 
decată și a fi declaraţi nevolnici st ocupați slujbe 
şi demnități. Cu tâte acestea, nici până acuma 
nu Sa adus o dovadă. serios „Sciinţifică sai directă 
de fiinţa. lui Dumnedeu, căci pretinsele - dovedi .pe 
cari "însuşi teologul cel : mai credincios le di, ni
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sunt atât de clare și atât de convingătore ca do= 
vedile cu' cari archeologul sai geologul dovedesc 
“vechimea civilisaţiunei omenirei şi a pămentului, 
ori ca dovedile cu cari astronomul arată mişcarea 

:pămentului în jurul s6relui. Şi chiar “dacă am judeca 
ca teologii, âr fi mai cinstit şi mai demn de scuză, 

a pune la îndoială: fiinţa . lui “Dumnedeă,. de : cât 
"a. ne îndoi de resultaele sigure ale - cercetărilor i 
sciinţifice, * .... 
Se urmăm mai depârte. Sratul nuimesce pe pro- | 

fesoui, plătindu-i cu banii contribuabililor, dându-le. i 

titluri :şi demnități. cu: un..cuvent le cedă o -parte | 

| 

| 
i 
i 

  

din - autoritatea “sa; profesorii: aceştia . sunt 'che- 
maţi să înveţe şi s& dovedescă că fenomenele lumei 

„Sunt stăpenite de' nisce legi - naturale, că fisiologia 
nu 'cunosce nici o deosebire între funcţiunele orga- 

„nice ale tuturor fiinţelor vii; saă -cu alte cuvinte, - 

câ: de dout ori dout fac patru. Pe lângă aceşti pro- 
fesori de 'sciinţi exacte, “statul numesce de asementa 

şi profesori de teologie, caii ai și ei chiemarea st 
înveţe—nu st dovedăscă, ci să afirme numai—că 

„Gmenii ai pe capul lor de Ja nascere.chiar un păcat, 
“câ Dumnedei a dictat într'o di unui om.o carte, că 

„ în multe împrejurări legile firesci ai fost zădărnicite, 
că o' bucată de pâine, asupra căreia Sa murmurat 
câte-va vorbe, s'a. putut preface în carne şi—s'o 

“spunem” în “cale. bine—mai mult încă, în carnea 
unui om, mort'de mai bine de două mii de ani; şi 

n fine, că trei fac “unul şi că'unul face trei. Un 

cetăţen care-şi caută de treba şi care se supune 

legilor, dac'ar urma la cursul unei lecţiuni de sciinţi --
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“naturale, predată de un profesor 'nuniit de stat, 
„dup ce a ascultat mai înainte lecţiunea unui! pro- 
fesor de teologie care negreşit are aceiași autori= 
'tate,—în ce încurcătură „Sar găsi. bietul cetăţean? 
Profesorul de sciinţi naturale îi spune că dupe morte, 
“organismul se disolvă în părți mici; cel de zeologie 
îi spune că unii Greni, nu numai că remân întregi, 
dar că şi mai învie. Şi amendouă învăţăturile îi 'se 
“predau. sub 'chezăşia ocârmuirei. Căruia din cei doi. 
profesori si-i dea credământ cetăţeanul? 'Teologului? - 
“Atunci fisiologistul minte, statul deci. plătesce. un 
mincinos; nu numai atâta, el îi încredinţeză — și 
cu scire — însărcinarea. Ga minţi tinerimea ! -Se 
credă pe fisiolog? Şi mai re încă; atunci teologul 

„e-un mincinos şi Statul e de vină iarâşi că plătesce 
__cu scire o înșelătorie. Nu trebue să ne mirăm, 

» dacă bietul cetăţen—pus în fața acestei alegeri-— 
„ar. pierde respectul ce-l avea pentru stat! | 

Nu numai atâta. Obștiea urmăresce în faţa tri 
bunalelor. pe babele cari store. bani de la. fetele din 

_popor pentru a le“aduce îndârăt pe ibovnicii lor; 
şi aceiaşi obştie cinstesce, ba şi plătesce pe &menii 
cari storc banii muerelor, pe. motivul nu. mai: 
puţin necinstit,. d'a le mântui de chinurile iadului pe 
părinţii sai rudele lor.: Obicinuinţa cere ca ecle- 
siasticii s& fie respectaţi şi ascultați, şi mai cu seră . 
feşele mai deosebite ale bisericei,. episcopii şi car- 
dinalii ; acestui obiceiă se supun chiar şi acei ce de 
alt-mintrelea n'au idei tocmai bune chiar de aceşti 
servitori ai bisericei, pe cari îi: consideră drept 
mișci, şarlatani şi proşti, nedeosebindu-i întru nimic  
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„de vrăjitorii Peilor-Roşii, cari, fie dis' în trecăt, au:și 

ci biserici, fac și ei ceremonii. şi înalţă rugăciuni, 
-pretindend a avea o înriurire supra-firescă. Lumea 
ride: de' preoţi, dar se duce st sărute pola antereului - 
-papei şi 's& pupe mâna unii popă. a 

- “Diarele. oficiale şi. cele  semi-oficiale povestesc 
„câte odată în glumă-că în China, guvernul ame- 
ninţă pe Dumnedei s.”] înlocuiască, când el .nu 

vrea să ţie s&mă de nevoile ţărei,: când bună-6ră „nu 

plouă, sai trupele imperiale. nu înving pe duşmani, 
etc.: Şi aceleaşi: diare -tipărâsc în capul. colânelor 
iun ordin : guvernamental, prin care se poruncesce 

_—cum'Sa făcut: în Englitera: dupe: victoria. dela 
„Tel-el-Kebir—a: se aduce „mulţumiri “lui Dumne- 

dei, la o di anumită hotârită de ocârmuire, pentru 

că.a avut 'buna-voinţă, la «un. 6re-care prilej se 

ajute - poporului și st ?] facă- st iasă învingitor.. 
„Care este dar deosebirea di”ritre porunca guvernului 
chinez de a desfiinţa unui “Dumuriegei : naţional o 

parte - din jertfele şi: darurile ce le primea, "pentru 
„ă tace în faţa unei epidemii, și între ordinul gu- 

"vernului englez, prin care se aduc. mulțumiri obstesci 
lui. Dumnedeu, pentru..că a luat sub ocrotirea sa 

- interesele politice engleze în-Egipet, fiind prictinul 
Ehglezilor. şi . vrâjmașul Arabilor? AmEndout .po- 
runcile pornesc din acelăşi chip da privi lucrurile, 
atâta. numai că Chincjii sunt mâi îndrâsneţi și mai 
logici de cât Englejii, cari în' caz de neisbândă, mar 
fi îndrăsnit st arate pe faţă: nemulşumirea 'lor cătie 

“ Durinedeii, pentru că:i-a părăsit Şi. a. uitat Ss&-şi 
îndeplinescă datoriile sale, față de națiunea care-l
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iubesce, întocmai cum ar face-o —şi -ată fâctuit- 0— 
când le-a. stat în ajutor? 
Am spus-o şi mai sus: ar fii prea lung a a arăta 

minciuna religiosă î în tote amănunţimele ei; tre- 
bue st ne măiginim la. pildele ce le dăm, căci 

“altmintrelea am-fi siliţi a. ne repeta - mereă. Min-. 
ciuna acesta pătrunde şi demoraliseză întrega nâstră - 
vieaţă publică şi privată: Statul minte când: porun- 
«cesce să 'se facă rugăciuni, minte când numesce 
preoţi, şi mai cu semă, când încuviințeză ca șefii 
bisericei să aibă dreptul. ba avea: locuri: în; Senat. 

: Comună minte când clădesce biserici; “judecătorul 
minte când pronunţă osânde pentru:necinstiri. aduse 
celor sfinte cât şi asociaţiunilor religiose; preotul, 
fiul timpului diodern, minte când: primesce. plată 

“pentru nisce cuvinte: și acte, ce scie că sunt .nisce - 
proste maimuţării. Cetăţenul emancipat: minte, când 
se preface a avea respect pentru preot, când se spo- 
veduesce lui, sai când îl chiamă 'st-ă boteze un-copil. -. 

In sînul civilisaţiunei n6stre,. sunt. încă în: fiinţi . 
unele forme vechi ale cultului, cari în. imare parte” 

„îşi a obârşia în timpurile primitive. Locul: ce-l 
„ocupă pri ntre. noi predtul,—ca! şi vrăjitorul Ame- 
ricei sau aleniany :al Africei—e: un -fapt monstruos 
și în acelaşi timp un triumf obrasriic al lașităţei, al" 
fâţărniciei, al sărăciei! de spirit, “faţă cu-adevărul. şi 
statorniciea principiilor; şi singură: numai: acestă 
isbândă-e de ajuns. să carăcterisâze civilisaţia. nâstră 
de'adi, ca: mincinesă că desiterşire, îar formele nâstre 
politice şi-sociale ca în neputinţă : de a: mai trai, 

, > în... 

43990. Biâl, intern. Ao. 7. Alinctunile cond viţionade, . ” 6:



.. Minciuna monarhică și aristocratică. 

L 

„.. Dacă am putea judeca aşedămintele în fiinţă numai 
din punctul de “vedere 'artistic și estetic, și dacă 
ar fi cu putinţă să le examinăm și st le judecăm cu 
aceiaşi nepârtinire ca a prinţului Usbek din Leztres 

persanes ale lui Montesquieu —care fiind întro lume 
“ străină nu căuta de cât impresiuni şi dupt ce-şi“ 
fâcea treburile, pleca întPaiurea pentru a nu se 
mai înt6rce nici odată prin acele locuri—n'am. 

” sta mult pe gânduri şi am recunâsce că întocmirea 
„.de-adi a lumei e cu dibăcie aşedată, că e logică şi 

că e desăvtrşită. Tâte părţile ei se ţin una de alta 

ca inelele unui lanţ, de la un capăt la cel-Palt ea 
merge în linie dreptă, logică şi ţine strâns totul. 

„Negreșit că în evul-mediă edificiul gotic al statului 
şi al societăţei, în t6tă întregimea lui, trebuie se 
fi fost măreş, st fi părut celor de atunci un adă- 
post sigur, în acelaşi timp şi frumos şi. îndemă- 
natic. Adi, numai faţada i-a mai rămas, tâte pâr- 
ţile folositâre ale clădirei saă ruinat şi aă dis- 
părut.cu desăvârşire, nerământnd aceluia ce vrea - 
st se adăpostescă, nici o cameră care să aibă tavan 

i 
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sa măcar un: zid $ în stare 'st ?] apere în potriva 
ventului şi a pleci; fațada stă însă şi adi în 
picidre, păstrând proporţiunile vechiului palat şi 
urmând a deștepta în spiritul privitorului, ideia 

“unei clădiri cu dibăcie fâcută. Ceia ce altă-dată a 
fost o clădire solidă, a ajuns se fie adi numai o 
mobilă fâră nici o însemnătate, un decor care nu-ţi 

- spune nimic ; — decor — co e dreptul cam teatral dar 
„operă de artă, în care tote părticelele sunt strâns 
legate: la o l-altă, -având proporţiunile cuvenite: Se 
înţelege, că inu trebue să intrăm înăuntrul monu- 
mentului, spre a-l examina; dar, dacă ne aședăm 
afară, la distanţa cerută de perspectivă şi judecăm 

„cu nepărtinire, vom exclama: «Meşter a fost archi- 
-_tectul acestei clădiri!» „ 

„__ Regalitatea este legată absolut de religiune;. ea o 
cuprinde sub forma ei istorică. Contrarul însă nu 
se pote dice. Religiunea pote st fie forte bine un aşe- 
dămînt de stat, fâră însă ca în ea să se cuprindă 
monarhia, Teoreticesce vorbind, mavem nevoe de 

„dovedi; în practică ajunge. st cităm republicele 
Indienilor şi ale Metişilor din America-de-Sud, cari 
sunt. ocârmuite de călugări, sai cum bună-6ră e 
republica Statelor-Unite ale Americei de Nord, care: 
e aşedată pe o temelie religiâsă, etc. D'impotrivă, 
mai de' grabă ne putem închipui o monarhie fără 
credinţă ?n Dumnedei. E uşor st ne închipuim un 
om puternic şi violent, care să se agaţe de domnia 
unei ţări, sciind, mulţumită forţei şi dibăciei: sale, se 
no mai lase din mână; fâră multă filosofie el su-: 
pune naţia; e de. ajuns să-şi atragă în “partea: lui
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toţi egoiştii, pe cari să-i ţină înlinţuiţi de intere- 
sele lui, prin tot felul de chilipiruri bănesci, dându-le 
şi diferite titluri şi demnități; el se mai sprijină şi 
pe armată, căreia îi dă cel dintâiu loc în ţară, o duce 
la r&sboii, din victorie în victorie, îi dă bani,, 
medalii, decoraţii şi titluri; își pune pe cap, după 
pofta. lui, o corână de împărat sau de rege, şi-şi 
dă titlul de monarh, ocrotitor, dictator sati presi- 
dent. Poporul. sufere stăpânirea lui, pentru că e 
silit a se supune puterei sale. E chiar cu putinţă 
ca cea mai mare parte a poporului să se supue de 
bună-voe, nu numai pentru că e în firea omului 
a se lăsa să fie târît până la entusiasm de farmecul 
isbândei, dar și pentru că mulţimea aprobând ceia ce 
e în fiinţă, capătă multe folâse şi tot felul de înles- 
niri; şi pentru că Cesarul, dacă este un om Superior 
şi înzestrat cu minte, scie aşa de bine st cârmuiască 
ca industria şi comerciul să 'nforescă, ca dreptatea 
st se facă iute şi bine şi ca un numer Gre-care 
de cetăţeni, cari se ocupă numai de treburile lor, 
st-şi vadă casa şi. masa plină de tâte bunătăţile şi 
chimirul ticsit de bani. Un usurpator de soiul acesta, ” 
ar putea fi un om iluminat. Singur fiind, el mar. 

pierde nimic, dacă n'ar cere ajutorul religiei; sprijinit 
pe sabia lui, el n'are trebuinţi de prietenia crucei. 
Şi nici a se teme de critica bunului simţ mare, 
căci la cas de nevoe i-ar putea pune ?n faţă pu- 
terea lui. Dacă „bună-6ră un logician i-ar dice: 
«Pentru „că eşti şi tu un om ca toţi 6menii cei- Pali 
şi pentru că nu te-am luat de voiă bună ca şef 
al nostru, să faci bine st. ne slăbesci cu rangul tiu,  
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şi nici poruncile tale nu voim să le ascultăm», 
tiranul i-ar putea respunde iarăşi bine: cÂrgu= 
mentul tăi e destul de-puternic, dar nici armata 
mea nu e mai puţin puternică. Tu' mă vei asculta, 
nu pentru că aşa e drept şi bine, dar pentru că te 
pot sili Ja acesta». Intro ast-fel de-stare, nici un 
monarh n'are nevoe să câră ajutorul lui D-deu,; îi 
ajunge st ceră ajutorul puterei sale. Pentru ele 
de prisos uleiul sfânt şi bine-cuventările preoților; 

- densul are în schimb praful de . puşcă şi baionerele, 
cari sunt tot atât de convingătâre ca şi misticismul 
cel mai religios. . | 3 

Imprejurările însă se schimbă chiar şi pentru tiran; 
bună-6ră când se întâmplă de-i se nasce un fii, 
căruia vrea să-i trecă puterea. Iată Ca venit timpul 
să ceră şi el ajutorul religiei; de abia acum îşi aduce 
aminte că mai sunt şi biserici în statul sta şi că 
ele ai servit în evul de mijloc drept refugiu; şi se 
duce de cade în faţa altarului pentru a'scăpa de 
mustrarea cugetului. “Tăişul sâbiei nu-i mai ajunge, 
îi trebue acuma şi o cruce pe care so pue.la mâner. 

„Şi de Gre-ce, începuturile puterei Cesarului sunt 
înconjurate de o lumină prea vie, el o mai întunecă 
cu un nor de. tămăe. Apoi are grija dea întuneca 
cu destulă măestrie liniile puternice ale istoriei, în 
conturul nesigur al legendei şi al basmului; iar 
preotul are însârcinarea de a r&spunde, celor cari îl 
întrebă: «De ce 6re progenitira asta. slabă, “care 
mar fi putut în vecii-vecilor se-şi cucerescă singur 
O coronă, s5 moştenescă p'aceia a lui tată-stu?— 

că: “«Dumnedeă -vrea aşa!» Acesta e stânca de 

7 

 



— s6 — 

care se lovesc dinastiile cele tinere; Pentru un om, 
- din vecul 19, măcelul unei lovituri de stat nu pete 

fi asemănat cu rugul aprins al-lui Moise; și grei 
„putem s& ne deprindem cu ideia, că o revoluţie 
“de stradă ar fi un semn al voinţei Dumnedeesci. E o- 

muncă grea din cale afară, ca după o cădere, să 
cauţi a relua, în virtutea actelor de nascere, puterea 
dictaturei; şi dacă moştenitorul unui dictator nu 
pote s& şadă pe tronul părintelui săă prin aceleaşi 
mijl6ce energice, apoi în zadat mai caută în cer 
drepturile: sale la domnie. . 

Biserica catolică opresce cu desăvârşire, cano- 
nisarea unui oi, înainte de'a fi trecut cel puţin 

“patru generaţii de la mârtea lui. Trebue se trecă: 
destul timp, pentru ca cei credincioşi st mai uite 

ce a fost omenesc în el, câci alt-mintrelea ori câtă. 
bună-voinţă ar avea credincioșii, le-ar veni grei să-şi 
închipuiască că Petru sau câ Pavel, cu cari ai în- 
vEşat împreună în aceiași şcolă, are aripi de înger şi 
că stă în faţa tronului lui Dumnedei, ca un solist 

 dintrun cor de cântăreţi. In” acestă privinţă, bise- 
rica a fost mai isteță de cât Cesarii, cari voiau st 
trecă drept semi-dei în ochii contimporanilor lor, 
fără sE mai aştepte ca aceştia st uite de tocurile 
ghetelor lor scălciate şi de datoriile lor neplătite. 
Bonaparţii au făcut o mare greşală politică, că nu 
s'au mulțumit numai sE guverneze de fapt. Franţa, 
ci căutau st-şi mai scâtă mărturie de origine mis- 
tică, prin faptul încoronărei lor în biserica Notre- 

- Dame. Brumar 18 şi 2 Decembre făcură ca aceste 
mărturii să fie de prisos şi nefolositore. Pe lângă  
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vulturul imperiului nu mâi era. nevoe de adăugat 
şi porumbelul Sfîntului Duh. Dar dacă un dictator. 
pote st se lipsescă de religiune, un monarh legitim 
însă trebue să se sprijine pe ea; căci prin ea, el se 
face trebuincios. De cele. mai multe ori, dânsul luat 
ca persână, e mai pre jos de mijlocia inteligenţei 
omenesci. Forte rar găsesci un prinţ, care să fie ceia 
ce în vieaţa de tâte dilele se numesce, un cap bun;. 
cât despre taleritele mai puţin de rând, ori geniile, 
acestea apar în . dinastiile istorice la restimpuri forte 
rare; trec secole şi abia se ivesce câte unul. Printre: 
capetele încoronate ale diferitelor ţări civilisate sunt 
o semă cari se fălesc a fi căpitani mari, alţii că. sunt 

înv&ţaţi, juriști, scriitori, pictori sai musicanţi. In 
tot-d'a-una aceşti: monarhi iai -de forte. seri6să: 
chemarea -lor şi se pun cu tot dinadinsul se adân- 

-cescă ramura de capacitate de cari cred că sunt 
înzestrați; şi deci ar trebui fără îndoială ca. pro- 
ducţiunile lor să fie culmea: desâvărşită a destoi- 
niciei. Dar cu ce pricopselă se aleg ei la' urma 
urmei: din t6tă munca lor? Dacă îi judecăm, nu ca 
linguşitori, ci ca critici „nepărtinitori, ajungem la 
încheerea că dacă nu Sar fi născut din o familie | 
regală, ei par fi ajuns nici odată s&-şi potă face 
cât de cât o carieră, cu propriile lor puteri. 

Bună-6ră prinţul, care se jâcă Ga soldaţii, mar 
fi ajuas în vecii-vecilor general; sai acela care se 
fălesce cu jurisprudenţa, nici odată mar fi câştigat 
un singur proces măcar; iar prințul astronom n'ar . 
fi putut căpăta o câtedră cât de mică la universitate; 
regescul poet dramatic -nu: şi-ar: fi vădut măcar
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O singură piesă jucată; şi pictorul n'ar fi vendut nici 
un tabloi. Ori-cum S'ar numi, Mayer, Durand, sai: 
Smith, el rămâne pe jos şi în urmă, îni lupta cea mare 
pentru cele dintâii locuri.- Mai mult încă, ne-am 

putea pune chiar întrebarea, dacă măcar unul singur 
dintre ci: şi-ar fi putut câștiga traiul muncind ca 
un burghez, .sai şi-ar fi putut întreținea familia ca 
cel .mai. de rând băcan sau cârciumar. Prea darnici 
şi bine-voitori. am fi, dacă am admite că cu însu- 

„şirile lor de acuma, dar cu o altă educaţiune negreşit, 
"ar putea ajunge a fi cel mult.nisce industriaşi de 
“ mâna a şaptea, 6meni fără nici o personalitate, ori 
nisce impiegaţi de rând, sau ofiţeri ca «moş Tecă».. 
Unii dintre aceşti prinți, tot se mai pot lăuda cu 

„ceva; .bună-6ră unii sunt frumoşi, alţii, când sunt 
întrun cerc mai restrâns sciu cel puţin sE vorbescă . 
frumos, s& povestescă de una şi alta, să spue. tot 
felul. de. glume și vorbe de duh; iar unii sciă în- 
torce capetele moştenitârelor, alţii sciu a se însura 
bine şi a lua zestre mare, ceia 'ce la urma urmei. 
tot e. un talent, dacă nu mare, dar tot este o însuşire. 
Alţii —şi încă cea mai: mare .parte—m'aii nici aceste 
însușiri, dacă nu straşnice, dar cel puţin trecă- 
mergă; sunt urâţi foc, slăbânogi, istoviţi,: prăpădiţi, 
seraci de. duh, câ nu pot vorbi nici dece minute 
cum se cade cu cine-va, forte de rînd pentru ca 
o femee superi6ră să-i potă iubi pentru ei înşiși. 

- Cu t6te acestea, toţi principii,. fără nici o deo- 
sebire, ocupă. absolut acelaşi loc. în ţară, față de 
personele de sema lor: Frederic cel Mare ca şi 
Ferdinand -al VII al Spaniei; Iosef al II ca și



— 59 — 

Ferdinand de. Neapol, dis şi regele Bomban, Leo- 
pold I.al Belgiei ca și Ludovic XV sau George 1V 
al: Engliterei. Şi unii şi alţii sunt tot atât de res- 
pectaţi, de o potrivă de inviolabili, tot aşa. de strâş- 
nici; iar numele lor se pune; fără nici o deosebire, 
pe actele oficiale, și hotăririle lor-aă aceiaşi putere - 
şi acelaşi efect. Lumea se închină cu acelaşi respect 
în faţa lor şi-i încarcă pe toți cu aceleaşi titluri de 
Majestate,  Auguşti, .A tot puternici, Prea -stră- 

Di 

luciţi, etc. Faţă cu -acestă privelişte, bunul simţal 
omului se revoltă şi se întrebă: «Tu nemernic, fricos, 
nedestoinic, cu ce drept poruncesci atâtor generali 
și la atâtea armate puternice? Secătură ce ești, tu 
nu 'scii măcar bine ortografia limbei tale materne, 
de ce ești dar. ocrotitorul: suprem al: Academiilor 

sial Universităţilor? Criminal ce eşti, pentru 'ce 
împărţesci tu dreptatea ţtrei şi hotăresci de vieaţa 
sai mortea osândiţilor? Desfrânat murdar, de ce 
eşti tu pus st resplătesci virtutea şi meritul?- Ne 
putincios şi slăbănog. ce 'eşti, de ce duci tu frânele 
s6rtei unui -popor tare și: hotăresci pentru mai 
multe generaţiuni, tendinţa desvoltărei lui? De: ce? 
“Pentru ce? Cu-ce drept? . - Sici 

- La.tâte aceste întrebări. nu. se pSte căpăta un 

' 

răspuns logic *şi serios; şi monarhia nu “are; al - 
respuns de cât acesta:-«De ce?. Pentru ce? Cu 
ce drept? Pentru câ Dumnedei a poruncit: aşa!» 
Acest r&spuns' stereotip înlătură ori-ce curiositate 

şi nu lasă st se producă nici “o- critică neplăcută; 
mulţumită lui, monarhia c -purtată pretutindeni cu 
acelaşi 'alaiu ca: al lui '-Dumnedeii. De câte-- ori
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„vrea: să-şi exercite drepturile şi privilegiile « ei, dânsa 
începe în tot-ba-una a reaminti isvorul sfint al 
puterei sale. Pe târe monedele se pâte citi: «Cu mila 
lui Dumnedei» şi tâte actele, documentele şi legile 
încep tot cu aceleaşi. cuvinte. Acestă milă a lui 
Dumnedei e un fel de loc de informaţie, pe care 
-monarhia îl pune înainte, ori de 'câte ori cine-va 
vrea st se informeze cât face creditul ei. Şi pentru 
ca- credinţa despre puterea regală st fie luată în 
serios, trebue ca lumea să 'credă în Dumnedei şi 
de aceia 'negreşit cel mai mare şi mai grabnic în- 
teres al. regalităţei e dea menţine merei în popor 
credinţa în Dumnedeiă, prin mijlâcele cele mai di- 
bace şi violente. Monarhiştii cei convinşi cari luptă 
cu patimă în potriva cultivărei poporului, sat cel 
puţin ca. statul să nu ia parte şi el li acestă între- 
prindere, ati. multă dreptate faţă: cu principiile lor. 
Când predică ei câ: «Poporul trebue să aibă cre- 
dinţă» sunt cât se pote de împăcaţi cu ideile lor; 
tot aşa ai dreptate când se opun la înfiinţarea de 
şcoli cu desăverşire laice; de asemenea şi despăr- 
ţirea bisericei de stat e pentru dânşii tor atât de 
periculOsă, ca şi când s'ar scâte şi nimici: stâlpii cei 
mari, pe cari. stâ clădit edificiul statului. Pretenţia 
lor ca statul să fie creștin e o urmare trebuiuciâsă a 
"modului lor de vedere. Negreşit că ei nu sunt sinceri 

- şi nu din inimă le vin vorbele: «Fără religie 
„poporul nare nici o. morală,: iar statul care înce- 
teză da fi creştin, dă drumul -tuturor patimelor 
celor rele; tuturor. viciilor şi tuturor crimelor». 
Adevăratul, înţeles al. acestor: cuvinte e cu. totul  
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altul: «Religiunea este singura temelie a regalităţei 
ereditare, iar emanciparea poporului duce de bună - 
semă la domnia celui mai tare sau celui mai des- 
toinic, adică la dictatură Sai la republică». E o 
dovadă şi mai mult de obiceiurile mincinâse . şi“ 
falşe ale timpului nostru, faptul că nici chiar 
monarhiştii cei mai indrăsneți nai curagiul de 
a mărturisi pricina adeverată, pentru cari ei vor 
st readucă poporul sub bolțile. bisericei.. Ei ar 
trebui s€ strige sus şi tare, fără şovăire: «Avem 
nevoe de religie, ca un scut pentru monarhie!» 
Acestă faptă ar fi curagiâsă ; dar e o laşitate prâstă 
a cere menţinerea religiei în numele ordinei, a. 
„moralei şi a binclui poporului; lași, de o mie de 
ori laşi! o a: 

Deşcoperirea cea mai fară rost a vecului nostru. 
e monarhia liberală sai ' constituţională. Prin ea 
Sa încercat a: se contopi dou& forme politice, 
dou& concepţiuni ale lumei, cari nu se împacă nici - 
un momenta sta împreună. Din întâmplare, faptele 
omenesci nu sunt cârmuite de logică, ci de nepă- 
sare, de. inerție, şi ce bine e că logica nu-și arată 
colții ei pentru a cere să-i se respecte drepturile, 
de cât ]a: restimpuri rare: şi îndepărtate; altmin- 
trelea acea concepţiune fără - rost, cu numele de. 
monarhie constituţională, mar 'mai putea sta în - 
piciore nici o: oră măcar. Cum. se pâte! Monarhia,: 
care se întemeiază pe presupunerea existenţei lui . : 
Dumnedeu, ba că chiar Dumnedeii însuşi a- înte=- 
meiat-o, ea tocmai să-și împartă la urma urmei. 
puterea-i sfântă cu cei muritori! Mai mult încă;.
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monarhu!' nu dice nimic când representanţii popo- 
rului, — adică Gmenii—îi mărginesc” puterea sa; pu- 
tere ce-i vine, drept de la Dumnedei şi care nu este 
de--cât o. tălmăcire a voinşei acestui Dumnedeu. 
“Audiţi, monarhul st nu se opue când Omenii vor 
să limiteze voinţa lui Dumnedei! Se pâre una câ 

“asta? Nu este acesta o nesupunere, o înpotrivire, 
O cărtire în potriva lui Dumnedeu, nu este o hulire 
în potriva celor sfinte ? Nu numai atâta; monarhul 
însuşi, .care:nu este de cât expresia cea mai fină a 
“lui Dumnedeii, hotăresce prin o lege anume că 
acestă nesupunere acestă hulire, este... slobodă! 

- Acestea resultă din examinarea.regalităţei, dacă o 
privim ca pornită din mila lui Dumnedei. Şi chiar 
din alt chip de vedere, monarhia constituţională nu-și - 
are rostul la-traiu în lume; anume din punctul de 
vedere al suveranităţei poporului. Monarhia se înte- 
meiază pe presupunerea că poporul are dreptul de a-și 
regula. prin sine însuşi sârta sa. De unde are el acest | 
drept? Din fericirea lui însuși, 'ca o urmare a pu- 
terei sale de vieață. Poporul are dreptul de a se. 
guverna, pentru că are şi puterea, întocmai câ 
şi- individul care are dreptul de a trăi, pentru că 
are. puterea şi asta atât timp câto are. Bine; dacă 
acest punct de plecare este adevtrat, atunci cum 

_se face că se îngidue un .rege ereditar, a ciruia 
voinţă trage în cumpină tot atât cât şi voinţa popo- 
rului întreg? De ce regele are dreptul să se îimpo- 
trivescă voinţei poporului şi poporul acelei a. re- 
gelui? Dacă poporul, bună-6ră, în puterea suvera- 
nităţei sale, ar. voi st dea jos pe rege de pe tron:  



= 93 — 

Sau st desființeze chiar regalitatea însăşi, regele . 
Gre Sar supune? Sai dacă regele, în puterea. suve= , 
ranităţei sale: ar voi să desființeze - parlamentul, po- 
porul -ar încuviinţa ? Şi dacă nu, ce mai preţuesce 

. suveranitatea unuia şi a celui-alt?. Pe urmă; dou& 
suveranităţi întrun stat sunt 'tot atât de: cu nepu- 
tinţă, ca bună-6ră doi dei în. natură, negreşit, cu 
tote însuşirile. date de cei credincioşi singurului 
lor Dumnedei. Regelui, care e din mila lui. D-deă, 
ar trebui să-i pară dreptul poporului ca o negare a 
a-tot-puterniciei lui Dumnedeu; iar poporului lu- 
minat, regalitatea din mila lui Dumnedei,—ca o: 
negare a -puterei naţionale, putere ce se pâte pune. 
lesne în respect. us o e 
„Pentru a ne da semă dc ceia ce se chiamă rega=) 

litate constituţională, trebue s& încetăm de-a mai 
cugeta. E tot atâta deosebire între regalitatea con- 
stituţională şi cea absolută, ca bună-6ră :între:pro- 
testantismul. ortodox şi catolicism... Catolicismul 
este drept faţă cu el însuşi, protestantismul “lucreză | 
așa cum vrea şi samavolnic. Cel dintâiă dă drept 
şefului sti mai mare, de a proclama sus şi tare 
punctele credinţei, dar opresce ori-ce . critică în . 
acestă privinţă; protestantismul dă voe de a se 

critica credinţa:cu ajutorul Bibliei, în schimb însă, 
„opresce critica. însăşi a Bibliei;. cugetarea omenescă 

are dreptul la libera mișcare, dar numai până. la 
revelațiune; de aci încolo, basta. Şi de ce? Nu se 
scie; aşa e şi nu alt-fel, până aci da, şi *ncolo-nu, 
E un soiă de cugetare cu -circulaţiunea mărginită; . 
un fel de. critică ce poţi s*0 întorci cum. vrei, dar. . -
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care nu-ţi dă voe st mergi de cât până întrun 
loc; aşa-vrea. Dar întocmai, tot ast-fel e şi monarhia 
constituţională; ce e dreptul, ea-ţi acordă principii 
positive, dar nu-ţi. dă voe să scoţi încheerile ce 
vrei din ele.- Ea recunâsce principiul temeinic al - 
dreptului ce-l are națiunea de a hotări. de ea însăşi, 
dar în acelaşi timp îţi tăgăduesce acest drept, pro- 
clamând dreptul ei, ca mai sus şi cu întăietate. Ea 

__ Încuviințeză ca logica -s'o insoţescă, dar s'0 înso- 
-. pescă, având dinţii smulşi sau tociţi şi pici6rele 

stălcite ori tăiate. i 
„Regalitatea absolută, împrejmuită de aşedămin- 

tele politice, ale vrăstei de mijloc, tot mulţumesce 
- măcar logica şi linguşesce cel. puţin spiritul celuia 

care caută să găsescă proporţiune şi armonie. E 
de ajuais st jertfesci un singur lucru — raţiunea — 
se primesci de bună, fără multă vorbă, o singură 
idee: că monarhul îşi . datoresce privilegiile : sale, 
unci anumite puteri a lui Dumnedeă, atunci cele= 
alte condițiuni ale monarhiei absolute curg în mod 
firesc de la sine. Odată primit acest lucru de bun, nu 
se mai pote tăgădui principiul de drept suprem că 
regele pâte să greşescă, chiar dacă ucide, silnicesce, 
fură şi jură falş; de la sine se "nţelege că el pâte 
să facă ce vrea din poporul săi; cu supușii sti, fără 

"ca cine-va să aibă dreptul de a-i se *mpotrivi; s'a 
isprăvit, e limpede ca lumina dilei că persâna re- 
gelui e sfântă și că el este încarnaţiunea Provi- 

„denţei Dumnedeesci. . 3 
Un. trimes direct al-lui. Dumnedeii are tot dreptul, 

fără cea mai- mică ştirbire, la acestă stare, la acestă
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putere supra-omenescă. Clădirea monarhiei prin 
graţia lui Dumnedei, în perfecțiunea ei teoretică, 
când 'nu este de loc ciuntită şi când: nu-este - 
desfigurată prin cârpeli democratice, este o lucrare 
frumâsă a închipuirei omenesci, lucrare ale câreia 
linii şi contururi pot plăcea ochiului. . | ă 
“Individul născut se asculte, lucreză în ticnă, cu 

regularitatea unei mașini. Dacă îi merge bine; 
“ atunci. se îngraşe în ticnă; iar dacă rabdă de f&me, 

se mângâe că aşa trebue st fie şi că aşa s'a lăsat 
de Dumnedei, de când e lumea şi pămentul. Nu mai 
trebue să-şi porte - de grijă, regele se. gândesce în 
locul lui şi hotărăsce. de presentul şi de viitorul 
stii, cum e mai bine. Şi dacă într'o di i-ar veni-să - 
se întrebe, cu Gre-care îndoială, dacă aşa cum e pe 
lume, e bine sai nu, atunci biserica vine să-l liniş- : 
tescă, arătându-i că chiar ceia ce-i se pare a nu fi cu 
dreptate în lumea acesta, își are isvorul în drep- - 

„tele .hotăriri ale lui Dumnedeu; şi dacă el nu vede 
„perfecțiunea în. t6te. părţile, vina e a lui, înteli- 
gena lui. e mărginită. Monarhia şi religiunea se 
susţin între ele, ca doi tovarăși cari luptă -pentru 

„aceiaşi ţintă, acelaşi scop. i 
„Regele trimite poporul să mergă la biserică, iar 
preotul îi predică st se închine în faţa palatului: 
Regele spune: «E un Dumnedeă, şi pentru acela ce 
nu crede, am ei inchisori şi calăi». Preotul îi r&s= 
punde: numai :de cât: «Regele este aşedat” de însuși 
Dumnedei, iar acela care se îndoesce de adevărul 
acestora, "şi. pune: în. primejdie . mântuirea | sufle= - 
tescă, —de pedepse pământesci, nu mai vorbim».
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Regele încredinţeză. că preotul nu minte, şi preotul 
„la- “rândul sei afirmă că regele e personificarea dreptăţei pe păment.: Se scie că doi martori ajung pentru: a. încredința pe cineva despre adevărul unui lucru;- şi mai cu semă spiritul cel simplu al popo- 
rului, cât de mult remâne mişcat, când. vede că uhul din aceşti martori P6rtă o mantie de purpură 
şi 0 corână pe cap, iar cel-Palt nisce haine brodate. numai în fir și o cruce bătută în pietre. scumpe, - In faţa unui tribunal civil, negreşit că mărturia 

a doi tovarăşi interesaţi şi unul şi altul în aceaşi „negustorie, mar preşui mult; dar în faţa poporului, 
"—dupE cum se vede—ea preţuesce de mii şi de 
mii de ani! Si E 

II 

Dacă sunt în potriva monarhiei, nu o fac pentru 
4 0 osândi în folosul republicei. Sunt departe, mult departe de a avea pentru republică entusiasmul 
naiv, care se deșteptă pretutindeni la audul acestui 
cuvânt, fără a-i se cerceta măcar înţelesul. Pentru: cei 
mai mulţi dintre liberali, republica este singurul 
Scop ce au st-l ajungă; pentru mine însă, el e cel 
mai de pe urmă. i 
- Pentru' ca în adevăr republica st fie o propăşire 
şi un adevăr în. același timp, se subînţelege numai 
de cât un şir întreg de aşedăminte sociale, econo- 
mice și politice, cu desăverşire deosebite de aşe- 

* dămintele ce sunt în ființă. Dar atâta timp cât 
„Pătrena Europa îşi va păstra formele ei de civilisaţie:  
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de acuma, republica va. fi un ce tără înţeles și fâră | 

noimă,: o vorbă. aruncată aşa, în vânt. O revoluţie 

cu “caracter curat politic, care preface în republică 
o monarhie curopenă, nu face alt-ceva de cât ceia 
ce făceau apostolii creştinismului la începutul vrăs- 
tei de mijloc, când învoiaii popârelor păgâne 
st_se închine la.deii lor, se-şi păstreze. serbătorile 

şi obiceiurile; mulțumindu-se numai ale boțeza 

cu nume creştinesci. Singurul efect al unor ase- 
menea: revoluţiuni, este, de a. lipi etichete: nou€ 
pe nisce mărfuri vechi şi a le înfâţoşa poporului * 
lesne-credător ca un product noi şi mai bun:Re= 

- publica: este cea din urmă verigă a-unui lanţ lung 
de desvoltare; ea este acea formă politică în care 
se întrupeză ideia dreptului neţermurit al naţiunei 

de a dispune de ea însă-şi. Dacă însă acestă formă: 

are o temelie organică, şi nu e,numai:o simplă 

etichetă, ea face: cu - neputinţă. şi existenţa prii- 
legiilor și distincţiunilor moştenite, şi. influenţa -co-: 

verşitore: a marelui capital, şi puterea biurocraţici, 

într'un'-cuvent t6tă- epitropia ce se exercită asupra 
poporului. Dar a lăsa statul. st remâe aşa cum 
este şi a înlocui: numai. numele de monarhie cu 

acela de 'republică, -fârte “mulţumim ; €. întocmai 

cum fac unii librari cari introduc în ară prin 

contrabandă 'nisce cărți oprite de censură, după ce 
au avut grija de a tăia titlul care displace. poliţiei 
şi: a-l înlocui cu! un. altul, bună-6ră cu. al.unei 
cârți de basme. pentru „copil sai al. unei. - cărţi „de 
rugăciuni. i: o Ci 
;.Ce au: fost par că republicele italiane din. 1848, 

43990. Biăl, intern. No. 7, Minciunile convenționale, ! 7
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„ori aceia a Spaniei. din 1868, saii în cele din urmă 
republica francesă din 1870, dacă nu nisce monăr- 
hii, ale căror tronuri sunt vacante şi cari vor st-și 
plătiască cheful unei mascarade republicane? S& .ne 
închipuim în timpul carnavalului, o drâie de nobili, 
înfățișând o nuntă ţirănescă sat o şatră de ţigani. 

_Imbrăcămintea lor, mişcările şi vorbele lor sunt 
ca ale poporului de jos, pe care-l imită numai în 
exterior, iar ei rmân tot principesa: cutare şi con- 
tele cutare. Şi poporul cel adevărat, care ar veni 
să-i privescă din galeriile silei de bal, negreşit 
că nu va vedea în acestă mascarad, dispariţiunea 

- deosebirilor de clasă. Jar tot acelaşi popor, crede 
că se desfăş&ră ceva real înaintea. ocliilor sti, când 

„înt/o mascaradă politică, o. monarhie se îmbracă 
în haine de republică și execută întrun chip destul 
de elegant danţuri democratice. - 

- Numai o singură revoluţie a înțeles, că nu e de” 
ajuns să dai afară pe regele edificiului statului şi să 
schimbi numai numele acestuia, pentru a-l preface în 
republică; e vorba de revoluţia cea mare franceză. 
“De odată cu regalitatea ca nimici şi tote aşedămintele 
vechei monarhii. Intocmai ca la mârtea unui bolnav 
de ciumă, ea nu se mulţumi numai a arunca leşul, 
ci dete foc şi hainelor şi mobilelor celui mort, 
Revoluţiunea franceză smulse monarhia cu tâte ră- 
dicinele ei şi-i - întârse ' brazdele țarinei în : care | 
crescuse. Desfiinţă nobilimea, nimici! pe cât fu cu 
putinţă hrisâvele în cari-i erati înscrise privilegiile; : 
arse şi sfârâmă “castelele și merse cu schimbările 
până acolo, în cât. 'suprimă chiar din limbă - cu-
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ventul' «monsieur» ce se întrebuința în vorbire, şi 

pe care revoluţia îl privea ca o urmă, prin care 
feodalii făceau. deosebirea de clase. Mai mult încă: 
a se sili s& prefacă tot chipul de a judeca al po- 
-porului. Nimic nu trebuia să supravieţueascâ: nici o 
trăsătură măcar, nici un contur al-orisontului inte- - 
lectual nu trebuia st remâe neatins. Ea voia chiar 
st împiedice ca ideile cele vechi, isgonite prin uşa. 
cea mare a legei politice, st nu reintre prin portița 
ascunsă a deprinderei celei nepăsătâre. Făcu .o 
nout religiune, născoci un calendar 'noiă, în care 
totul — ca: începutul . anului, sistemul cronologic, 
numele lunelor şi al dilelor—se deosibea de aşe-= 
darea cea veche; revoluţia orândui sirbători nous, 
dădu poruncă să se schimbe portul, — întrun 
cuvânt, ea zidi o lume nout, în care st nu mai 
remâe nici o amintire a desvoltărei istorice 'de mai 
înainte, Şi totuşi la ce serviră tâte acestea? Oricât 
„de mult s'ar fi schimbat portul şi limba, tot degeaba, 
nu se pâte preface creerul unui om,aşa cu ună cu 
două. Rasa ce să născuse în Egipet nu era destoi- 
nică de a colonisa Canaanul. Obicinuinţa de atâtea 
vEcuri avea o înriurire -mai puternică de cât chiar 
legea, a căreia pedepsă finală era «ghilotina. Dâmna 
du Barry, urcând treptele eşafodului, dise cetăţenului 
'Sanson: «Pardon, monsieur le bourreau !» («Dă-mi 
voie” domnule călâi»). Indată după terâre, bandiții 
îmbogăţiți cu miliânele căpătate din gheşefrurile şi 
din furniturile fraudulse ale Statului sau! cu negoţul 
averilor emigraţilor, începură a căpăta întăietatea ce 
o avuse nobleţa de sânge din vechime; iar:Napoleon
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“dădu acestor parveniţi titluri şi refăcu ast-fel o 
aristocrație cu totul asemenătâre celeia ce dispă- 
Tuse. Abia încetase furtuna distrugătâre a. alcătui- 
rei sociale din vrăsta de. mijloc, şi iată-o din noi 
reclădită,—ce e drept materialul a fost în parte al- 
tul, dar planul şi formele erai aceleaşi. 

Nu e de ajuns st se nimicescă o parte din vechea 
alcătuire socială şi st se lase cele-l-alte în 'picire. - 

"Că s'a tăiat capul neghiobului de Ludovic XVI, a 
' fost o faptă criminală şi fâră nici un scop, mai cu 
semă că poporul francez rămânea în tote ale lui de 
mai înainte: şi în credința în Dumnedei și pro- 
videnţă supra-firescă, şi în credinţa celor ce spune 
Biblia, etc. O. revoluţiune cu caracter: numai po- 
litic; care schimbă numai forma guvernamentală 
şi nu se atinge şi de doctrinele sociale, economice 

şi filosofice, din care ese în chip logic monarhia, 
Pare nici o noimă. Nu e de cât oturburare sălbatică, 
numai aşa pe de asupra, cum ar fi bună-6ră hotă- 
ririle unui tiran nebun cum a fost Ivan cel Cumplit, |" 
dacă în vremea n6stră ar mai putea domni o ast-fel 
de. dihanie. Logica faptelor protesteză în potriva. 
unei asemenea tirburări şi nu-i lasă de cât o 
durată scurtă. In organismul popular se reproduce 

" fenomenul ce se observă atât de des la cei ologi. 
După cum un individ, căruia-i s'a tăiat. un pi- 

„cior, simte durere în membrul ce-i lipsesce, 'tot 
ast-fel şi o societate în -starea ei actuală, dacă îi se 
amputeză regalitatea, spre a-i se da cârjele repu- 
blicane, . simte mereiă fiori şi mâncărimi monarhice. 
Ba, ceva mai mult: în punctul acesta, societatea
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nici nu semănă măcar cu un om, ci cu acele finge. 
inferidre ale căror. părţi tăiate, cresc la: loc; ea e 
însufleşită de o dorinţă de a reproduce organul fără 
de care nu se simte complectă, şi care este neapărat 

„trebuincios''totalului ei regulat. 
- Nu me unesc prin urmare de loc cu practicele: 
religi6se naive. sai prefăcute ale acelor ciudaţi 
liberali, cari numai la vorba «republică» cad în 
genunchi şi cântă osanale. Acestă religie a cărei 
Dumnedei nu e de cât un nume, nu este credul 
mei. Pentru ca republica st fie forma necesară 

“a aşedămintelor organice ale Statului, trebue ca 
poporul s& se sprijine pe tărimul vederilor sciin- 
țifice şi să lepede târe dărămăturile evului-mediu, 
ideile cele falşe religi6se, deosebirile ereditare de clase 
precum și abusul capitalului. O republică cu religii 
recunoscute de Stat, cu formule de jurămînt reli- 
gios, cu legi cari pedepsesc sacrilegiul, cu o nobleță 
ereditară și privilegii de nascere, cu înriurirea 
precumpănitore a averci ereditare, nu însemneză 
nici o propășire pentru omenire și nu € întru :nimic 
superi6ră monarhiei; ba îi este chiar inferiâră, şi 
anume prin aceia că nu satisface nici logica, nici 
estetica cum pote s'o facă edificiul istoric al monar- 
hiei absolute, care este întreg. şi complect în sine-şi. 

- Tot ce am dis, dovedeşte aceasta, da, înţeleg şi 
admit raţiunea istorică şi logică de a fi a monarhiei. 
Da, un popor care crede câ lumea e guvernată de 
un Dumnedeii personal, că Biblia este expresiunea 
autentică a cuvântului lui, acest popor, dic, are 
dreptate st ţie cu tărie la regalitate. Regele este
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:mai pre sus-de legi, el guverneză fără st fie res=; 
pundttor, dup propriile sale hotăriri şi cu o putere: 
care nu admite nici o împotrivire; el este o icână: 
fidelă a- lui Dumnedei şi a acţiunei sale în univers. 

Biblia declară că regele e statornicit de Dumnedei: 
“şi preoţii afirmă legitimitatea puterei sale supra- 
omenesci şi a supunerei 6rbe ce i-o datoresc su- 
puşii. Când .un popor -găsesce firesc, ca 'nisce | 
omeni să se nască posesori de milione și de titluri 
de nobleţă, să se bucure. din: belşug de onoruri, de 
puteri şi de plăceri, în tocmai precum se nasc cu: 

„pielea şi cu ptrul lor, — acest popor e consecvent, . 
când e monarhist. Este în adever tot aşa de raţio- 
nal a se admite că un singur copil se nasce cu 
dreptul de a domni peste un popor întreg, —ori-care 
ar fi sediul anatomic al acestui drept uimitor, sto- 
macul sat capul—ca şi a încuviinţa câtor-va sute . 
de individi, un drept primordial la avuţie şi la stă- 
pânire asupra a milione de alți 6meni. Ca con= 
cepţie abstractă, monarhia pâte, din punct de ve- 
dere teologic, st fie apărată uşor şi cu siguranță 

- de isbândă. Dar monarhia devine o minciună pentru 
cei ce concep lumea în mod sciinţific; «de asemenea, 
e o minciună, dacă nu în principiu, dar cel puţin 
în manifestarea şi mecanismul să, practic, pentru 
cei credincioşi, cari sunt convinşi de obârșia ei 
Dumnedeiască. 
"Este o consecinţă fatală a civilisaţiei nostre con- 
timporâne, ca aședămintele vechi st nu mai aibă 
curajul de a se înfățișa fâră înconjur sati fâră codire 
în singura lor formă logică, în forma istorică, şi de
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a repeta cuvântul ieşuiţilor: «A fi cum suntem, 
saii anu fil» Ele râvnesc la o înpăcare imposibilă. 

_cu convingerile timpului noi, îi fac acestuia con- 
cesiuni, se lasă a fi pătrunse de nisce elemente in- 
telectuale strtine şi păgubitore firei lor; inovâţiunile 
la cari se dedau sunt o negăţiune directă a vechilor 
părți din cari sunt alcătuite; ajung până acolo în cât 
semănă cu o carte care ar întruni pe aceiași pagină, 
o fabulă vechie, şi la marginea sai în josul paginei, 
critica şi zeflemisirea a acestei fabule chiar. 

Desvoltarea istorică a regalităţei are. diferite 
obârșii. Se pare că, chiar de la cea dintâii apariţie 
a lor pe pământ, Omenii erat deja fiinţe sociale 
şi trăia în turme, ca astă-di încă maimuţele şi 
multe alte animale. Evident că fie-care câtă avea 
un căpitan, care o conducea şi o apăra şi care era 
fâră îndoială omul cel mai' voinic. În aurora civi- 
lisaţiei, ale cărei rade lumineză cele mai vechi 
scrieri ca Biblia, Vedele și cărţile sfinte ale Chine- - 
silor, familia a fost temelia societăței; tatăl era în 
acelaşi timp stăpânul şi judecătorul şi sfetnicul 
firesc al familiei. Când Gmenii ai început a se în- 
mulți, familiile au crescut în mod considerabil con- 
stituindu-se în triburi. Tatăl de familir a devenit 

şef 'de trib. Autoritatea acestui şef se baza încă 
în mare parte. pe ficţiunea, că toţi membrii tribului 
aă eşit din sângele sâi,—ficţiune care până în 
timpurile n6stre a- remas basa clanului scoţian; 
dar se mai sprijinea pe de altă parte, pe motive 
mai puternice și mai sigure, cari. formeză baza auțo- 

zităței şefului unei turme, adică pe forţa superidră,
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care: pâte st resulte din vigârea fisică mai mare; 
dintro inteligenţă mai desvoltată sau dintrun număr 
mai mare de vite, de păşiuni, de unelte şi de argaţi. 
Pe vremea aceia, deosebirea dintre stăpânitor şi 
supusul stă, era încă slabă' şi obârşiile puterei celui 
dintâi, apar întrun chip așa, în cât le putem pri-! 
cepe. Fiul asculta de tată din dragoste și din respect, 
cel slab -asculta de cel tare de frică, stracul asculta 
de bogat din interes. Abia dacă se recunâsce puterei 
un drept ereditar. Faptul de a avea puterea ajungea 
pentru justificarea teoretică şi morală a pretenţiu- 
nilor la putere. Nici un element supranatural nu 
turbura încă acestă situaţie aşa de simplă, în care 
şeful poruncea fiind că putea, şi tribul se supunea. 
fiind că voia sau fiind că trebuia. Dar pe măsură ce” 
civilisaţia înainta, şeful simţia trebuinţa a-şi adăoga la 

prestigiul stă natural înfricoșările Supra-naturalului. 
Inteligența lui superidră, bogăţia lui, vigârea lui 
fisică, nu-i mai par îndestulătâre pentru a-şi asi- 
gura posesiunea puterei şi pentru a se ocroti în po- 
triva pismei şi ambiţiei unor protivnici; atunci ia 
deii drept nisce aliaţi misterioşi şi prin acesta în- 
doit de teribili. Se face mare preot al religiei 
tribului, pune în serviciul stii nisce fantome neve- 
dute şi înfricoşătâre şi caută în superstiție sprijinul | 
principal al puterei sale. 

Acesta este starea lucrurilor la tâte popârele în 
momentul ivirei lor la lumina mare a istoriei. Nemul 
cel regesc se fălesce că se scobâră de-a dreptul din 
dei. Faraonii şi Incaşii pretind că sunt fiii sGrelui, | 
regii r&sboinici ai Germaniei vechi ese din şoldurile
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lui Thor; Maharadjii Indiei sunt rodul unei incar- 
naţiuni a lui Vişnu. Poporul vede în suveran o fiinţă 
sfîntă şi-i atribue nisce insuşiri supra-naturale. In 
Orient nu pâte cine-va st se uite în faţa Jui, dacă 
nu vrea st fie lovit numai de cât de orbire; regii 
Engliterei şi Franţei aveai darul de a vindeca, numai 
prin faptul punerci mâinilor, epilepsiele, corcia și 
scrofula. A ataca pers6na 'regelui este a atrage 
asupră-şi, asupra » familiei sale, asupra poporului 
sti, mânia vecinică.a deilor. Pe lângă servitorii 
sti plătiţi, regele are ca paznici ai tronului pe toţi 
deii şi sânţii “din! cer, «ştse mii la drepta, şese mii 
la stânga», cum dice Enric Heine. Distanţa dintre 
rege şi popor a devenit âcum mare. Regele nu 
este numai primul printre egalii sti, părintele tri- 
bului stii, ci o ființă de o altă esenţă de cât supuşii 
sti, Supra-naturală şi căreia nu-i se aplică legile 
obştesci ale vieţei. Intre rege şi popor, nu mai 
există nici o legătură omenâscă; de rege nu se 
pote apropia nimeni; e adevărat că el umbă printre 
muritori, dar ca un dei travestit, şi nare. nimic 
comun -cu glâta de Gmeni ce-l înconjâră. Cerul 
pâte să îngăduie, în decretele lui nepătrunse, ca 
să-şi piardă. tronul; cerul pote face ca un om care 
se trage dintr'o famille de jos, st pue mâna pe co- 
r6nă. Dar, chiar răsturnat de pe tron, regele legitim 
nu cade în omenirea cea de rând, şi usurpătotul, 
de şi prtă corâna, mare învoirea Dumnedeiască. 
Regele cel detronat remâne tot: majestate, cel-Palt 
tot plebeian în carne şi în 6se, care mai: curând 
sai mai târdii va reintra din noii în norod, pre- 

a
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cum O bucată de ghiaţă se -topesce în apă, pe când: 
diamantul rtmâne limpede în ori-ce lichid ar fi. 

Ciudat paradox al civilisaţiei omenesci! Rega-. 
litatea, care de la barbaria primitivă s'a menţinut 

„până în dilele nostre, a părăsit ca ce-va de prisos, 
dintre diferitele ei titluri, pe cele ce pot sta înaintea 
raţiunei, şi le-a păstrat tocmai pe acelea cari pier fără - 
st lase urme în fața celei dintâiii rade a criticei 
raţionale. Monarhia actuală 'nu-şi mai trage justi- 
ficarea din puterea sa de fapt, ci din origina sa 
divină. Ea nu mai comandă în numele armatei sale; 

„ci din mila lui Dumnedei. O armată gata st înde- 
plinescă ordinele regelui, este și un argument ire- 
sistibil. Acest argument, monarhia îl dispreţuesce. 
A afirma că” Dumnedeu a liberat regelui patenta 
sa, e o poveste vrednică de ris, pe care:monarhia 
o debiteză cu un ton serios şi căreia numai jan- 

:» darmii îi dai ascultare. 
In anticitate şi în evul-mediii, într'o vreme când 

„nu era o sciinţă istorică și când critica tradiţiu- 
nilor şi a isv6relor era necunoscută, aureola Dum- - 
medeească pe capul unui rege avea, în crepuscula 
intelectuală domnitâre, o forță luminâsă, lesne de 
înţeles, cel puţin în ochii poporului. Amintirile 
naţionale abia dacă trăiaă o generaţie. Intune- 
recul trecutului era de nepătruns şi înghişea repede 
originile tutulor lucrurilor. Cine-şi aduce aminte 
de începuturile unei dinastii? Nimeni nu se împo- 
irivea de a crede pe rapsodi, cari făceai în fantasia 
lor ca stăpânii st se cobâre dintro deitate cu atât 
mai înaltă, cu cât se plătia mai darnic bucata
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genealogică de versuri. Dar în.epoca nâstră de cri- 
tică istorică sprijinită pe sciințe, baladele şi fabule. 
le n'aă nici o autoritate. Cun6scem. fârte exact în- 
teile obârşii, cum şi cele ulteridre ale caselor suve-. 
rane ale Europei, cari sunt astă-di representanţii 
clasici ai legitimităţei din mila lui Dumnedeu. La 
Burboni, nemul regesc cel mai vechiă şi mai sfint 
din Europa, suntem liberi st luăm drept înttiul 
lor strămoş, după istoria îndoielnică, pe un mare 
proprietar funciar rebel cu numele de Hugues Capet, 
sau .dupt tradiţia populară fârte admisibilă, pe calfa 
de măcelar parisian Robert cel Puternic (le Fort). 
Habsburgii, din-al căror sânge nu curge de alt- 
minteri nici o picătură în vinele familiei care dom= 
nesce adi în Austria, sunt scoboritorii unui serman 
gentilom franconian, care era un fel de oşten cu plata, 
sai un locotenent de poliţie în serviciul a diferiţi 
seniori, când al unui episcop, când al unui oraş. 
Cât despre Romanovi, este mai. bine nici s& nu 
vorbim de ei. Există unele texte neciteţe pe cari 
istoricul pote une-ori să le descifreze; dar a spune 
cine a fost părintele unui fiu al împărătesei Cate- 
rina ÎI, este o problemă a căreia resolvare va renunţa 
a 0 da chiar şi istoricul cel mai pâtrundetor.. 
Hohenzollernii ai cel puţin un act. de nascere care 
se pote cel puţin arăta; ei se trag din părinți straci, 
dar oneşti. Burgravii de Niirnberg erau fâră îndoială 
nisce excelenți funcţionaraşi ai Sfintului Imperiu 
roman şi promovarea lor ca mari-maieştri ai or- 
dinului teutonic, ca .margravi de Brandenburg, elec-
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tori, regi şi imptraţi, a fost cu totul normală. Se 
cunşte. data fie-cărui pas înainte ce at făcut ei şi se 
scie că ai procedat omenesce şi fâră nici o mijlo- . 
cire supra-naturală. Dinastia engleză înfâţiştză un 
exemplu surprindător de peregrinările aventurâse 
pe cari sângele, sprijin al legitimităşei, pâre st le 
facă - prin dout-spre- dece familii diferite, fără a 
pierde nimic din dreptul său la suveranitate. Zig- 
zagul capricios pe care, de la ducele de Normandia. 
până la ducele de Săxa-Coburg- Gotha, îl descrie 
ramura legitimă, şi care este aşa de anevoios de 
urmat, pare a dovedi cel mult că un bun principiu, 
întocmai ca şi un om cinstit, scie tot-d'a-una între 
cale întunecâsă, st ţină drumul drept, după cum 
bine a spus Goethe, 

Unde r&mâne deci, în istoria tutulor acestor 
familii, locul pentru intervenirea lui Dumnedei, 
din mila căruia ele deţin drepturile lor la suve- 
ranitate? În ce moment aii dobândit ele acest har? 

„Nu cumva când Wilhelm Cuceritorul învinse lângă 
„Hastings pe regele saxon Harold? Sai când Hugues 
“Capet se sculase în potriva stăpânului stu legitim de 
nem carlovingian, după cum se ridicase odiniâră Pi- 
pin în potriva stăpânului sei merovingian ? Sai când 
Rudolf de Habsburg bătu pe concurentul săi Otocar 

„al Bohemiei? Şi, dacă cei trei fâcttori de dinastii 
nar fi reuşit în întreprinderile lor? Dacă Wilhelm 
ar fi fost respins dincolo de La Manche, Hugues spân- 
zuratca! rebel şi Rudolf omorit în Marchfeld? Ce 
mutră ar fi făcut: atunci Dumnedei? Aceşti în-
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drăzneți aventurieri, în loc st devie străbunii unor 
case suverane sacre, n'ar fi fost Gre nisce tâlhari,” 
nisce resvrătiţi ordinari ? N 

Nu'cum-va isbânda este în adevăr aceia care hotă- 
resce într'o chestie? Se recunâsce 6re harul lui 
Dumnegeu tocmai din faptul că un om isbutesce st 
puie mâna pe putere? Dominaţiunea devine ea'legi- 
timă din momentul când el ia în stăpânire puterea 
supremă? Pâte, poporul naiv crede că cel ce capătă 
de la Dumnedei o sarcină, capătă în acelaşi timp 
şi înţelepciunea? Nu este nelogic ca Dumnedei să 
dea şi legitimitate aceluia căruia i-a dat un tron? 
Dar atunci ori-ce revoluţionar este şi el legitim, 
când reuşesce: Cromwel e un cap de stat tot aşa 

„de legitim ca şi Carol I, căruia i-a pus de îi sa 
tăiat capul; Barras şi Bonaparte erai - tot aşa de 

legitimi ca şi Ludovic XVI, căruia-i Sa întâmplat tot 
un ast-fel de incident suptrăcios; Ludovic-Filip 
este tot aşa de legitim ca şi Carol X, şi Napoleon 
III tot aşa de legitim ca Ludovic-Filip.  Monar- 
hiştii dar, nu mai au dreptul să se împotrivescă la 
autoritatea unui şef de stat sau st o conteste, îndată 
ce acesta este şef de fapt: Ei trebue, din punctul 
lor de vedere, st recunâscă, -că Rienzi, Masaniello, 
Mazzini, Kossuth, Hecker şi alţii „ar fi fost nisce 
şefi de stat din mila lui Dumnedeii, dacă întreprin- 
derile lor ar fi avut isbândă. Ba ceva mai mult: 
Cârbunarul Lincoln, croitorul Johnson, advocatul 
Grevy trebue să fie în felul lor nisce Gmeni tot 
aşa de sacri ca şi.un Wilhelm de Normandia, un: 
Hugues Capet sai un Rudolf de Habsburg, căci acei
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Omeni aii pentru ei isbânda şi posesiunea puterei, 
în tocmai cum le-ai avut și aceşti din urmă. Punctuj 
de vedere al monarhiştilor este deci cu desâverşire 
asemenea cu al broscelor din fabulă, cari trebue s& 
asculte cu aceiaşi supunere pe regele pe care li-l 
impune Joe, fie regele o bârnă, fie un cocostire. 
Dacă: reuşita trebue să fie dovada despre mila lui 
Dumnedei, ea este şi unicul isvor al legitimităşei, 
şi monarhiştii ar trebui pe bună dreptate st re- 
„cunâscă legitimitatea . ori-cărui şef de stat: atât 
cuceritorului străin, cum şi preşedintelui Repu- 
blicei, precum. şi autorului unei lovituri: de. Stat, 
cu un. cuvent, ori-cârui om care are în partea 
“sa isbânda. | a 

-- Sau pote că acest isvor ai legitimităşei n'a fiinţat 
de cât în: vremile vechi și acum a secat? Violenţa, 
revolta, sperjurul unui vasal şi intriga electorală, 
fost-ai ele numai în vremile trecute forma sub care 
se cobora: harul lui Dumnedeii.pe un cap omenesc, 
şi relaţiunile dintre cer şi palatele suveranilor 
schimbatu-s'ai mai în urmă? In acest cas, ar fi de 
cea mai -mare importanţă de a se sci în ce mo- 
ment s'a produs-acestă schimbare. Monarhiştii ne 
datoreză data exactă a anului, a-lunci și a dilei 
unui eveniment aşa de. preţios. Nu tocmai de mult 
S'aui mai Întemeiat nisce dinastii în Suedia şi în 

“Norvegia, în Belgia,-în România, în Grecia şi în 
Bulgaria. Aceste dinastii se sprijinesc de asemenca pe 
mila lui Dumnegei; popârele lor le recunosc nisce 
drepturi suverane; iar dinastiile vechi de mai multe 
-vecuri se pârtă cu ele ca şi cu unele de potriva lor.
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Nu este deci de prisos ca să ne lumineze cine-va în acestă privinţă: aceşti regi noui ajuns-aii re şi 
ci din mila lui. Dumnegei, sai nu fac alt-ceva de 
cât se fudulesc pe nedrept cu acestă graţie? Dacă 
al-de Bernadotte, al-de Coburg sau al-de Obrenovici 
Sunt regi din mila lui Dumnedeii, este dovedit atunci 
că mila lui Dumnedei, astă-di ca şi în timpurile usur- 
părilor din evul-medii, se grâbesce st adauge dreptul 
la putere; atunci monarhiști trebue să încuviinţeze, 

„că un democrat-socialist Gre-care, dacă ar reuşi să 
se puie, printro revoluţie, în fruntea imperiului 
german, ar fi capul statului prin graţia lui Dum- 
nedei, şi că ar avea atunci aceleaşi drepturi și ar fi 
personal tot aşa de sacru ca şi împăratul Ger- 
maniei cel de acum. Ori trebue st admitem că, 
de la cvul-mediu încâce, mila lui Dumnedei, care 
face pe monarhi, s'a sleit ca un câmp prea explâtat? 
Atunci, regii tinerelor case suverane nu sunt ' de 

„cât nisce şarlatani, cari prin fâgădueli mincinâse 
îşi asigură tot felul de fol6se, —un mod de a pro- 
ceda, asupra căruia un articol din Codul penal dă 
lămuriri mai desluşite . este o îndrăsnelă de neînţe= 
les din partea lor a cere Supunere de la popere, 
şi monarhii dinastiilor vechi comit o imprudenţă 
anevoiosă de explicat, când iau drept bun titlul 
acestor noui veniţi şi le recunosc nisce drepturi 
egale. cu propriile lor drepturi sacre, 

Monarhiştii vor.putea să ne facă o ultimă obiec- 
ţiune, la. care însă nu Sar aştepta un spirit luminat, ' 
şi anume că „dinastiile cele nout îşi trag drepturile 
lor din. voinţa poporului, care li-le-a conferit. de
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bună-voie. Acestă voinţă nu pâte câtuşi de puţin 

s& fie primită ca isvoral drepturilor dinastice; căci - 

dacă ea -pâte st facă pe cine-va rege, pâte să-l şi 
restârne şi st proclame Republica; iată îns& un 
lucru pe care un monarhist nu-l pote primi.: Nu; 
obiecţiunea de care vreaii săvorbesc este alta. Omenii, 

cari în timpurile nostre au fundat dinastii nous, sunt 

nisce odrasle ale unor case suverane vechi, cărora 

ocârmuirea le: aparţine de vâcuri; ei sai născut cu 
o legitimitate ereditară 'latentă, care nu aşteptă 

"- de cât -o 'ocasie favorabilă "pentru a se manifesta 
sub: forma “unei corâne visibile. Acestă  preten- 
țiune, e, adevărat, nu pâte fi susţinută cu temeiii 

faţă dal de Bernadotte şi Obrenovici; dar. îşi gă- 
sesce fârte bine aplicarea faţă de - Coburgii din 
Belgia, “faţă cu Hohenzollernii din România, cu 
Glicksburgii din Grecia.şi cu Hesii din Bulgaria. 
Nu voii trata prin' urmare acestă pretenţiune .ca 

o minciună; ba, ea chiar îmi place nemărginit 

de mult. Lucrul este deci. bine stabilit: -legitimi- 
_ tatea este o însuşire ereditară firescă a unor familii 

anume; ua prinţ se nasce cu dreptul de a domni, 
nu cu dreptul de'a domni asupra cutărui popor. şi: 
nu asupra! cutărui altul, dar cu dreptul de a domni 
în genere, în partibis, în aşteptarea unui loc bun şi 

pe plac. Un Coburg sai un Hohenzollern, aduce. cu 
“sine lumei harul-Domnului; dacă Belgianii sai Ro- 
mâhnii îl aleg :ca rege, ei nu fac de cât a da legiti- 
mităţei sale, o val6re practică. Harul Domnului se dă 

"cam ca: diploma unci facultăţei. Cu diploma lui în 
buzunar, :un tânzi: doctor are dreptul să-şi: facă o
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clientelă, facultatea nu i-o: asigură. ' “Tot! astfel 
graţia lui Dumnedei dă prinţului unei case suve- - 
rane legitime, dreptul de a domni ori unde, dar ea 
nu-i garanteză nici o ţară unde sE-şi pOtă exercita 
acest drept. o PI 
„Acest argument merită luarea aminte şi lămu- 

resce unele lucruri cari alt-minteri ar neexplicabile. 
Cu ajutorul lui se pâte înţelege cum un rege le- 
gitim prin mila lui Dumnedeă îi hrăpesce unui alt 
rege legitim tot prin mila lui Dumnedei, tronul şi 
țara lui. Anexarea Hanovrei, a electoratului Hessei,. 
a Nassaului de către Prusia; anexarea Neapolei, a 
Toscanei, a Modenei, a Parmei de către Sardinia, 
nu sunt de o: o negare a principiului pe care se în- 
temeiază tronul Hohenzollernilor şi acel al casei de Sa- 
voia. Cuceritorul nu-i hrâpesce de loc, aceluia pe care-l 
despâie, legitimitatea lui, era să dic diploma lui de 
suveran, nu-i ia nimic mai mult de cât ţara. Omul 

„detronat rămâne, în urmă ca şi mai înainte, rege 
din mila lui Dumnedeii, şi-i este îngăduit st ?şi 
caute ori cînd un alt regat, asupra căruia va putea 

st domnescă cu o legitimitate nici de cum slăbită . 
şi din mila cu deosebire vădită a lui Dumnedei. 
Distincţiunea între dreptul suveran al dinastiilor 
legitime 'şi aplicarea acestui drept la: o ţară sau la 
un popor determinat, este un element absolut: tre- 
buincios' teoriei monarhice. Fără: acestă distine- 
ţiune, regii cuceritori sai anexionişti, ar fi cei mai, 
r&i revoluționari, ei -ar dovedi în chipul cel mai 
limpede nefolosința milei lui Dumnedei, şi ar arăta 
lămurit poprelor, cât preţuiesc drepturile. unui 

13990. Bidl. intern. No. 1. Alinciunile convenționale, 8
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monarh legitim şi cum trebue 'să se urmeze pentru: 
a-l isgoni. Cu: ajutorul acestei deosebiri între legi-- 
timatea teoretică şi suveranitatea de fapt, se pote 
în sfârşit înţelege, fără .ca raţiunea, să se revolte, 
cum a putut casa de Hanovra st guverneze în mod 
legitim Englitera, aprâpe un-vec întreg, prin graţia 
lui Dumnedei, pe când moştenitorii casei de Stuart, 
mureau din mila lui Dumnedei, în mod legitim, la 
Saint-Germain sai la Roma; se pâte de asemenea 
înţelege cum dupe Victor-Emanoil, regele Umbert 
guvernâză Italia, din mila lui Dumnedei, pe când 

regele Francisc II al ) Neapolei, petrece la, Paris 
timp de aprope un sfert. de secol, şi acesta tot din 
mila lui Dumnedeu. i 

Nu ne vom opri mai mult: la o absurditate prea 
vădită. - Nici nu merită măcar ostenela st se 
aplice o critică seri6să unicului titlu al monarhiei, 
adică originei sale Dumnegeesci. Acestă critică e: 
aşa de uşără, în cât te întrehi une-ori, cu mirare, 
dacă n'ar însemna-a se face nisce sforţări de Hercule 
pentru a. silui o uşi deschisă. Cunscem înce- 
puturile istorice ale tutulor dinastiilor, dintre cari 
unele Sai născut mai eri, subt ochii unor prosaici 
reporteri; vedem priveliştea din ce în ce mai frec- 
ventă a. unor suverani legitimi isgoniţi de poporele 
a căror pază, dupt cum se pretinde, le fusese în- 
credințată chiar din cer; scim cât de puţină stimă 
ai pentru drepturile egalilor lor, regii, a căror 
frunte a fost unsă cu unt-de- lemnul sfint; ei bine, 
t6te: acestea. îngădue credinciosului chiar, mai pu- 
ţin:de cât ateului, a admite câ mila lui Dum-.
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nedei este aceia care a pus corâna pe capul regilor. 
Mila lui Dumnedei nu pete să fie intermitentă ; 
ea nu pote să atârne de un tractat de pace, de o 
bătălie pierdută ! Acestea sunt nisce idei nelegiuire, - 
în potriva cărora trebue st se revolte tâte convin- 
gerile unui credincios. Omul luminat pâte în casul 
cel mai bun, st privescă acestă graţie, ca una din. 
acele glume învechite pe cari le debiteză şarla- 
tanii, făcend tovarăşilor semne de înţelegere şi pâs- 
trând un aer serios, cu neputinţă de turburat. Graţia 
lui Dumnedei, trebue să-i pară omului celui cre- 
dincios, ca o pângărire. Cel luminat are dreptul de 
a zimbi, cel credincios nu pote de cât să se.in-: 
digneze. , i 

Dar să lăsim originele şi titlurile dinastiilor. Se 
ne prefacem că-am crede tot ce ne povestesce mo- 
narhia. SE luăm un moment aere de pontefice. 
Totul este deci adevtrat şi demonstrat: regele s'a. 
născut cu dreptul de a porunci; ei, supusul lui, 
vii în lume cu datoria de a m supune; Dum- 

- nedei a. orânduit aşa lucrurile, şi dacă me& resvră- 
tesc, săverșesc crima de a lovi în orânduiala lumei, 
statornicită de Dumnedei. St facem un pas mai 

„mult pe acestă cale, și vom intra în împerăţia min- 
ciurici. In Europa, numai Rusia și Turcia sunt 
încă guvernate de nisce suverani absoluţi; acesta 
e singura formă logică a monarhiei. Tâte cele-Palte 
şeri cari nu sunt republici, au pus, mai mult sai 
mai. puţin — prin sistemul constituţional, — forma 
guvernamentală monarhică, în flagrantă contradicere 
cu sine. însăşi.. Sistemul. constituţional condamnă



— 116 — 

la o vecinică minciună şi la o vetinică ipocrisie | 
pe toţi acei ce jâcă un rol în el: o 

_” Acolo unde parlamentarismul este un adevăr şi 
regalitatea numai : un simplu decor, în Englitera 
bună-6râ, în Belgia saă în Italia, legile mint, luând. 
forma unor manifestaţiuni ale voinţei regelui, când - 
la. urma urmei, ele sunt nisce emanaţiuni ale voinţei 

„ parlamentului, şi sunt promulgate dacă regele vrea 
sau. nu." Miniştrii mint servindu-se de formula usi- 
“tată :: «Din ordinul Majestăţei Sale facem cutare 
lucru» — «Din ordinul Majestăţei Sale ne abținem - 
de la cutare lucru» — «Vom avea onâre de a reco- 
„manda Majestăşei-Sale, cutare şi cutare lucru», căci 
ei sciă, şi t6tă lumea scie ca şi dânşii, că regele 
nu ordonă şi că ci n'a nimic a-i recomanda, ci 
că ei sunt aceia cari hotăresc, că ci: se presintă 
înaintea regelui cu fapte împlinite independent de 
voinţa lui, și că regele e dator să se supuie firâ 
împotrivire vederilor şi hotăririlor parlamentului şi 
ale miniştrilor. Regele în sfârșit 'minte când, adre- 
sându-se la representanţii naţiunei, întrebuinţeză - 
pers6na întâia, căci discursul tronului pe care-l 
rostesce, nu este expresiunea propriilor sale. idei, 
ci O hârtie ce-i se pune scrisă gata în mână şi pe 
care el o debiteză, cum repetă fonograful cuvintele 

". pronunţate în pălnia lui. El minte, când spune că 
primul-ministru este omul ales de el, câci el nu e 
de loc liber să și-l alegă: după plac, ci e:dator să 
primescă pe omul pe care îi-l designeză: majoritatea, 

„"chiar când el Par urt din îâtă inima şi ar dori pe 
un altul; el minte în sfârșit Ia fie-ce numire, la fie-ce
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decret, la fie-ce act guvernamental la care ia parte, 
când dă acest act ca propria sa hotărîre, căci tâte 
actele lui îi sunt prescrise de miniştri, şi el e dator se 
subscrie, chiar de ar face-o cu cel mai mare desgust: 
/ Pe, de altă parte, în ţările unde constituția a res- 
pectat caracterul regalităşei din mila, lui Dumnedeă 
şi unde parlamentarismul nu e de cât o simplă 
podobă a vechiului absolutism, ca de: exemplu în 
Germania şi în Austria, forma guvernamentali 
monarhică minte, nu câtre rege, ci către popor. 
Monarhia - cere ca să o recun6scem ca împuternicita 
şi representanta vădită a voinţei Dumnedeesci; în 
mod consecvent, ea revendică pentru, dânsa infaili- 
bilitatea care este unul din atributele lui Dum- 
nedei; ea recunâsce totuşi în teorie poporului o 
influență asupra hotăririlor sale; ea încuviinţeză deci 
ca poporul st judece, să aprobe, să condamne sat 
s& schimbe măsurile unei puteri statornicite şi inspi- 
rate de D-deu; ea supune 6re-cum pe Dumnedeă 
la o critică omenescă şi comite ast-fel un sacrilegiu, 
pe care Par pedepsi cu închis6rea . cea mai. aspră, 
când ar fi vorba de supușii sti. Dar noi am spus-o, 

„lucrurile nu se petrec. ast-fel de cât în teorie. In 
practică, voinţa regelui este aceia care hotăresce, şi 
t6te procedeurile constituţionale sunt nisce simple, 
minciuni ale absolutismului. Se minte poporul invi- . - 
tându-l a-şi alege representanţii; se minte parla- 
mentul, presentându-i-se proiecte de guvernământ 
şi făcându-l să le voteze, căci sufragiul popular este 
neputincios a da representanţilor. forţa de voinţă; 
pe care ficţiunea constituţională o atribue poporului,
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iar voturile parlamentului nu pot schimba nimic 
din - hotăririle guvernului. 
:- În şerile cu adeverat constituţionale, situaţia mo- 
narhului este. umilitâre; deşi ficţiunea 'puterei sale 
este 'menajată din tote părţile -cu atâta îngrijire, deși 
se evită cu dibăcie a se lăsa st apară absoluta lui 

 neînsemnătate în Stat, deși onorurile exteridre, fol6- 
sele personale și plăcerile alipite de funcţia lui con- - 
tinuă a fi aşa de mari, cu tâte acestea, nu se pâte în- 
şelege, cum nisce Gmeni, cari se respectă 'şi cari ai 

» chiar delicateţe de sentimente, consimt să jâce rolul de 
Păpuși, a căror limbă şi membre sunt puse în miş- 

- care prin. nisce fire pe cari le ţin miniştrii. În ţările 
dise în mod falş constituţionale,. din potrivă, rolul 
nătâng este de partea representanţilor poporului, 
și se pâte înţelege şi mai anevoie cum nisce bărbaţi 

"vrednici de acest nume, primesc un asemenea rol; 
satisfacţiunile deșertăciunei pe cari ei le pot trage 
din acestă situaţie, nu-i pot  despăgubi de umi- 
lirile din tor momentul. In palatul lui bogat, în- 
veşmântat cu uniforma sa strălucită, când îşi pri- 
mesce grasa sa listă civilă, când nu vede îu juru-i 
de cât spete plecate şi când nu aude resunân- 
du-i la urechi, dese ca fulgii de zăpadă, de cât for- 
mulele de politeţă 'cele mai alese: „«Majestate», 
«Prea milostive Stăpâne», și «Bine-voiţi», regele 
constituţional pete st uite că jOcă un rol de car- 
naval, care, dacă ar voi st-l ia în Serios, ar avea 
un desnodământ teribil repede. Dar ce determină 6re 
pe un parlamentar, întro .şară falş constituţională, 
ca se se. facă de ris cu. nisce discursuri fără re
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sultat, nisce: gesturi. fâră scop şi nisce voturi 
fâră efect?  Negreșit că nu "disprețul miniştrilor, 
batjocurile şi” calomniile presei .plătite. de „guvern! 
SE fie 6re: speranţa de a schimba aparenţa parla= 
mentarismului într'o realitate? Acestă speranţă nu 
pote —:şi nici nu trebue — să fie nutrită de re- 
presentantul. poporului, care primesce de bună fic- 
ţiunea 'originei drepturilor regale. 

Pentru inimicul minciunilor convenţionale, nu 
este nimic mai înveselitor de cât dilema, în care - 
acel neînduplecat logician, principele de Bismarck, 
stringea pe aşa-gişii liberali din Reichstagul german. 
El le-a repetat-o prin oratorii săi autorisaţi şi prin 

- diariştii sti bine dresați: «Sau sunteţi republicani 
şi minţiţi când tot -afirmaţi mereu sentimentele 
vOstre monarhice; sai fidelitatea vâstră către rege 
e sinceră, şi atunci cată st o dovediţi prin supu- 
nerea vâstră la voinţa regescă!» Acestă alternativă 
este ciocanul și nicovala între cari se spulberă 
liberalismul monarhic: E o plăcere nespusă: a 
vedea sfiosele şi -neputinciosele partide din oposi-. 
ţie cum se svârcolesc sub ghiara de fier a acestei | 
logici neînduplecate. Ar 'voi se se desfacă şi st _ 
scape. «Suntem devotați dinastiei până la morte, dic 
ci,.regele mare servitori mai credincioşi de cât noi, 

„republica eşte pentru -noi tot ce pâte fi mai nesu- 
ferit; dar totuși, constituţia există și ea Gre-cum şi 
chiar 'regele a bine-voit să jure pe dânsa; cu prea 
înalta lui autorisaţie ne vom permite, cu multă ple- 
căciune, să facem us de drepturile şi libertăţile ce 
au fost acordate în mod prea grațios representan-=
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ilor naţiunei»: Şi aşa mai departe. Dar tâte acestea 
nu le servesc la nimic. Mâna care (îi Strânge îi 
înghesuie în zid de-i înăbuşesce. şi stăpânul neîn- 
durător îi sdrobesce fără vorbă multă: : «Admiteţi 
că regele este pus de Dumnedeii ca să vă guver: 
neze ? Da? Cum îndrăzniţi atunci se vă împotriviţi 
lui, cum îndrăzniţi s& apelaţi la o constituţie care - 
este un dar fâcut de el? In virtutea autorităţei 
sale Dumnedeesci, el pote' sk vo ia Înapoi, precum . 
tot în virtutea autorităţei sale Dumnedeesci va | 
dat-o. Sai nu. admiteţi, că regele îşi ține drepturile 
chiar de la Dumnedeu? Atunci sunteţi republicani. : 
Nu există: cale mijlocie.» . - Aa 

Nu, nu există. cale 'mijlocie: tot restul este min- 
ciună sai ipocrisie; un guvern care pune acâstă 
dilemă merită viea recunoscinţă a tutulor 6menilor 
luminaţi. Negreșit că săverşesce prin acesta o cu- 

_tezanță extra-ordinară, căci se expune ca un poli- 
tician îndrăsneţ și dibaciu să-i. răspundă cu acest 
argument: «Dacă logica este o armă, voi sunteţi 
„cei. mai mari ipocriţi şi mincinoşi. Dacă, în adever 
voinţa regelui este voinţa lui Dumnedeă, cum puteţi 
voi să comiteţi faţă de Dumnedeu şi de rege crima . 
de a substitui o constituţie fundată pe putinţa de 

„a mărgini voinţa regelui prin voinţa poporului ? 
Cea dintâi datorie a vâstră în acest cas ar fi . 
ca să desființaţi constituţia, Sau luaţi în serios. 
constituţia; admițând ast-fel că în; Stat vocea. po- 
porului' are: tot atâta valore cât voinţa regelui din 
mila lui Dumnedeu, şi atunci “sunteţi republicani; 
Sau constituţia nu e pentru voi altceva de cât o.
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vorbă deşartă ; voi-. nu convocați un Reichstag de 
cât de formă, sunteţi hotăriţi mai dinainte s& “faceţă 
dupE capul vostru fără a vă sinchisi de parlament... 
atunci actele vâstre constituţionale, precum intru=: . 
nirile electorale, convocarea Reichstagului, presen- 
tarea proiectelor. de: guvernământ, etc., tâte acestea 
sunt o minciună voită. Deci sunteţi mincinoși sau 
republicani.: Cale mijlocie nu există». 
„Marea minciună a teoriei constituţionale mo- 

derne consistă. tocmai în a pleca de la negarea 
autorităţei divine a regelui ; acestă autoritate, ast-fel 
lipsită. de.bază și suspendată în aer, continuă totuşi a . 

„trăi. Evul-mediă a cunoscut şi elconstituţia «Statelor» - 
care mărginea şi ea puterea regelui ; evul-medii a 
cunoscut de: asemenea r&sculările.nobilimei în po- 
uriva regelui și lupta învierşunată a claselor. privi= 
legiate contra: corânei pentru a păstra puterea. Dar 
restricţiunile puterei regale, revoltele nobilimei. în: 
potrivă-i, nu se. fâceai în numele unui principiu 
care să-i excludă prima sa rațiune de a fi, adică, nu în 
numele suveranităţei poporului. " Demnitarii cei mari 

„cari-l asediau. pe rege :în castelul lui, recunosceaă 
prea bine.că regele era statornicit de Dumnedeii; 
susțineau însă că harul Domnului nu-i zimbise nu= 
mai lui, şi că şi ci îşi avuseseră partea lor întren= 
sul. “Nu.era o negare, ci o ingeniâsă întindere a. 
doctrinei autoritaţei. supra-naturale a guvernanţi- 
lor. “Tocmai precum monarhul era .rege din mila 
lui Dumnedei, .tot. aşa declaraă ei, că sunt ba- 
roni din: mila A tot Puternicului. Intocmai istoria 
nebunului care. avea ideia. firescă, că el este Dum-.
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nedeu;. un alt bolnav, în prada aceleiaşi. nebunii, fu 
adus întro di în stabilimentul: unde era închis cel 
dintâi, care, începu să rîdă mai mult ca ori-care 
altul de greşela .confratelui săi. «Cum pote acest 
om st fie: Dumnedeii?5. exclamă el.de câte-va ori* 

* «Şi adică de 'ce nu?» îl întrebă paznicul, care] cre- 
dea deja pe întâiul stă bolnav vindecat. «Pentru 
că nu există. doi Dumnedei; şi fiind-că ei sunt 

- Dumnedei, nu pete st fie şi el Dumnedei». Ca 
şi acest nebun, nobilimea din evul-mediu era 
convinsă. de propria ci Dumnedeire: şi combătea 
regalitatea absolută nu în numele rațiunei, ci în 

„numele propriei sale nebunii. Cu chipul acesta cine-va 
putea remâne. credincios, în evul-mediu, în mod 
forte cinstit monarhiei şi jtot de odată şi privilegiilor 
nobilimei ; pe când suveranitatea poporului şi suve- 

„Tanitatea regală purcesă de la Dumnedeu, se esclud 
cu desăvârşire. una pe alta, ă 

Pe lângă rolul stu constituţional, minciuna mo- 
narhică mai are şi un rol curat uman, contra căruia 
râţiunea şi onestitatea se revoltă “nu mai puţin: 
Toţi. cei ce vin în atingere personală cu regele se 
înjosesc și se tâvălesc în praf dinaintea ficţiunei 
sublimităţei, a caracterului supra-omenesc al rega- 
lităşei, de cari îşi bat joc :în forul -lor interior. 
Priveliştea regalităței a fost în toţi timpii şi pre- 
tutindeni, o comedie pentru cei ce aveati să joce 
“un rol întrensa. Dar fie-care juca cu un aer serios 
şi convins, câtă wreme era pe scenă; se silia să 
producă şi să. menţină ilusia” poetică la privitori, 
de cari era despărţit: prin “linia .de foc a rampei.
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Numai prietenii cârora li se îngăduia intrarea prin 
portiţa reservată artiştilor, puteai să vadă că pala- 

tele bogate ale decorului nu sunt de cât pânze 
zugrăvite şi usate, că pompa aurită şi purpurată a 
vestmintelor. oficiale -nu este de cât spoială, şi, 
cum între dout -mişcări. eroice, eroul se repedea 
în culise pentru a cere o halbă de bere. Come-.- 

 dianţii de adi ai. regalităței, din potrivă, îşi es ne- 
încetat din-rol și îşi bat joc în mod făţiş deel, de 
ei înşişi şi de respectabilul public. Dânşii semână 

„cu cinstiţii artişti amatori din Visul unei nopți de 
vară, cărora Bottom, ţesătorul, le face înțelepta re- - 
comandaţie: «Trebue sk spuneţi numele aceluia care . 
represintă “leul şi să-i se vadă jumătate din obraz 
îndărătul botului dobitocului; .ka, pote chiar să 

„vorbescă (pe sub deghisela-i) şi st spue cu ton 
potrivit cam aşa ceva: Graţiâse dâmne, sai fru- 
m6se cuconiţe, vă -sfătuesc şi vt implor, sai vă 
conjur, să nu vă speriaţi şi st nu tremuraţi ;' respunid 
cu vieaţa mea de vieaţa d-vâstre. Dacă vaţi apuca 
st credeţi că sunt în adevăr lei, asta ar fi o mare 
pagubă pentru vieâţa mea abia în f6re. Nu, nu 
'sunt nici de cum aşa ceva, sunt om ca toţi Gmenii. . - 
Și după aceia puneţi-l să-şi declare numele și st 
le spuie lămurit că este Smug, tîmplarul.» 

In timpul clasic al. monarhiei, palatul regelui era 
un sanctuar al cărui prag, nu-l trecea un muritor. 
de rând de cât cu fiori de respect; astă-di palatul e 
deschis şi reporterilor.. Tâte scandalurile, tâte .cri- 
mele, t6te bazaconiile ce se găsesc acolo sunt colpor- 
tate afară. Cel :din urmă dintre. .supuşi cunâsce! 

4
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viţiurile ascunse ale regelui, bâlele lui urîte, numele 
metreselor . sale, precum şi amorurile .prinţeselor; 
se scie de asemenea că împtratul sai regele jâcă 
la bursă, ba că este Chiar şi idiot; se cunâsce igno- 
ranţa lui, se. trec chiar din mână în mână scri- 
sorile lui fâră ortografie, se citeză cuvintele lui 
gugumănesci şi totuși, faţă cu poporul, curtesanii 
se plecă pâriă la pimânt înaintea lui, nu vorbesc 
de el de cât în termenii cei mai umilitori de supu- 
nere şi-şi fac un titlu de glorie de a-i linge în- . 

„naintea ori-cărui altul, necurăţenia augustelor lui 
pici6re. Ce privelişte pentru omul cu mintea liberă 
şi luminată! Ce isvor statornic de desgust în po- 
triva servilităței ereditare a Gmenilor civilisaţi! Un 
artist care a produs o nemuritâre capo-de-operă, 
nu doresce o răsplată mai înaltă “pentru silinţa sa, 
de cât visita regelui; dupE excitarea-i sublimă, 
după inspiraţia şi munca-i nobilă, el trece fâră tran- 
siție la deşertăciunea vulgară şi copilărescă de a 
vedea. pe rege aruncându-și ochii' pe opera, sa. El 
este pote un Beethoven, un Rembrandt, un Michel- 
Angelo;: va rămânea cunoscut şi admirat când 
nimic nu va mai fi remas din -rege, nimic de cât 
un rând în dicţionarul celor o sută de mii de nume 
de suverani cari formeză nefolositorul apendice al 
istoriei universale. Artistul are deplină consciinţă 
de propria sa valâre; el scie că regele nu înţelege 

«nimic din musica sa sau din tabloul seu ori din 
Statua sa; că urechia îi este surdă, că ochiul îi 
neinteligent, că sufletul îi e închis la tâte frumu- 

'seţile, că judecăţile lui sunt caraghi6se, că în ceia
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ce privesce : educaţia estetică, el' este la înălțimea 
„negustorului celui mai de rând; cu tte acestea, 
inima artistului bate mai tare când regele îşi opreste: 
privirea-i gregie şi distrasă pe Opera rnăiastră aar- 
tistului, sati, cînd moţăind, îi ascultă musica. Savantul 
care; printr'o plictisitâre “muncă intelectuală, cuce- 
resce omenirei adeveruri nout şi-i lărgesce ori: 
sontul, ambiţioneză să apară înaintea regelui. în . 
o haină ridiculă, dar de croială oficială, şi să-i-spuie 
câte ce-va despre invențiile şi descoperirile sale 
cari pasioneză tot universul, — și pâte că e, vorba 
de unitatea forţelor, 'sau de analisa spectrală, sai 
de telefon; el scie că regele 'este incapabil să -ur- 
urmărescă explicaţiile lui, st se intereseze de un 
obiect cu desăverşire de neînțeles pentru el; ba 
ce-va mai mult, că acest rege, un adevărat barbar, 

îl dispreţuesce cu t6tă sciinţa lui şi preferă pe un 
ţanţoş şi puternic brigadier din regimentul săi de 
gardă, tuturor savanților din lume; el mai scie. de 
asemenea, că nu-i se acordă de cât câte-va minute * 
în cursul cărora pâte să-i spuie în grabă și gân- 
găvind. ceia ce” vrea să spuie, pe când regele: se 
gândesce la mii de alte lucruri şi-i arată lămurit în 
trăsăturile sale, plictisela ce o simte îndeplinindu:şi 
datoriile funcţiei sale; totuşi, savantul se încovâie 
Sub jiigul tuturor acestor cerinţe Înjositâre și se 
aşedă cu mulţumire între un şambelan abia de. 
curend numit şi un mic locotenent decorat nu de. 
mult, Câţi poeţi și scriitori nu cerşesc permisiunea 
de a oferi regelui operele lor, numai pentru ca 
să fie aşedate, fără fi fost citite, în cele din urmă
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rafturi ale unei. biblioteci, 'în care nisce almana- 
huri genealogice şi anuare militare ocupă locul de 

"on6re! o 
"Aristocraţia ereditară profeseză firesce | faţă de 

rege, atâta pe cât e cu putinţi, nisce sentimente. 
încă şi mai josnice, și mai slugarnice încă, de cât 
acele pe cari le profeseză aristocrația inteligenţei. 
Ea înconjoră direct şi neîncetat pe rege; sub 
corână, ea vede scufa de nâpte, şi sub mantaua de 
purpură, şiletca. de flanelă; de la dânsa: pornesc tote 

„caricaturile, 16te .batjocurile şi calomniile la adresa 
regelui; ea își bate joc de slăbiciunile lui şi des- 
tăinuesce crimele lui: şi totuşi acestă aristocrație 
ereditară nare o ambiţie mai înaltă de cât de a 
dobândi, .prin înjosiri şi lingușiri, favârea regelui, 

“chiar când acesta s'ar chema Ludovic XV sau Filip 
IV. Ea săverşesce t6te mărşiviile pentru ca să capete 
o privire a.regelui; densa îi vinde femeile şi fetele 
ei; ea născocesce: acea vorbă ruşinâsă: «sângele 

„regelui nu pângăresce!» Un aristocrat, prea mândru 
pentru a acorda o privire sai pentru a: vorbi di- 

„rect propriului stu servitor, aspiră cu înfocare 
să fie el. insuși servitorul regelui, şi în împrejurări 
solemne, să-i spele. mâinile, st-i aducă strachinele 
cu mâncare, să-i umplă paharul, să-i îndeplinescă 
mesagii; cu un cuvânt, să jce rolul unui chelner 
de la birt, al unei slugi şi al unui mijlocitor. 

O anecdotă cunoscută, care nu-i nevoie să fie 
numai de căt. adevtrată, povestesce că în timpul 
unei.visite la. Copenhaga,. Petru cel Mare. voi'st 
arate regelui Danemarcei tot devotametul supușilor
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sti.. Porunci unui cazac să se arunce de- pe: înâl- 
țimea unui turn: numai de cât nenorocitul îşi ficu 
semnul crucei şi se asvârli jos fără şovăire. Nu 
mai rimine îndoială că și astă-di cea: mai mare | 
parte din curtesani ar primi incă o asemenea probă. 
Ar face-o 6re. din eroism? Aceiaşi eroi nu Sar 
expune la o recelă pentru a scăpa pe un om care 
se in€că. Ar face-o Gre atunci în speranţa unei 
resplătiri în cea-P'altă lume? Acestă speranţă pote să-i 
fi înlesnit cazacului. lui Petru cel Mare jertfa-vieşei 
sale, dar aristocrații noştri contimporani sunt în ge- 
nere fiii lui Voltaire şi țin cu mult mai puţin la bu- 
curiile raiului, de cât la satisfacţiile ce le oferă 
acestă vale a miseriilor, care se numesce lume. 
Nu pot să înțeleg. ciudatul fenomen al respectului, 
până la sinucidere,. împins: pentru” un individ care 
nu se deosibesce pâte prin. nici. un avantagiu înte-. 
lectual, moral sai fisic, şi care pote chiar fârte bine 
st fie antipatic şi de nesuferit, pi 

Excelentul: Miinchhausen povestesce o minunată 
făţărnicie de. vînătâre.. Intro di. el urmărea cu o 
cățea borţsă o epurdică tot borţosă; o clipă pierdu . 
din vedere cele dout dobitâce. Când le zări din 
noi, vădu, spre mirarea lui, şepte căţeluşi mititei 
cari alergaă după tot atâţia pui de epuri; în aler- 
Bătură cele două mame fâtaseră şi puii începuseră 
pe loc st-și dea gână unii altora. 

Pote se petrece ceva analog cu regii şi supușii 
lor. Supusul este din nascere cu desăvârşire devotat 
„Tegelui, precum în' povestea lui Mănchhausen câinele 
ia din nascere 'la. gână „pe iepure.. Vorbesc forte
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serios sub forma acestei glume. Numai atavismul pâte 
st explice o' fidelitate care biruesce- demnitatea ome- 
nescă,. sentimentul; ce-l are cine-va despre propria 
sa valOre şi une-ori chiarinstinctul conservărei perso- 
nale. Evident că numai printro întârcere la ideile 
primitive ale omului, printr”o: vagă contra-lovitură 
a unor” obiceiuri transmise fără întrerupere în timp 
de mii de generaţiuni, se văd nisce Gmeni. simțind, 
sai prefăcendu-se că simt, — pentru un individ . 

„pe care nu-l cunosc, pe care pâte nu l-au vădut 
nici. odată şi care, în tot casul, nu respunde :la 
sentimentele lor, — o dragoste pe care de sigur că 
n'0 sitnt pentru ai lor, ba pote chiar nici pentru 

“ei: înşişi.. | A 
Fără' îndoială, că este un sentiment adânc înfipt 

în natura omenescă de a se prosterna cu smerenie 
dinaintea ori-cărei persâne pe care mulţimea o pri- 
"vesce ca superiGră. Dic: pe care mulţimea o privesce 
ca superioră, şi nu care îi şi este superisră. Omul 
e un, ânimal care trăesce în turmă şi care are tâte 
instinctele ci. Printre aceste instincte se afiă în 
primul rend supunerea la un şef; dar numai acela 

„e şef pe care turma îl primesce ca atare. Un mic 
numer de. şpirite de elită judecă pe om dup 
calităţile: lui. Elita examineză pe individ în sine, 
independent de 'raporturile lui cu cei-lalţi 6meni; 
Şlâta se informeză numai de rangul pe care 'el îl 
ocupă. Aşa' se explică faptul-că ori-ce om celebru 
Sai chiar numai cunoscut, adesea bucurându-se 
de in renume râu, găsesce nisce iubiri. şi devota-, 
mente, ce: se refusă mneritului singuratic care dis- 

.
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preţuesce. lumea şi popularitatea. Nu trebue să fie. 
cin6-va ' rege pentru ca st fie înconjurat de cur- 
tesani; ajunge pentru acesta o simplă notorietate, 
Comedianii, prestidigitatorii, clovnii, îşi ai lingu- 

șitorii lor. Există Gmeni cari caută să intre în 
relaţiuni cu criminalii celebri, şi se laudă chiar cu” 

acesta. Ce-i împinge 6re pe Gineni la acestă: va- 
nitâte  nerâdă? “Pentru ce: 6re "Brummel sai Car- 

„touche ai curtesarii, întocmai ca un mare artist 
sai ca un mare savant? Se dice adesca; că pricina 
este. vanitatea, dar acest respuns nu e de cât Super- 
ficial. Pentru ce 6re socotesc: unii ca o cinste, 

faptul de a face parte din suita unor pers6ne celebre? 
Pentru ce simte cine-va o mulţumire: a se răţoi 
în anturajul unui om cunoscut? Pentru că s€.su- 
pune; ast- fel acelui instinct, “care-l face pe animalul 
ce trăesce în turmă, st sc supuie unui: şef. Snobismul 

are o temelie antropologică,-— fapt pe care. Pa 'uitat 
“Thackeray când-a "combătut snobismul cu. o. ură 
„neînduplecată. Devotamentul câtre 'o dinastie, în 
sensul în care monarhiştii înțeleg acest "cuvânt, nu 

e de cât cea mai înâltă şi cea „mai complectă ex- 
presiune a snobismului. 

Precum se vede, ei me silesc să găsesc şi bizanti- 
'nismului împrejurări uşurătâre. N'aşi cere nimic mai 
mult, de cât: să fiii convins de sinceritatea senti- 
mentelor pe. cari mulți Omeni: le arată: prinților 
şi regilor. Sunt gata să recunosc, că şeranul rus 

nu se preface câtuși de puţin când -sărută” marginea 

'vestmîntului 'suveranului stii şi că soldatul german 
nu minte, când declară că cea “mai mare fericire 

43990. Bidl. intern. No, 1, Ainciunile convenţionale, 9



a -— 130 — - -. 

a lui, este s-şi jertfescă. vieaţa pentru împărat. 
Dar, tâte vorbele cele mari ca: antropologie, ata- 
vism, ereditate, pe cari le invoc spre a explica 
dragostea poporului. işnorant , pentr o dinastie, 
îmi lipsesc, când ved că și Gmenii cel distinși 
şi culți sunt cuprinşi de bizantinism. Acest bi- 
zantinism este și -rmâne o minciună voită, el 
nu pornesce din inimă; este o comedie la care 
fie-care -individ ia parte pentru a trage un câștig 
dintrânsa: unul pentru a avea, funcţii și dem- 
nităţi, altul pentru a avea titluri şi distincţiuni 
“onorifice; altul în fine pentru motive: politice, 
fiind-că regalitatea îi mai pare încă necesară, fie 
spre binele “poporului, fie pentru propriile sale 
interese. “Toţi lucrezi numai şi numai în vederea 
unui folos direct saii indirect. De aceia minciună 
monarhică este mult mai scârbâsă de cât minciuna 
religiosă. Omul luminat, care, la biserică îşi îni- 
dâie genunchiul şi mormăie rugăciuni, O face asta 
ori din trăndăvia spiritului, ori pentru că. nu vrea 

'să se strice cu lumea; chiar atunci când este dintre 
„aceia cari, printr'o evlavie prefăcută, caută să câş-. 
tige fav6rea preoţilor şi a- puternicilor lor aliați, 
el nu se umilesee de cât inaintea unui „simbol 
şi nu sărută deadreptul mâna de la care aşteptă o 
răsplată. Dar omul. de inimi care se târesce, bur- 
ghezul care-şi lumineză casa. şi-şi garnisesce fa- 
țada cu ghirlande mari de flori, poetul care com- 
pune - imnuri pentru căsătoria regelui” şi nascerea 
prinților, nu se dai la tote aceste demonstra- 

“ţiuni de cât pentru o răsplată pe care voesc so -
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capete pe şia; aceştia nu se deosebesc întru. nimic 

de prostituata care şoptesce trecătorilor vorbe am6- 
_rose şi-și vinde trupul, căci şi unii şi alta nu: 

„se gândesc în tot timpul acesta, de cât la o monedă 
de argint. 
Mulţi i inşi, privind pe un rege ca peun om ase- 

menea tuturor celor-lalşi. 6meni, adesea chiar mai 
neînsemnat sai mai puţin bine înzestrat de cât 

„cei-Valţi, zimbesc -de pretinsa misiune divină a di- 
nastiilor, şi totuşi, când vorbesc în termeni supuşi, 

cuprinși de respect şi de dragoste, despre monarh 
şi familia lui, ei caută să-şi justifice înaintea celor- 

Talşi şi înaintea lor înşi-le acestă lipsă de sinceritate, 

pe motiv că, la urma-urmei, minciuna monarhică. 
este o minciună inofensivă. Regalitatea, dic ei, cel 
puţin în -ş&rile sincer constituţionale, este un 

simplu decor; acolo monarhul are mai puţină pu- 
tere de cât președintele Statelor-Unite ale Ame- 
ricei. Englitera, Belgia şi Italia sunt în. realitate 

nisce republici, cari at. regi în fruntea lor, iar 
formele tradiţionale de supunere cu cari este în- 
conjurată corâna, nu împiedică, în nici un chip, - 
libera manifestare -a voinţei poporului, şi numai 
a acestei voinţi. . 

Acesta e o mare greşală, care de nenumărate ori 
“ încă, va mai avea urmări fatale “pentru popâre. 
Puterea regilor: continuă a fi enormă şi influenţa 
lor, chiar în ţări ca Belgia, România, Englitera, și 

Norvegia, este a-tot-puternică, deşi este exercitată 

nu prin constituţie, ci alături de ea sau fară ea. 

Avem despre acesta dovedile cele mai intemeiate
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Venerabilul Gladstone, aşa de. competent în acestă - - 
chestie, Sa- explicat întrun mod forte semnificativ 
asupra influenţei regilor, în Nineteenth Century. 
Unele publicaţiuni din timpul nostru r&spândesc 
aSupra acestui punct: o lumină îndestulătâre, în 
deosebi Biografiu Principelui Albert, de Martin, care 

„cuprinde corespondenţa dintre principele Albert şi | 
„> principeleWVilhelm, viitorul rege şi împerat al Prusiei, 

„ Precum şi povestirea raporturilor lui Napoleon III . 
cu curtea Engliterei ; Memoriile baronului Stockmar, 
părţile cele mai veridice din Memoriile consilierului 
aulic Schneider, acele ale lui Meiding, etc. Vedem 
cum, peste capetele pop6relor, „parlamentelor - şi 
ministerelor, se ţese firele unor relaţiuni intime; 
cum monarhii conferă direct unii cu alţii; cum ei 
judecă fie-care eveniment. politic, înainte de tre, | 
din punctul de vedere al intereselor lor dinastice; 
cum, ei se simt solidari în faţa mişcărei care mână 
poporele să-şi recunâscă forţele şi drepturile; cum 
în hotărârile cele mai grave, cari exercită o acţiune 
fatală asupra a miline de inşi, ci se lasă deter- 
“minaţi de nisce capriţiuri .saă de prieteşuguri şi 
antipatii personale. Oratorii populari debiteză frase 
mari În meetinguri; deputaţii declamă în parla- 
ment, miniștrii fac destăinuiri cu un aer important; 
toţi împreună sunt convinşi că ei şi numai ei ho- 
tăresc sorta ţărei lor; dar în acest timp, regele zim- 
besce cu dispreţ şi scrie scrisori confidenţiale ami- 
cilor sti încoronați de peste frontieră şi hotăresce 
cu dânşii tot felul de lucruri ; alianţe şi rupturi, 
răsboiii şi pace, cuceriri şi cesiuni, restricţiuni şi



concesiuni ; când olanul e stabilit, se execută, fâră | 
să-i pese cui-va de palavrele parlamentelor. 

Ba, regii găsesc chiar din belşug: unelte pentru 
a-şi indeplini voinţa lor într'o formă corect constitu= 

ţională;.de alt-minteri, la nevoie, nu e grei de 
<reiat nisce curente în' opinia publică, şi ne po- 
menim în cele din urmă că .regii, cari sunt presu- 
puşi a nu juca de cât un rol decorativ în Stat, 
dai totuși cuvEntul hotăritor în vieaţa popârelor; 
astă-di, întocmai ca şi în evul-mediă, ba chiar 

mai mult încă, fiind-că atunci alianţa regilor 
între denșii era mai slabă, sentimentul solidarităței 

lor nu exista încă, şi cortegiul lor natural, aristo- 
craţia şi înaltul cler, le era mult mai puţin devotat 

de cât astă-di. Laşitatea Gmenilor cari, în potriva 

Taţiunei şi convingerei lor, practică minciuna mo- 

narhică, se r&sbună asupra lor înşi-le, sai mai bine 
„dis asupra progresului omenesc; şireţii de pseudo- 
“liberali, cari îşi închipuesc că înşelă pe regi'acor- - 

dându-le nisce privilegii şi onoruri trecătăre, —după 

dânşii — sunt în realitate tot ei înșiși înșelaţi de regi; 

aceştia sciă st adauge întrun mod fârte dibaciit la 
aparenţa de putere ce li s'a lăsat, — realitatea. acestei 

” puteri. Nu forma monarhică este deşertă, cum caută 
se se încredințeze cei.ce comit minciuna dinas- 
tică—ci Suveranitatea a naţională, 

Na „III 

Raportul dintre monarhie şi aristocrație este în- 

- tocmai ca acela dintre religie şi monarhie. Religia .
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pote exista fâră monarhie, dar monarhia fără religie, - 
nu; tot aşa o aristocrație pote st aibă o exis-= 
tență durabilă fără monarhie, dar nu şi o monarhie, 
fâră aristocrație. Există regate— ca Grecia, România 

şi Serbia — cari n'a nobilime ereditară; altele, ca Nor- 
vegia,: Brasilia, cari au desființat-o. Dar tâte acestea 
Sunt nisce meşteşugiri fără resultat serios. Căci una 
din două: ori aceste State monarhice vor lepăda în 
curend regalitatea, cum au lepădat nobilimea şi se vor 
transforma în republice, sai vor vedea iscându-se în 
generaţia viitâre, sai cel mai târdiă în cea urmă= 
tre, o. nobilime ereditară care nu va avea pâte 
nici existenţă legală, nici titluri, dar ale cărei pri- 
vilegii nu vor fi, cu tâte astea, de cât şi mai 
reale. O” monarhie ereditară este în mod firesc în- 
clinată a se înconjura cu legături de dragoste ere- 
ditare. Se scie că multe insecte împing grija pentru 
progenitura lor până acolo, în cât își depun ouăle 
în vecinătatea saii în mijlocul hranei necesare, com= 
pusi în parte din animale vicţuitâre, pentru ca 
omida în momentnl chiar al eşirei ei din gogâşă, - 
să găsescă masa pusă. Tot aşa, fie-care rege vrea 
ca moștenitorul stii se găsescă chiar din legăn o fi- - 
delitate şi un devotament pe care nu Pa putut do- 
bândi el înşuși, şi regele aşteptă aceste sentimente 
de la -recunoscinţa unui Gre-care număr de familii, 
pe cari, el sau strămoşii lui, le-ati acoperit de sus 
până jos, cu bunuri şi cu onoruri. Acestă îngrijire 

„este forte adeseori amăgită; generaţia aristocra- 
tică În vieaţă, uită, îndată ce o primejdie 'o ame- 
ninţă, datoria de: recunoscinţă pe care i-au lăsat-o
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moştenire” străbunii ei, odată. cu privilegiile lor; 
“densa părăsesce, cu multă precugetare, în . voia 
sortei lui, pe nefericitul principe care se bizuia' pe“ 
densa. Istoria e plină de exemple de felul 'acesta, 
SE amintim 'numai purtarea nobilimei englese faţă 
de 'regele Wilhelm de Orange şi George 1; 'aceia 

a obilimei legitimiste franceze față de Napoleon 1, 
Napoleon III şi Ludovic-Filip, şi în :sens opus, 
aceia a nobilimei napoleoniene faţă cu. Restauraţia . 
“Burbonilor. Dar 'regii se. incred. totuşi în -acest 
sprijin fragil şi ved în menţinerea unei aristocrații 
o protecţie înşelătâre,” precum adesea soldatul în 
resboiu se“ simte liniştit printrun adăpost, de şi-l 
scie că nu oferă nici cea mai mică resistenţă 
glonţului vrăjmaşului. | 

“Este o privelişte ciudată, vrednică în în acelaşi timp 

de mirare şi de necaz, acestă comedie din evul- 

medi, în mijlocul civilisaţiei n6stre moderne! O 
clasă de 6meni imită astă-di în lumea n6stră o 6re- 

care castă din vechiul Egipet sai din India ; ea îşi 
însuşesce nisce titluri cari altă-dată indicau unile 
funcțiuni, dar cari astă-di nu mai au nici un în- 

ţeles; ea zugrăvesce, sculpteză, graveză pe trăsu- 

„rile, casele şi peceţiile ei figuri. urite, cari repre- 
-sintă nisce scuturi eşite din us. de vecuri acuma; 
acesta ne face nouă aprope același efect ce Par produce 
un om care şi-ar tatua obrazul ca Celţii preistorici, 

- Sail care ar purta asupră-și un silex în loc de briceag 
şi ar merge la vinătâre cu o săgeată. de solzi de 
pesce. E de mirare, cum nu ride lumea de un om 
care se intitul&ză duce, denumire care se aplică unui



— 136 — 

general coniandant al unei armate, pe când acest pre- 
tins duce nu este în fapt de cât un ciocoiaș sai 
coconaş, care n'a condus nici odată alt-ceva de cât 
un cotilion? Altul își laudă noblețea nascerei şi se 
socote drept un om de elită, pe când el este coco- 
şat, scrofulos şi mai puţin inteligent de cât un 
măturător de strade. Civilisaţia nâstră nu ne păs- 
treză alte urme mai absurde din trecut, ca nobilimea 

- care nu se distinge de cât prin titluri şi armuri. 
Cu acesta nu vreau de loc să dic, că. egalitatea 
ar da o organisare mai raţională societăţei. Ega- 
litatea- este o chimeră a unor savanţi de cabinet, 
Sai a unor visători, cari mau observat “nici odată 
cu proprii lor ochi natura şi omenirea. Revoluţia 
francesă credea că resumă ideile enciclopediştilor, 
când își punea revendicările în aceste trei cu- 
vinte: -«Libertate, Egalitate, Frăţie». Libertate? 
Prea bine. Dacă acestă vorbă are o însemnare, apoi 
ea nu pote fi de cât acesta: desființarea piedicilor 
prin cari legile născute din arbitrariă şi din. igno- 
ranţă împiedică sai suprimă jocul. fecund al for- 
'ţelor naturale ale individului şi ale grupurilor sociale, 
Fraternitate? - lată un cuvânt măreț: este scopul 
ideal al desvoltărei. Omenirei, o presimţire a per- 

"fecţiunei sale -celei mai înalte, care este. încă forte. 
depărtată. Dar Egalitatea ? Este o poveste care nu-şi 
mai are locul într'o exegesă rațională. Premergătorii 
marei Revoluții, de altminteri, n'au vorbit nici odată . 
—trebue să le facem acestă dreptate — de egalitatea 
socială, ci numai de egalitatea înaintea legei. Acesta 
al uitat să o, spuie oratorii și. publiciştii marei
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Revoluții; pentru ei chestiunea era a vorbi În 
stil lapidar, şi jertfiră claritâtea, concisiunei. Ast- 
fel cuventul «egalitate» întră' fără epitet expli-. 
cativ în treimea programului Revoluţiei şi fu rău 
interpretat de mulţime, care, repetând fără a-şi 
da semi cuvintele de efect, înţelese egalitatea în 
sensul în care ea figureză astă-di de atunci încâce 
pe harta democraţiei de cârciumi şi cafenele. 

Egalitatea chiar numai înaintea legei nu e cu putinţă 
„de cât în teorie. Negreşit că dacă aplicarea legilor 
s'ar face printr'o maşină, am fi siguri că lucrul se 
va petrece tot-da-una în același chip şi după nisce 
principii mecanice. Dar, de 6re-ce acei cari aplică 
legile sunt 6meni, inegalitatea este inevitabilă: ju- 
decătorul cel mai consciincios şi cel mai nepărtinitor 
este, fără scirea sa, influenţat de lucrurile exteridre 
fisice, precum de vocea, spiritul, educaţia Şi starea 
ambelor părţi; legea: este dirigeată în mâna lui de 
fav6re şi nefavâre, precum acul magnetic 'este diri- 
geat de curenţii electrici. Este aci pentru acţiunea 
legei un isvor de: greșeli care pâte fi redus la un 
minimum, fără să fie vre-odată închis cu desăvârşire. 

Dacă egalitatea înaintea legei este anevoi6să, 
egalitatea. socială este. curat imaginară;. ea este 
contrarie tutulor legilor: vitale ale lumei organice. 
Noi, cari ne ţinem pe tărimul concepției sciinţifice 

“a lumei, noi recun6scem tocmai în neegalitatea fiinţe- 
lor vieţuitâre,. obârşia ori-cărei desvoltărei. şi ori- 
cârei perfecţiuni. Ce este re lupta. pentru traiti, 
acest isvor al frumâsei varietăţi şi al bogăției for- 
melor. naturei, dacă-nu o :vecinică' afirmare. a ne-.
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„egalităţei ?-O ființă mai bine înzestrată face st-i 

Pi 

“simtă pe cei din specia lui Superioritatea, ea mic- 
şoreză partea ce natura le acordă şi pune piedici 
Ia 'desvoltarea deplină a 'individualităței lor, pentru 
a face să iasă mai mult la ivelă individualitatea sa 
proprie. Asupriţii. se împotrivesc, asupritorul îi 
siluesce. In acestă luptă, forțele celui mai slab şi 
acelea -ale celui. mai tare, se desfăşâră la cea mai 
înaltă -a . lor putere.  Fie-care apariţie: a unui 
individ favorisat este ast-fel. o excitare pentru. 
specia întregă şi o face st se urce cu o treptă 
„mai sus. În: lupta pentru locul întâi, individii cei 
mai imperfecţi sunt nimiciţi şi dispar; tipul mij- 
lociu nu înceteză dea deveni mai bun şi mai nobil. 
Generaţia .de astă-di se ridică în totalitatea ei la 
aceiaşi înălţime ca fiinţele excepţionale. ale gene- 
Taţiei de ieri, şi cea de mâine are dorinţa de-a 
egala pe şefii de astă-di. Este o întrecere rivală 
fără sfârşit, dar mereu înainte. Mulțimea caută să 
egaleze pe cei favorisaţi, favorisaţii caută se men- 
țină şi chiar s& mărescă între ci şi mulţime, neega- 
litatea ce îi deosebesce. Este o încordare neîncetată 

- a facultăţilor, sunt nisce strădănuinţe neobosite Ja 
„unii ca şi la cei-Palţi;. resultatul este urcarea ve- . . 

cinică spre ideal. Cei mai buni boteză cu numele 
de pizmă străduinţa celor mai mici de a ajunge în 
acelaşi rend cu denşii;. cei mai mici dai numele 
de trufie, grijei ce o aă cei mai buni ca st-şi păs- 
treze distanţa. Dar acestea nu. sunt de cât nisce 
forme ale “fenomenului inerţiei naturale a materiei; 
fie-care silință, chiar necesară şi bine-făcătâre,.
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atinge momentan natura înt”un mod neplăcut, 
dar aparenta neînțelegere pricinuită de constrângerea - 
ce resultă. din silinţă, -nu pâte servi nici odată ca 
dovadă în potriva utilităței acestei sforțări.. 

Neegalitatea este deci o lege a naturei şi în- 
tr'ânsa aristocrația îşi află justificarea. Că acestă aris- 
tocrație formeză o clasă ereditară, acesta n'are nimic 
care să pâtă ofensa raţiunea. O observaţie a 
cărei dreptate e dovedită, este că însuşirile individului. . 
se transmit posterităţei sale. Dacă tatăl a fost frumos, * 
puternic, curagios, sinătos, este forte probabil că 
fiii lui se vor bucura de aceleaşi avantagii, şi dacă 
mulţumită acelor însuşiri tatăl?şi-a făcut un loc distins | 
în societate, nu există nici un motiv ca moşteni- - 
torii sângelui lui, s&-nu conserve acest loc. Ar fi 
de sigur mai bine pentru dânşii şi pentru colecti- 
vitate, ca ei st fie datori st cucerescă din noă rangul 
înteiu, prin propriile lor forţe; asta i-ar pune la 
adăpostul moleşirei şi a decăderei. Dar totuşi, nu e 
mai puţin probabil, că. într'o luptă fățişă, fiii 
celor mai buni, ar alcătui majoritatea învingătorilor. 

O aristocrație ereditară nu e numai naturală, ci 
îşi are utilitatea ei și pentru stat. Intro democraţie, 
a cărei ideal este «egalitatea» rii înţelesă a marei 
revoluţii, în genere numai '6menii betrâni sai cu 
totul maturi, ajung la posiţii influente. E un cas 
forte excepţional ca un om tânăr să isbutescă să 
bată pe concurenţii sti şi s& devie deputat, şef de 
partid, ministru, şef de stat; exemplele generalilor 
din întâia republică francesă, ale lui Bonaparte, 
Washington, Gambetta, nu dovedesc nimic în po-
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triva acestei tese. Aceşti Gmeni ai fost puşi în capul 
naţiunei lor prin nisce revoluţii subite. Ceia ce i-a 
adus acolo, nu a fost capacităţile lor, ci întimplarea 
care le. dete locurile vacante, graţie abţinerei a nu- 
meroşi compeţitori, tot aşa de autorisaţi ca şi dânşii, - 
cari nu voiră st se folosească de-un moment de 
turburare, pentru a pune mâna pe putere, printro 
lovitură, , 

Revoluţiile pot în adevtr să aducă nisce Gmeni 
fGrte tineri la cele d'intâiu locuri. Dar revoluțiile 
sunt nisce excepţii şi transiţii cari nu se repetă 
vecinic : ele nu sunt starea normală a democraţiei. 
Ajungă democraţia la un period de linişte şi trăiască 
ca 0 vieaţă regulată, şi nu va mai oferi un câmp 
pentru. carierele fenomenale ale unui Vashington, 
unui Bonaparte, unui Gambetta. Propăşirea ome- 
nescă are totuşi forte mare interes ca, din când în - 
când, nisce Gmeni tineri st aibă o înriurire hotă- 
zitOre în stat. Bătrânii nu mai sunt primitori ideilor 
nout şi mau nici forţa nici dibăcia, de a lucra dupe 
principii noue. După o lege fisiologică, curentul . 
nervos străbate cu mai multă înlesnire căile obici- 
nuite şi nu-şi face de cât forte “anevoios drumuri 
nouE; acestă lege are nisce urmări funeste, făcând- 
din omul în vrăstă un automat, ale cărui funcțiuni 
organice! sunt supuse” tote obicinuinţei, şi a cărui. 
gândire şi simţ sunt de asemenea Supuse acesteia. 
Expuneţi acest organism învechit la nisce impul- . siuni nout, constrângeţi-l s& părăsescă drumurile 
bitute şi comode, pentru a fi hurducat pe o: cale 
de curând. deschisă, şi iată ce se va întîmpla:
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acolo unde mintea tînără mare trebuință de câr a 
prinde o cugetare nouă, mintea imbetrânită trebuie 
deocamdată st 'o prindă şi ea, dar apoi trebue se 
resiste la tendinţa de a formula disa cugetare în 
chipul cel vechii, practicat de o sută de ori. Are 
prin urmare o îndoită sforțare de fâcur, şi forţa 
ei, departe de a birui pe aceia a spiritului tener, 
este din potrivă mult mai mică. Acesta este expli- 
carea fisiologică a aşa numitei osificări a betrâni- 
lor. Lor le vine prea grei de tota se desbrăca de 
obiceiurile lor; sistemul lor nervos se află adesea în 
incapacitate de a produce nisce impulsiuni destul de 

„puternice pentru a învinge resistenele. Iată pentru ce 
un stat condus de meni bătrâni este osândit la rutină 
şi predispus a deveni un museii de tradiţii. Acolo 
din potrivă, unde tinereţea guverneză, face legi şi. 
le aplică, t6re inovațiile găsesc o primire bine- 
voitOre, şi tradiţia,“ care nare obicinuinţa drept . 
paznic nedespărţit, e silită, dacă vrea ca să fie păs- 
trată, a dovedi neîncetat că este excelentă, 

Neexperienţa şi iuţeala tinereţei, care formeză 
cea-Paltă parte a medaliei, nu pot pricinui nisce 
păgubi tocmai mari de tot. In mecanismul com- 
plicat al statului, în adevăr, este departe de la 
iniţiativa spiritului şi până la executare; numerâsele 
rotiţe cari trebuesc puse în mișcare sleesc în aşa 
chip impulsiunea principală, în cât nu remâne de . 
cât o forţă mică de-tot în serviciul: efectului final 
util. Existenţa unei aristocrații ereditare permite, 
într'o situaţie .normală, unui mare numer de per- 
sâne privilegiate, ca st ajungă în fi6rea 'vrăstei la
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posiţii înalte. Aristocratul are asupra gl6tei obscure 
a poporului, avantagiul notorietăţei, pe care îl gă- 
sesce incă din lgăn, pe când copilul poporului 
trebue în tot-de-una să-şi întrebuinţeze anii sti 
cei mai buni pentru a dobândi acea notorietate, cu 
preţul unei durerâse. pierderi :de forțe şi a unei 
alterări a caracterului seu. În cursul firesc al lucru- 
Tilor, starea când pâte st lucreze pentri binele 
comun, este pentru plebei - sfârşitul, iar pentru 
aristocrat începutul carierei sale; acesta păstreză 
pentru serviciul naţiunei, t6tă energia pe care celălalt 

'o cheltuesce: în străduința sa anevoiâsă pentru a 
ajunge. 

Existenţa unei aristocrații ereditare mai are şi o 
- altă. utilitate pentru stat. Posesiunea unui nume 

ilustru garanteză întrun mod cu totul excepţional, 
că acela care ?l pârtă va âvea o concepţie mai. 
sigură despre datorie şi un ideal mai înalt despre 
omenire, de cât un. individ de nascere jesi. Se în- 
şelege de sine, că acestă regulă generală suferă mai | 
mult de cât o excepţie. Un prinţ saw un duce de 

noblețea cea mai antică pâte să fie un nemernic, 
şi fiul unui muncitor cu diua, sai copilul lepădat, 
care a fost ridicat din gunoiul unui oraş mare, pâte 
fi cel mai strălucit model de nobleţe, de caracter 
şi de eroică abnegare. Dar cel dintâii din aceste * 
două casuri este 'excepţiunea, şi nu tin sema de 
cel d'al douilea, 'câtă vreme nu 'mi-e dovedit. 
„SE luăm bună-6ră un post care cere, din partea 
„celui ce | indeplinesc, curagiă, onestitate şi credinţă; 
sunt chemat cu.concetăţenii mei st aleg pe titular.
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Am înaintea mea mai mulți concurenţi, dar nu 
cunosc personal pe nici unul din ei: unul se trage 

„dintro familie vechii şi distinsă, cel-Palt portă. un 
nume pe care-l aud. pentru înteiaşi dată. Ei bine!. 
dacă mă iai dupe suggerările democraţiei super= 
ficiale, voii vota pentru plebeiul necunoscut, numai 

„Pentru ca st fac o demonstraţie în favârea princi- 
piului  chimeric al egalităței; dar dacă am. pe 
inimă interesul, statului, dacă me silesc în mod 
onsciincios s& măresc cel puţin probabilitatea 
ca serviciul public st fie încredinţat unor mâini | 
curate şi puternice, voiă da votul mei aristocratului. 
Este prea adeverat, că nici pe. acesta nu-l cunosc; | 
dar . dintre «cei doi . candidaţi, el este acela care * 
presintă cea mai puternică presumpţiune de soli- 

“ditate morală. Pentru ce? Nu dâr pentru motivul 
banal câ.a primit o crescere mai bună-şi că ideile, 
cavaleresci i-au fost inoculate de timpurii; acest. 
argument. e prea de multe ri înşelător. O nascere 
“aristocratică nu e nici de cum o garanţie de bună 
crescere morală, -și tâtă lumea cunâsce exemple de 
prinți cari, fiind crescuţi în. mediul cel mai prost şi 
vrednic. de plâns, aă devenit nisce mincinoşi, nisce 
laşi, nisce desmăţaţi, ba chiar nisce hoţi ordinari 
—saii hoţi nobili, -dacă presupunem că este maj 
nobil. s& fure cine-va un colan de briliante, de cât 
nisce batiste de bumbac. Sa 

Nu: în educaţie 'stă garanţia moralităţei la un 
aristocrat, ci în mândria lui de. familie, sau, . dacă 
voiţi mai bine, in: mândria ce o are de: strămoşii 
sti. La: el, sentimentul rasei. este extra-ordinar
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de vii; individualitatea lui dispare dinaintea în- 
naltei unităţi a casei. Plebeiul este el singur şi nu= 

mai €l, prin urmare o unitate: “aristocratul este 
representantul unei colectivităţi. EI scie că faptele 
lui se resfrâng asupra tutulor Gmenilor cari pârtă. 
numele săi, precum: şi onorurile dobândite de cei- 
Palţi membrii ai familiei sale, îi profită şi lui: Un - 
aristocrat este prin urmare o individualitate colec-. 

tivă compusă din străbunii, contimporanii şi ur-. 
mașii nemului stă; garanţiile ce densul le presintă, - 
sunt în teorie şi până la proba contrarie, în raport 

„cu garanţiile, ce le oferă omul care n'are un nume, 
ca şi garanţiile unei societăţi faţă cu acelea ale 

unui individ. Chiar dacă personal ar fi cine-va 
laș şi vulgar, el s'ar simţi, ca' representant al unui 
nume istoric, îmboldit a. face o sforţare eroică, 

fiind-că şi-ar spune: «Chiar dacă eă personal pier, 
fapta mea totuşi nu va fi fost nefolositâre—ea va 
fi ținută în semă nemului mei, 6menilor.din sân- 

gele mei, prin acesta sporesc strălucirea numelui, 
şi prin urmare. avuţia moștenitorilor: mei». 

Omul ordinar mare acest stimulent pentru eroism; 
jertfirea de sineşi ce o face, nu folosesce nici unei 

. persâne determinate, iar binele colectivităţei este o * 
idee care, în momentele de primejdie mai ales, are 

„un ce fârte vag pentru nisce creeri ordinari. Fără. 
" îndoială, că glâta se supune şi ea c«imperativului 
categoric»; istoria e de faţă pentru 'ao dovedi. Pe 
câmpiile de bătaie, Stan şi Bran îşi fac datoria, tot aşa 

de bine ca şi d'al de Dalberg şi d'al de Mont- 
“morency ; dar în starea de acum a Omenirei, im-
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perativul - categoric al' lui Kanr, îmi inspiră + mai” 
puţină incredere de cât: interesul pipăit al unci 
familii. “Tocmai în casurile în cari € vorba ca 
un om să-şi jertfescă vieaţa sa statului, acest in- 
teres intră frte mult la socotelă.. Puternica do-.. 
rință a duratei individuale, asupra căreia m'am în- 
tins pe -larg în capitolul de mai înainte, îi înles- 
nesce aristocratului mult mai mult de cât plebeiu- 

- lui, jertfa de: sine însuşi. Aristocratul e sigur.de “| 
nemurire ; plebeiul înse nu-şi ascunde, în de Obştie, 
că nimeni nu va da atenţiune morţei sale, numelui 
stii, faptei sale: eroice. Eroul obscur are, cel, mult, 
o clipă de satisfacţie personală, apoi este asvârlit 
în grOpa comună; eroul din lumea măre, 'se 'entu: 
siasmeză fiind încredinţat că va primi o concesiune 
în perpetuitate şi un monument fârte bătetor. la 
ochi, în campo santo al istoriei. : 
Am fermă speranţă, că: sentimentul i intim n al soli- - 

darităţei omenesci. se va întări încetul cu încetul. 
Omenii de elită Pat avut în tot-da-una. forte pro- 
nunţat şi şi-au jertfit fără preget. sângele lor pen. 

“tru binele nemului omenesc. Dar, în genere, astă-di 
suntem încă: cufundaţi în individualism şi egoism. 
Sentiraentul "îngust. al interesului ' personal. ime: 

- diat, nuse intinde de cât fârte încet.până la pri- 
ceperea unităşei de interesa comunităţei, a _pPopo- 
rului, a speţiei ; Omenirea va trebui. s& mai umble 
încă mult timp, până st îndeplinescă și. omul de 
rend un fapt “mare, care cere jertfirea de sine; 
şi acesta numai pentru -că. utilitatea ce-a urina 
din acel fapt” pentiu obşte, îi va apare.'ca un 

43990. Bis, intern, o. 1, Ainciunile convenţionale. --10
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avantagii personal. Aristocratul, din -potrivă, simte 
că lucreză în interesul săi personal lăsând motșe- 
nire rasei sale, amintirea unui fapt eroic. Este impor- 

“tant. pentru Stat, ca să posedă o clasă, despre care 
se scie positiv, că are. motive st puie îndeplini- 
rea datoriei. mai pre sus de dragostea vieţei. Na- 
ţiunea nue silită atunci, în momente de pericol, 
să" începă a recruta voluntari de ocasie, ci are 
tot-d'a-una la îndemână, 6meni ca W inkelried, cari, 
cu ochii deschişi, se jertfesc de bună-voie pentru 

“binele. ei. - 
„Fără îndoială, că aceste fol&se ale unei aristo- 
craţii ereditare aă drept contra-greutate multe ne- 
ajunsuri; nici nu pâte fi alt-fel în Omenire. Mai 
întâiu de tote, aristocrația exercită o infiuență 
folosit6re. numai aSupra. caracterului, nu şi asupra 
spiritului unui popor; nu trebue -s-i cerem să 
ridice “nivelul intelectual. Clasa privilegiată păte 

„avea o vigre fisică superidră aceleia a mulțimei, 
_ fiind-că se hrănesce mai. bine, trăesce în condițiuni - 
_higienice mai favorabile şi înalţă avantagiile cor- 
„porale până la valârea unor atribute de rasă cari 
se transmit urmaşilor. Dar ca nu va sta nici odată! 
deasupra în privinţa spiritului, pentru simplul motiv 
că meritele intelectuale nu se transmit prin moşte- 
nire şi că, în ceia ce privesce talentul, fie-care trebue 
să fie fără dor şi pâte propriul stă strămoş, primul în- 
temeietor al casei sale. Acesta e un fapt curios,care n'a 
fost pus încă destul în relief. Geniul, şi chiar talentul 
ceva mai distins, scapă cu desăvârşire genealogiei; 
ele nau strămoşi, sunt şi rămân strict individuale;
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vin' şi dispar subit intro familie; nu cunosc nici 
cel mai mic exemplu de transmiterea lor la urmaşi, 
ca -cele-l-alte avantagii ipămentesci, nu numai ne 
sporite, ba nici măcar cu putere egală. 

Ceva mai mult: Gmenii de 'mare talent nat în 
de obiceii urmaşi, şi dacă at copii, apoi sunt slabi, 
piperniciţi -şi mai puţin înzestrați cu putere . de 
vieaţă, de cât mijlocia &merilor. Se simte acţiunea 

„unei legi misteri6se, care pare a voi să împiedice 
de a se produce, întrun “Singur nem, nisce prea 

„mari deosebiri de nivel, în ceia ce privesce darurile 
spirituale. Gândiţi-vă, ce sar întâmpla, dacă geniul 
Sar transmite prin moştenire, ca o talie înaltă, ori 
ca forţa musculară şi frumuseţea fisică! Ar exista 
atunci în popâre, o mică clasă de “Shakespeari, de 
Schilleri, de Goethe, de Heine, de Humboldi, etc. ; 
între acestă clasă şi gl6ta cea mare, distanţa ar fie- 
normă ;cea bîntâiă de la o vreme Sar înstrăina tot mai 
mult de cea-l-altă ; şi dacă mar putea să suporte condi- 
ţiunile generale detraiă, ar încerca sati st creeze în fo- 
losul ei, nisce legi particulare, prin urmare se forme- 
ze un Stat în Stat cu neputinţă de înţeles pentru mul- 
şime, saă st acomodeze propriilor ei trebuinţe, le- 
gislaţia, generală, ceia-ce, firesce, ar fi tot aşa de 
periculos pentru mulțime, ca şi când ar fi o-.- 
sândită s& respire mereu oxigen pur. O in-: 
teligenţă supericră biruesce tot-da-una 0 inteli- 
gență mai slabă, chiar dacă acesta din urmă ar. 
avea în serviciul ci o forță corporală mult mai 
mare. Când -nisce 'rase desvoltate intelectuali- 
cesce, se ciocnesc de nisce rase, cari sunt mai
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puţin. desvoltate, acestea pier la sigur. Pâte că 
o aristocrație de genii, chiar puţin numerâsă, 
S'ar purta faţă de propriul săi popor, cum se pârtă 
buni-6ră, Albii cu Pieile-Roşii, sau cu Negrii din 
Australia. 'Inst, nu se va ajunge nici odată st se 

„formeze o ast-fel de aristocrație. Geniul cheltuesce o 
aşa mare sumă de forță organică pentru a.se manifes- 
ta, încât nu-i mai remâne pentru reproducere. Ciu- 
dată împărţire a muncei în nemul omenesc! Oamenii 

_de rând au a se ocupa de conservarea materială a 
speţiei lor, spiritele mari au a veghia: numai la 
progresele desvoltărei intelectuale. Nu produce ci- 
ne-va şi idei şi copii în acelaşi timp. Geniul este 
un trandafir cu o sută de frunze, minunat, dar sterp, - 

este tipul cel mai perfect al speţiei ajuns la o 
desvoltare exăgerată, dar neapt pentru a se re- 
produce direct. Se pot da titluri de noblețe lui 
Goethe, lui Walter Scott, lui Macaulay: urmaşii 
lor, dacă i-au, nu vor înfăţoşa de sigur nici o 
dată,: în aristocrația ereditară, cea mai înaltă e- 

lită intelectuală a poporului lor. Chiar atunci, când . 
„prin excepţie, un aristocrat din nascere, ca Byron 

de exerhplu, are geniu, acesta nu-i face clasa lui 
mai mânosă în talente. Cele mai frumâse inteli- 
genţe ale unei naţiuni nu se vor găsi deci în a- 

 Tistocrația: ereditară; numai prin calităţile sale 
_fisice şi prin acele ale caracterului, acestă aristo- 
craţie, în totalitatea ei, se va ridica de asupra re- 
stului naţiunei. Densa va fi prin urmare pornită a 
preţui mai mult calităţile ce le posedă ea, de cât
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pe cele ce-i lipsesc; ea va închipui un ideal de 
cm şi de cetățen, care .nu va străluci prin darurile 
spiritului şi acolo unde înriurirea ei este precum-. 
pănitOre, inteligenţa nu va putea: s& dobândescă 
“rangul la care simte că are Gre-cari. drepturi. 

Un alt neajuns al aristocrației ereditare este, că 
ea se dă fâră dor și pâte la nedreptăţi. în potriva 
particularilor. Pe mulți din aceștia ea îi: lipsesce 

„de partea lor naturală, de aer şi de săre : mai are 
„ asupra plebeilor o însușire mai mult, care le facemaia- 

nevoi6să, dacă nu chiar cu neputinţă, biruinţa în lupta 
pentru vicaţă. Tâte legile, cari afirmă egalitatea de 
drepturi a cetăţenilor, fâră privire la nascerea lor, 
nu slujesc întru nimic: la inteligență egală, în 
ori-ce competiţiune a doi rivali, nobilul va fi acela 
care va birui, de şi adesea el nuar fide'o potrivă 
de bine înzestrat, ori chiar mai puţin. “Totuşi nu 
se pote schimba nimic din acestea. Justiţia abso-. 
lută este o concepție pur teoretică. Justiţia la care 
putem noi st ajungem este 6re cum diagonala unui 
paralelogram de forțe, ale cârui laturi sunt puterea 
şi justiţia ideală. Constituţia societăşei impune fie- 
cărui individ Gre-care jertfe; locul cel mai prielnic 

„al aristocratului pe câmpul de bătae în lupta pen-. 
tru traii, este: consecința uneia din aceste jertfe. 
Ea trebue suportată cu cele-Palte; fie-care pâte. 
de altminteri, să incerce ca să ajungă la rangul întâi. 
Dacă are umere şi câte destul de puternice, va . 
reuşi; dacă mare aceste arme firesci,. este în drept 

„să se tânguiască de privilegiile aristocraților, cam |
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"tot așa, cum antilopa păte învinovăţi de neobră- 
zare, pe leul care o devoră. 

Aşa dar, dacă se pune cine-va din punctul de ve= 
dere sciinţific şi dacă recunosce, că legile generale 
ale vieţei din lumea organică hotăresc şi consti. 

„tuţiunea şi acţiunea societăței omenesci, nu se pâte 
nimenea impotrivi de a găsi firescă şi, în unele pri- 
“vinţe, chiar folositâre, existența unei aristocrații e- 
reditare. Cu râte obiecţiunile, ce speculaţiunea filoso- 
fică, care nu ţine sema de fapte, ar putea st le ridice 
în potriva existenţei unei caste privilegiate, acestă 
castă se va forma fără greș de indată ce mai mult 
de doi 6meni vor intra în raporturi trainice 
de interes. Avem ca dovadă întru acesta, tâte 
statele, cari, la început, s'aă pus pe piciorul egali- 

„tăţei- absolute, Marea Republică a Americei de Nord 
este, în teorie, o democraţie desăverşită, dar în 
practică, în Statele din Sud, proprietarii de sclavi. 
formai o. aristocrație ereditară, cu t6te instinctele 

şi! atributele acesteia; în Statele de Resărit, urmaşii 
întâilor i imigranţi puritani şi ai coloniştilor olandezi 

“caută st se alegă de glâta năvălitâre a noilor ve- 
niţi şi s& exercite măcar Gre-cari privilegii sociale. 
Piraţii de la Bursă, îmbogăţiţi prin întrebuinţarea. 
cea mai neruşinată a vicleniei şi a violenţei, înteme- 
iază nisce adevărate dinastii, ale căror membri nu 
numai că sunt „tipurile date de model mulţimei, dar 
şi jOcă un. rol forte important în destinele comu- 
nei și ale. statului. 
„Se. crede că la Francesi, instinctul egalităţei 

este -mai cu deoschire puternic. Acesta totuşi nu
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"i-a împiedicat” să ridice pe ruinele vechiei lor no- 
-bilimi, o nobilime. nouă care, în adever, mare nici 
titluri, nici armurii, dar care posedă tâte însuşirele e- 
'senţiale ale unei aristocrații şi ai cărei strămoşi 

” print?o ironie a istoriei, sunt tocmai cei mai ne= 

. 

înduplecaţi fanatici egalitari ai marei Revoluții, 
St se observe bine, că nu vreu s& vorbesc de _re- 

“gicidii din Convenţiune, din cari Napoleon îşi alcă- 
„tui dupt modelul noblețe istorice, aristocrația sa im- 
perială, — ci de familiile în care :sunt ereditare in- 
fluena politică şi: bogăţia, începend de la marea Re-: 

- voluţie şi până adi, numai. şi numai fiind-că stră- 
bunul lor a jucat atunci un rol mai mult sati mai 
puţin marcat. Căutaţi numele acelora cari, de patru 
generaţii încâce, ati guvernat Franţa, ca miniştri, 

„senatori, deputaţi sai mari administratori, şi. veţi 
fi uimiţi de a .găsi între ele multe numi, cari dateză 
de la 1789 încă. Ast-fel al de Carnot, .al de Cambon, 
al de Andrieux, al de Brisson, al de Besson, al 

- de Perier, al de Arago, etc., ai fondat nisce di- 
nastii politice „de o mare importanță; dar. cei 
ce cunosc pe proprietarii de adi ai acestor numi, 
Sciii că numai lor (acestor numi) îşi datoresc situa- 
ţiunile, pe cari le ocupă în Stat. | e 

Imperiul otoman-are şi el o' constituţie, strict 
democratică şi nu cunâsce nici o nobleţe ereditară 
în afară de dinastia Osmanilor şi de urmaşii. pro- 
fetului, cărora de altminteri nu li se dă nici cea 
mai mică atenţie. In fie-care di se 'ved hamali 
şi bărbieri,. ajungend paşale ; şi capriţiul - padişa: - 
hului, . care singur. împărte ranguri -şi onoruri, 

, 
,
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nu se informeză nici o dată de "originea unui 
favorit. . Totuşi ţara e guvernată în realitate de 
către nisce fii de parveniți, de efendii, şi dacă paşa 

„nu pâte să lase odraslelor sale titlul stu, le lasă to- 
"„ tuşi, în genere, ca moştenire o parte din influenţa. 

sa. Nepotismul este, into clasă „privilegiată, cea 
din urmă "rădăcină care remâne încă viuă, dupE 
ce mălura democratică, le-a ros pe:'r6te cele-Pale, 
E lucru firesc pentru ori-ce om de a scâte pe 
propriul sei fii, şi pe fiii amicului stă mai cu pre- * 
ferință de cât pe un străin sai pe ori ce necunos- 
cut, ori-cât de mari ar 'putea fi meritele acestora! - 
lată pentru ce ginerele profesorului va avea tot. 
"'auna titluri sciinţifice mai solide de cât -acelea 
ale concurentului stă, căsătorit mai puţin favorabil; 
iată pentru ce cariera diplomatică va fl tot- Patina . 
uşoră pentru fiul unui ministru; iată. pentru ce fie- 
care generaţie care, în copilăria ei, s'a jucat de a val. 
ma în sal6nele părinţilor sus puși, va forma o falangă 
strânsă, care şi va da sprijin mutual şi pe care cu 
grei va isbuti să o dărapene acela care nu face parte 
dintrensa; iată în sfârșit, cum acela care. este 
mai. aprâpe de' taler, este. mai tote t-auna cel care 
scote întâia, 

„Am recunoscut, că aristocraţia este un aşedâment 
firesc O'menirei, pentru acesta chiar inevitabil 
şi i probabil: vecinic, şi nu m am 1 ridicat în potriva



onorurilor şi privilegiilor. ereditare ce-i se acordă, 
cu condiţia îns& numai ca aristocrația să formeze 
în realitate cea mai bună şi cea mai vrednică parte 
a poporului. Pentru ca o castă nobilă st existe 
în drept, trebue: ca ea st pâtă dovedi obârşia 
antropologică a pretenţiunilor. sale. -Trebue ca 
st fi eşit dintrun grup de elită şi ca prin se- 
lecţiune să-şi fi menţinut şi sporit calităţile. Istori-- 
cesce vorbind, tote aristocraţiile s'au născut ast-fel. - 
La popârele de o composiţie omogenă, 6menii cei 
mai voinici şi mai frumoşi, cei mai viteji şi mai | 
dibaci, au ajuns de: rimpurit la putere şi la 
vadă, şi. urmaşii lor “și-au pus fala familiei în 
aceste daruri fiiresci ale străbunilor. Ei au avut 
sentimentul că-și datoreză înălțarea, nu. favorei 
caprici6se a 6mehilor, ci mumei “nostre vecinice, 

Naturei ; dupe chipul de a cugeta al Gmenilor pri- 
mitivi, ei Sau lăudat că se cobâră- din deii po- 
porului lor, adică din tipurile lui ideale. Acestă” 
nobleţe de origine divină exista la Germani, ea 
mai există incă și astădi. la: Hinduşi şi la unele 

triburi primitive, ca Pieile-Roşii din America de 
Nord. Când, . din - potrivă, națiunea eşe: dintrun 
amestec de elemente diferite, sau” când o rasă pu-- 
ternică a supus o altă mai slabă, aristocrația este 

“formată de urmașii cuceritorilor, prin urmare, de 
rasa cea puternică şi superidră, cel puţin din punc- 
tul de vedere fisic, 'dacă nu altul. , , 

Acesta :e originea nobilimei în tâte ţerile euro- 
pene cari, pe vremea marei migraţiuni a popâtelor, 
sai mai târdiă, ai trebuit se. indure i invasia raselor
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strtine, în cea mâi mare parte . germanice. No- 
bilimea francesă primitivă este frâncă, burgundă 
şi saxo-normandă ; nobilimea spaniolă este visi- | 
gotă; cea italiană este vandală, gotă și lombardă, 
în parte şi. svabă, francesă şi spaniolă; nobilimea 
rusă este varangesă, adică scandinavă; nobilimea 
englesă este normandă ;. cea ungară maghiară ; 

„ cea chinesă e manciură. Tot ce-am dis cu privire la . 
„raţiunea 'de a fi a inegalităței sociale, se aplică pe 

deplin aristocrației eşite din. individii cei mai per- 
fecţi ai rasei sau dintro rasă superiGră de cuceritori. 
O asemenea aristocrație va ocupa cu drept cuvânt 
cele d'întâiu locuri în Stat, căci ea va avea tăria 

 trebuinci6să pentru a'punie mâna pe ele, și pentru a le 
„păstra. Mai bine organisată şi însufleţită de sentimen- 
:” te.mai înalte de 'cât massa plebeiană, ea va trebui 

"sE-şi exercite și să-şi desvolte. neîncetat forţa şi cu-. 
ragiul ei, fără de cari n:ar putea st resiste la ata- 
cul claselor inferidre. Ea și păstreză ast-fel” tot- 
d'auna superioritatea asupra restului poporului. Acţi- 
unea legilor firesci nu'i lasă altă alternativă, de cât 
aceia de a-şi păstra neatinse avantagiile, sau de a dis- 
“pare. Ea trebue st fie eroică, căci întrun moment 
de pericol dacă. îşi socotesce mai pre sus vieaţa, de 
cât privilegiile, atunci alţii cari nu se tem de m6rte, 
îi le vor răpi. Trebue se îndeplinescă în tot. locul 
rolul de luptător şi de: port-drapel, căci dacă nu 
se pune cu hotărire în locul dintâiu, va fi cotro= 
pită şi respinsă în rândurile cele din urmă. Nu 
pâte în sfârșit să formeze O castă inchisă, căci atunci 

„ cade în pieire,. şi în diua în care pismaşii ei 

E
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vor observa, că canu mai este rasa cea mai bună, 

va fi gonită de pe piedestalul săi. Ea nu, pâte să 
nu primescă -liberul joc al legei naturale din care 
"şi trage justificarea. Ori de câte ori se ivesce în 
popor o individualitate, care vădesce o superioritate 
deosebită şi silesce glâta să-i recunâscă superi= 
oritatea, aristocrația crebue să se grăbescă a-i des- 
chide rendurile ei. Degenerările inevitabile . trebue 

„să aibă ca contra-greutate o statornică. îmbu- 
nătăţire a 'sângelu:, şi nu trebue nici o dată stse 

“pue piedeci aventului celor mai bine înzestrați, 

avent căruia aristocrația îşi datoreză nascerea. 

„Acesta e în teorie. aristocrația, -a cărei rațiune 
de a fi, ar trehui st o recunscem 'şi a cărei su- 

perioritate ar trebui să o îndurăm. Dar în.practică, 
lucrurile se petrec cu totul alt-fel. Nobilimea care, în - 
mai t6te ţtrile Europei, ocupă întâiul rang, este ea 
oare arisrocraţia aşa cum am definit-o? Nici un om, 
în tâte minţele lui, va răspunde că da. Ceia-ce 
se numesce nobilime, adică clasa care caută să se 
deosibescă de restul naţiunei prin nisce titluri e- 
reditare, nu îndeplinesce nici una din condiţiunile 
unei aristocrații firesci. Am găsit o nobilime pri- 
mitivă, naţională sai divină, A popârele cărora nu 
-sa impus nici un trib dominant străin ; la cele-l-alte 
popore, cari au fost odinidră subjugate, am vădut că 
nobilimea era cuceritâre ; aceste dout feluri de no- 
bleţe sunt pretutindeni stinse sau degenerate. . 

- Ele s'au stins şi ai degenerat din chiar vina lor, 
fiind-că sau resculat în potriva legei lor vitale. fi-: 

"resci; abcădut în exclusivism şi nai sciut se. se



reîntinerescă. In multe familii, fecunditatea s'a sleit 
ast-fel, în cât întro bună dimincţă nau -mai putut 
produce nici un moştenitor ; în altele, urmaşii unor 
mari străbuni aă ajuns încetul cu încetul nătângi, 
slabi și laşi, mau fost în stare sE-şi apere nici a. 

"verea, nici sângele in potriva lăcomiei unor vrăj- 
maşi mai voinici, şi ai cădut în sărăcie şi în în- 
tuneric. Sângele lor curge pote astă-di în vinele 
unor muncitori cu diua, sai în ale unor țărani. Locul: 
lor, vacant prin încetare din vieață saii prin dege- 

"nerare, e ocupat de tot soiul de 6meni, cari "şi-au 
datorit mărirea, nu unci Organisaţiuni superiâre, 
şi nici naturei, ci favârei unor monarchii sai unor 
alte personagii nari. . 
„- T6tă' nobilimea actuală — nu cred se existe o ex- 
cepţie seri6să la acestă regulă — e o nobilime creată 
prin diplome, și, în cea mai mare parte a casurilor, 
chiar o nobilime forte tenără. Faptul unei voințe 
individuale, iar nu o lege antropologică, este ceia 
ce a creat titlurile caselor noue. 

Dar cum se dobândesce Ore, de la evul-mediu în- 
coce, dincolo de care nu se întinde în Europa nici un 
arbore genealogic, — favârea principilor, care se tra- 

„duce prin înnobilare? Se dobândesce ea 6re prin 
calități excepţionale, prin merite cari 2] fac pe 
om propriii selecţiunei pentru perfecționarea ra- 
sei? Istoria nobiliară a tuturor țerilor, ne dă r&s- 
punsul la acestă întrebare. Abia dacă există câte 
un exemplu, ca o fire. alesă şi nobilă, care re- 

-Presintă tipul ideal al .Omenirei,. să fi. fost înălţată 
la nobleţe. Dacă vro-dati din întâmplare, meritul
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real a găsit. în drumul sti untitlu de nobleţe, causa 
este că pe lângă calităţile -lui excelente a întrunit 
de sigur şi unele însuşiri josnice -şi vredhice de. 
disprețuit: numai şi numai aceste însuşiri explică: 
atenţiunea princiară a cărei obiect a fost. Causele 
ridicărei multor familii sunt aşa. de scârbâse, în 
cât față cu Gmeni cum se cade, nici nu pâte cine-va 
st le pomenescă. Aceste familii işi datoreză ono- 
rurile lorruşinei străbunilor lor de sex femeesc, şi fal: 
nicul lor blason amintesce înt”un mod fățiș că ele 
au numerat printre membrii lor, părinţi şi soţi prea 
lingăi și coconiţe nu tocmai cu multe prejudecăţi. 
In alte casuri, scrisârea de noblețe a fost răsplata 

- unei mişelii sau a unei crime, prin care strâbunul 
casei "și-a dovedit devotamentul sti cătră: prinţ. S& 
admitem, că prostituţia și asasinatul; deşi puncte 
de plecare fârte dese ale unor destine strălucite, rai 
servit ca treptă, de cât unei minorităţi a nobilimei. 
“Majoritatea *şi-a dobândit rangul ei întrun mod 

„mai puţin bătător la ochi. Un motiv obicinuit de 
înnobilare e bogăţia sau serviciile îndelungate în admi- 
nistraţie sau în armată. Cum. se. ajungea'6re la o bo- | 

„Săţie aşa de. mare în cât să se atragă ochii domni- * 
torului ? Prin lipsă de scrupul .sai prin noroc, dar 
mai adesea ori, prin lipsă de scrupul, de cât prin noroc. 
Pe timpul Reformei, se jefuia biserica ; puţin mai 
târdiă înarmai încrucişători, şi se făceau pirați ; - 
apoi pote neguţător de sclavi sai proprietar şi exploa- - 
tator de sclavi. In timpurile moderne, eşti furnisor 
al armatei sati: furi Statul, ori ești speculant şi 
smulgi la sute de mii de Gmeni, prin .nisce în-
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drăsneţe lovituri de bursă, gologanii ce M-au a- 
gonisit. cu anevoință; şi, în casul cel mai cinstit 

„eşti mare industriaș şi storci miliâne, de la câte- 
va sute de lucrători, plătiţi în chip miserabil. 
„Şi cine sunt 6menii “cari, prin servicii în timp 
de rtsboii sau în timp de pace, ş'ai atras asupră-le' 

„atenţiunea: principilor lor? Sunt tot-d'a-una — dic 
«tot-d'a-una» fără nici o restricţie — nisce suflete, 
lipici6se ca trupul unui molusz, cari ven&ză locu- 
rile, lunecând şi tărându-se, cari îşi petrec. vicaţa 

"întru a înăbuși într'inşii ori-ce mişcare de bărbă- 
. tescă neatârnare, a stărpi în ei cea din urmă remăşiţă 
de mândrie şi de demnitate, a se ploconi dinaintea 
acelora cari sunt mai sus puși, a “le fi plăcuţi, î- 
mitându-i în mod servil, a fâțărnici un devotament 
din cale afară 'de mare, şi în sfârşit, ca vrednică 
încoronare a unei vieți petrecute târându-se pe 
burtă, a cerşetori chiarinnobilarea. Omenii plămădiți 
din bun şi tare aluat omenesc, cari aă o colână 
vertebrală resistentă şi cari nu află nici linişte, nici 
fericire, dacă mai un caracter personal, asemenea 
Gmeni, par fi nici :0 dată mulţumiţi s&şi re- 
nege personalitatea lor, st fie tot-d'auna * de pă- 
rerea superiorilor lor, să linguşescă, st intrigeze, 

„să ceişâscă şi st câştige prin asemenea mijloce 
" fav6rea prinților. Guvernele  se- gândesc la aceşti. 
Omeni serioşi şi independenţi, atunci când evorba de a 
se ocupa posturi periculose, dar nu când sunt fa- 
voruri de împărţit. Aceşti 6meni se pun în frunte, 
când e vorba st-şi slujescă ţara cu preţul vieţei lor, 
dar ei nu dau din câte pentru ca st atragă asu-
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prâ-şi privirile monarchului la intrările triumtale 
şi în sălile de serbare. Pa 

Ast-fel fiind, nobilimea prin diplomă este în fapt o 
instituţie, care servă sprea înălța 6menii; precum aler- 
gările folosesc pentru rasa cailor. Invingttorii, me- 
niţi st formeze o nout rasă, posedă nisce calități 

"pe cari un tată le pote dori fiului stă, pentru a-şi 
face. cariera în lume, dar cu .cari nici un poet 
nu ar: îndrăsni să-și împodobescă eroul. Poesia 
“menţine idealul omenesc mai curat de cât cum 
o fac legea, şi moravurile; consciinţa estetică se 
mai revoltă încă, când consciinţa morală nu mai 
are nimic de dis; strângem ce e drept mâna 
Gmenilor ajunşi în. modul cum o înţelege socie- 
tatea, dar nu suferim ca o poemă .st-i slâvescă 
şi s&i dea de model Omenirei. Individii fie-cărei 
generaţii, cari se deosebesc de glâta poporului prin 

- decoraţii şi prin, titluri nobiliare, nu: sunt de sigur: 
cei mai r&i împărtăşiţi, din punctul de vedere in- 
telectual; în. regulă generală, ei nu sunt proşti, ci 
mai curând dibaci şi isteţi; ei dai altora inainte, 
în r&bdare, în tenacitate şi în tăria de voinţă. 

„Dar ceia ce. le va lipsi de sigur, este caracterul 
şi neatârnarea, adică tocmai calităţile pe cari aris- 
tocraţia naturală — o aristocrație de sânge — ar 
putea să le aibă şi cari ar crea, fără. intervenirea 
«unor legi scrise, o inegalitate socială in favârea ei 
şi în dauna plebeilor. 
Am făcut portretul individului care capătă no- 

bleşea pentru familia sa. Urmaşit lui vor ave în 
genere mai: multă înălțare morală de cât densul.
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„Pentru a -păstra un rang, cine-va nu e aşa vred- 
nic de dispreţ ca şi pentru a-l:cuceri; nu mat 
e silit st fie un. egoist. fără scrupul, un lin- 
guşitor: sai. un intrigant. Caracterul se îmbună- 
tăţesce prin acţiunea “treptată a ideilor. ce ese 
din teoria primitivă, care vede în aristocrați pe 
Omenii cei mai buni şi cei mai nobili. Dacă. 
noblețea prin diplomă 'n'are nimic, comun cu no- 
blețea de sânge, ea ţine totuşi la ficţiunile te= 

" Oretice din care purcede acesta din urmă.. Dar: 
ce sortă Gre aşteptă pe. nobilimea' modernă ?. Una 
din doue, ori jertfind prejudecăţilor din evul-medii, 
ea se -va .căsători numai în propriul ei cerc: şi 
va fugi de căsătorii mixte, ori în unele casuri va - 
contracta și acest soi de căsătorii. Întâiul cas con- 
duce la pieire repede şi desăverşită a familiilor no- 
bile. Acestea, în adevtr, nefiind: ca nobilimea de 

"sânge, eşite din individi mai bine organisaţi, nu - 
Sunt prevedute chiar dintru început cu vre-un 
prisos de forţă şi legăturile făcute merei în ace- 
laşi cerc, trebue să aibă neapărat drept urmare, . 

Sleirea repede a puterei vitale. Acestă putere nu e 
mai mare în sine de cât la Gmenii cei din popor; 
trebue cu t6te acestea st îndestuleze risipa mai mare, 
pe care 0 pretinde o vieaţă mai. intensă, unită cu 
o situaţiune mai înaltă; ea nu se pote reînoi 
prin afluenții, pe cari “i-ar aduce isvorul, cu nepu- 
tință de istovit, al forţei populare. 

"- "Dar când un aristocrat se căsâtoresce în afară 
de cercul său şi aduce sânge nou familiei sale; din 
ce soiii .e acest sânge, cari sunt motivele ce ai
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hotărit pe omul nostru. în selecțiunea sa? E... 
un cas din cale afară de rar, ca un om de familie 
“mare să se. căsătorescă din dragoste cu o fată din 
popor pentru însuşirile ei fisice şi morale; dar, 
din punctul de vedere al îmbunătăţirei . sângelui 

- familiei, numai. căsitoriile acestea ar fi cu folos, 
căci unei femei, pentru .a. întemeia o rasă bună, îi 
trebue nu numai conformaţia normală a corpului, 

„a cărei expresiune este frumuseţea ' armonisi, ci 
şi sănătatea şi echilibrul sufletului, însuşiri cari se 
arată sub forma. unei moralități liniştite, ba chiar 
puţin cam burgheze. . -. a 

De obicei, casătoria nepotrivită este săverşită din- 
tun interes bănesc sai dintrun capriţiu al pasiunei. 
SE analisăm condiţiunile acestor dout soiuri de 
căsătorii. | i 

Un om, de familie mare se îns6ră cu o burgheză 
bogată, pentru a-şi polei din nou, cum se dice, bla- 
sonul.. El este, sati un desmăţat, care s'a ruinat prin 
excese şi care întră în căsitorie ca. întro. casă de 
refugii, saii este un om slab şi fâră forţă vitală, 
Acela, care se simte plin de energie . vitală, este 
mândru şi întreprindător, el are “dorința de a se 
căsători cu o femee care st-i placă lui, şi e încredinţat 
că va fi:bine privit.de lume,. chiar fără. zestrea 

_unei' femei, pe care n?o -iubesce, Omul. de familie 
“mare, despre care am vorbit, e un om de rând şicu 
vederi înguste, căci trebue st fie gata a se preface 
şi a minţi, de Gre-=ce moştenitârele bogate cer în : 
genere, cel puţin câtă vreme sunt logodite, ca să 
se ascundă subt o aparenţă de înclinaţie, intirea 
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grosolană la averea lor. Moştenit6rea bogată, în- 
fâţoşeză de asemenea un tip forte josnic al Ome- 
nirei; ea se trage dintr'un tată cu mintea mărginită 
şi lipsit de demnitate; alr-fel n'ar voi el. se jertfescă 
fericirea copilului si, unei ambiţii deşarte, nici st 

-Strălucesci, nici s& intre în relaţii de familie cu o 
societate, în care el și. ai.. sti, vor. fi tot-d'a= 

“una trataţi cu batjocora și disprețul,  reservare 
Omenilor,. cari se introduc unde-va nepoftiţi. 
“Una din dout, ori fata e chiar mulţumită de sorta 
ei şi încuviințeză a 'se face soţia unui .0m,. căruia 
i este indiferentă, și în acest cas, ea este. 0 
„creatură fără inimă şi „fără suflet, o păpuşă prâstă 
şi îngânfată; ori doresce st iubescă şi. să fie iu- 
bită, dar primesce totuși sârta ce. i-0 pregătesce 
familia, şi în acest cas, ea e o fiinţă fâră voinţă şi 
fără caracter. - „ 

Tot așa stat lucrurile şi în căsătoriile nepotrivite, 
_carinu sunt contractate în vederea. zestrei. Nu vorbesc 
de casurile; în cari un amor adevărat şi moral: aduce 
alianţa. Putem cu atât mai mult st lăsăm de o parte acest - 

„cas, cu cât else înfâțoşeză pote odată întrun vec, şi 
din causa -rarităţei sale, nu pâte, 5& exercite nicio 
influență cât de mică asupra îmbunătăţirei . rasei a- 
ristocraţiei. Regula este, că un aristocrat, în mesali- | 
anţele” din amor, se însâră cu o actriţă, cu o călăreă 
de circ, sai cuo simplă frumuseţe bună de gură de pe 
Ja'staţiunile balneare, ori de prin salnele internaţio- 

* nale ale marilor capitale. Intro pereche. ast-fel alcă. . 
tuită, partea femeiască este o fiinţă anormală, care 
S'a, arătat ca un tip în afară de forma obicinuită 
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chiar prin. aceia, că şi-a ales o carieră excepţională, 
adesea chiar excentrică sai condamnabilă, că ţintesce 
la: o 'sOrtă extraordinară şi -se resvrătesce- în po- 
triva -datoriilor, pe cari societatea actuală, le im- 
pune sexului femeesc;. cât despre pârtea bărbâtescă, 
ca este ceia ce psichiatria 'numesce cun dege- 
nerat», adică un individ, în care. voinţa și raţiunea 
sunt închircite, simţul moral rudimentar, şi a cărui 
pasiune generică stăpânesce numai ea singură vieața 
psichici, de multe-ori, cu o ciudată depravare. Ast- 
fel de individi .nu se pot împotrivi poftei de 
a poseda.o femee care scie să-i exciteze; pentru 
a-şi satisface acestă poftă, ei fac tot felul de nebunii, 
nemernicii şi, de multe ori, chiar şi crime. St cerce- 
tăm chestiunea de aprope : în romanele cari se sfrşesc 
cu o căsitorie dintre un prinţ şi o comediană, se va 
găsi mai tot-d'a-una, că bărbatul e. un «degenerat», 
în înţelesul sciinţific, o fire slabă şisensuală, Căsă- 
toria nepotrivită aşa cum seface ea de obiceii, este forte 
departe de a aduce aristocrației folâse antropo- 
logice; ea pare din potrivă, că a fost născo- 
cită în mod forte ingenios pentru-a împreuna 
cea mai prostă materie omenescă din nobilime și 
din burghezime, întro căsătorie, din care nu pot 
eşi de cât nisce stârpituri, din punct de vedere 
moral cel puţin. 3 

Acesta e originea nobleţe statornicită prin diplome 
şi acestea sunt neapărat destinele ei viitâre. Stră- 
bunul a fost un egoist, un intrigant, sai un cur- 
tisan, de. multe ori chiar de tâte împreună ; urmaşul 
e osândit în mod fatal la pieire, fie că-și sleesce
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“sângele intrun cerc strâmt de familii, cari aa 
aceleaşi viţiuri ca şi el, fie-că că se legă cu nis- 
ce tipuri excepţionale de femei nedesvoltate și 
desmăţate, Acestea sunt fapte sociologice, cu- 
noscute de toţi. Şi totuşi, iată o nouă trăsătură a 
laşităţei, a prostiei şi a făţărniciei omenesti ; nobi- 
limea se bucură de o consideraţie socială, dinaintea 
"căreia marea majoritate a Omenilor,. se înclină de 
bună voe şi chiar cu o mulțumire ascunsă. Sno- 

„bismul, care se simte gădilat întrun chip deosebit 
de plăcut, când pâte st se frece de nisce aristocrați, 
domnesce în tâte gerile, chiar şi în cele mai de- 
mocratice. Francesul, care se fălesce Ca inventat 
egalitatea, e. mândru . se facă cunoscință cu un: 
duce saii cu un marchis, și se intereseză de vieaţa 

şi. isprăvile .nobilimei sale naţionale, în ciuda unui 
Jlunkey englez. Americanul, care nu cinstesce în 
„aparenţă de cât a-tot-puternicul dolar, arătându-se 
că-şi bate joc de deosebirile de clase ale ve- 
chiului continent, e încântat în fiindul inimei, - 
a putea avea în salonul set, vre-un gentilom. 
Totă . lumea scie cum : se capătă astă-di în cele + mai. multe şări titlurile de nobleţe. ' Se cun6s- 
ce preţul exact al unei corone de prinț, de conte: sai de baron. Se scie că acestă pod6bă este echi- 
valentul unei sume hotărite, și lumea dă cu t6te astea pod6bei, un respect pe care inst nu l-ar da 
Sumei în sine, ce sa plătit pentru titlu, | 

S& cităm o mică trăsătură, care arată obiceiurile 
mincin6se ale 6menilor civilisaţi, mai bine de cât | ar putea-o face o argumentare în câte-+a volume.
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Un deputat frances 1) a înfâțoşat camerei un pro= 
iect de lege în virtutea “căreia, 'ori-cine ar avea ” 
dreptul, versând o anumită sumă Tesaurului,: să-și. 
adauge un titlu de nobleţe și să se servâscă de el. 
în tâte actele; pentru 60,000 de franci ar “putea 
se fie cine-va duce,” pentru '50,000 marchis, etc, 
pentru 15,000 de franci, numai «Domnul de... 
Dacă acest proiect ar 'dobândi "putere de lege,: 
cu greu Sar găsi un om, care să' voiască 'a face 
acestă frumâsă negustotie şi s& cumpere în faţa luimei' | 
un titlu de nobleşe, cum, bună-6ră cumperă citie-va 9 
haină sati un lanţ de cesornic.:Din potrivă, anunţaţi în- 
tun diar, că Sunteţi în stare s& procuraţi în mod, 
discret înălțarea la rangul de nobili, pers6nelor cariaă 
avere, şi fiţi încredinţaţi că fie-care curier vă va aduce 
sute de. cereri; chiar” dacă n'aţi promite de cât nisce 
titluri de nobleţe ale republicei San-Marino saii ale 
principatului Reuss-Schleiz-Greiz; cu acelaşi preţ, sati 
cu uri preţ mai mare de cât preţurile propuse de-către 
deputatul frances, tot veri Săsi mușterii pentru, 
marfa d-tre. Şi totuşi acolo e vorba de o operaţiune 
corectă, iar aci de o operaţiune echivocă ; acolo" 
de un; titlu care este valabil întrun Stat de 37 mi 
liâne de locuitori, aci, de un titlu care mare val6re * 
legală de cât în vro câte-va sate. Da, dar în casul - 
d'intâiu se face cunoscut în mod public, că titlul 

„de noblețe este de vândare pentru ori-cine vrea 
st-l cumpere, pe când în tel de al, doilea cas, se 

  

1) Reposatul Gâtineau, deputat al departamentului Eure-et- 
Loir, - !
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menţine ficțiunea, în virtutea căreia noblețea este 
resplata meritului şi omul înnobilat o fiinţă de rang 
superior; de aceia se și mulţumesce cine-va să capete 
scrisore. de nobleţe: prin intervenirea unui samsar 
suspect, de cât s-o cumpere cinstit întrun biuro 

"al direcţiunei timbrului-şi a contribuţiunilor. A- 
„cesta e o dovadă, că lumea voesce:st menţină, în 
mod exterior cel puţin, minciuna nobiliară. 

De altmintrelea, privilegiile dare aristocrației nu 
sunt numai de natură 'socială şi nu stau numai 

“şi numai în titluri şi în complimente. Cu tâte că 
legea garanteză tuturor. cătăţenilor egalitatea drep- 
turilor și datoriilor, nobilimea cere totuşi în țările 
monarhice o inrîurirea forte reală şi forte mare, care 
i-asigură mai ales posesiunea tuturor sinecurilor 
publice. Ia aci cuvântul sinecură - în înţelesul 
lui cel mai larg. In organisaţia actuală a capitalului 
şi a muncei, trebuesc privite ca daruri ale Sta- 
tului, locurile cari asigură un rang onorabil şi în a- 
celaşi timp un venit sigur şi cari pricinuesc osten€lă 
mai puţină. Nobleşei îi sunt reservate tâte locurile, 
pentru cari nu trebue nici o capacitate specială, pe cari 
le-ar putea ocupa ori-ce om.de rând, numai dacă: 

„guvernanţii ar bine-voi să-i încredinţeze vPunul, lo- 
curi pentru cari, întrun cuvânt S'a inventat pro- 
verbul, că aceluia căruia Dumnedei i-a dat o fune- 
ţiune, îi dă în acelaşi timp și mintea trebuinciâsă, cum 
sunt locurile de oficeri, şi de impiegaţi superiori, privi- 
legiile, demnităţile de la curte. Statul le dă plocon 
unui mic grup de individi, cari, pe bună dreptate, 
mai nici cel mai mic drept la ele; el întinde masa
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pentru aceşti individi şi le dă un praznic bogat şi - 
gustos, numai şi numai fiind-că,. după vorba lui 
Beaumarchais, ei şi-aii dat ostentla să se nască. 
” Minciuna nobleţei prin diplomă, care s'a introdus 
în mod fraudulos, ca parasiţii, în formele isto- 

„rice şi n privilegiile nobilimei de sânge, care,— 
acestă din urmă, — işi avea, după cum am vEdut, teme- 
lia ci antropologică, — acestă minciună dic, de şi de- 
mascată în tot momentul de către istorie şi de către. 
rațiune, nu numai că e lăsată a se lăţi, ba e chiar 
şi giugiulită; ea este o "piatră unghiulară a sta- 
tului monarhic. Lumea se preface-a crede, că un go- - 
uman şi un moftangii, cari se intituleză domnul conte 
sai domnul. baron este compus dintrun aluat mai 
bun şi mai fin de câtacela al restului poporului; lumea 
pare a admite, că sgâriind, pe .hârtie sau pe 6 

„bucată de pergament, un prinţ pâte face dintrun | 
om de rend o ființă nobilă și distinsă. La urma 

urmei, de,ce n'ar putea-o face şi asta? Mila lui Dumhe- 
dei nu este 6re în serviciul lui? Ne putem deci prea 
bine aştepta de la densa acestă minunată prefacere, 

„care, în definitiv, nu e mai.cu neputinţă de înţeles, 
“ca minunile Bibliei şi ale sfinţilor, Să



Minciuna politică, 

I 

"Să luăm din mijlocul civilisaţiunei moderne, un om din popor, fâră legături de familie, fără rela- țiuni, cari să-i înlesnescă favrea celor: puternici "şi — mulțumită ei — tot felul de privilegii, şi să vedem care va fi Situaţia acestui om în stat, Pre- viu pe cetitori, că voii vorbi de un cetăţen din- tun Stat ideal al Europei. Unele trăsături ale ta- bloului ce voiu Schița, pâte să nu se potrivescă la unele şări anumite. Mesura libertăţei dată individului se deosebesce după localități, întocmai ca şi hota-= - rul acestei libertăţi. Dar descrierea de faţă, în trâ- Săturile ei generale, ne va areta cu fidelitate, starea ce s'a creat cetăţenului din Europa. 
-" Omul pe care-l iati de pildă, e tocmai: în etatea când părinţii lui vad că e nevoe a-i se forma spiritul. Cel dintăiă lucru ce-l fac, e că-l trimet la şcâla primară. Inainte de tâte'i se cere actul săi de nascere. S'ar pârea că pentru ca'un om să aibă dreptul la folâsele învețămentului obştesc, ar trebui să fie destul ca acel om să existe şi să fi ajuns la un. „Ore-care grad de desvoltare fisică şi morală. Dar nu € aşa; îi mai trebue şi un act de nascere, Acest act este cheia cu care i. se deschid tainele scrierei
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şi ale cetitului. Şi dacă nu-l ai, eşti silit s& aduci 
o dovadă numerotată, timbrată şi “iscălită, cum că 
te-ai născut, — lucru forte încurcat şi greu de tot, 
şi pentru a-l isprăvi, trebue st treci prin o mul- 
ţime de chichiţe oficiale, ale căror amănunte ne-ar 
îndepărta de subiect. In' sferşit; copilul e pri- 
mit la şcolă şi după ce stă câţi-va ani, ese apoi 
pentru. a începe st-și câştige traiul de tâte dilele. 
Bună-6ră, dacă el se simte destoinic st folosescă 
concetăţenilor sti cu sfaturile şi cu. amestecu-i 
în afacerile de drept; nu-i să dă însă voe să facă | 
acest lucru, dacă nu are de la stat, o învoire anume. 
pentru acesta care se numesce diplomă. De al- 
mintrelea îi se lasă totă libertatea sk fie folositor . 
societăţei făcând încălțăminte, Cu tote că o ghiată: 
strimtă sai răi făcută, pricinuesce negreşit dureri 
mult mai mari de cât ar pricinui-un sfat nechib- 
zuit într'o afacere juridică Gre-care. Iată-ne cu 
omul nostru ajuns la vrăsta de două-deci de ani; 

„şi dacă ar voi să plece în vro călătorie, pentru 
a-şi desăvârşi educaţiunea, nici asta nu-i e îngă- 
duit. Inainte de tâte trebue să-şi facă datoria mi- 
litară, st renunţe câţi-va ani din vieaţa sa, adică îi 
se cere s€ nu mai aibă nici voinţă şi să fie o maşină. 
“Minunat, Datori suntem cu toţiia face acestă jertfa 
statului, a căruia siguranţă ar putea fi pusă când-va 
în primejdie faţă cu un Gre-care duşman mai pu- 
ternic. In timpul“ serviciului sea, Ion al mei — îl 
voiă- numi d'acuma ?nainte Ion, pentru mai mare 
înlesnire, —lon al mei găsesce prilejul se ?ndră- 
gostescă o fată, Maria; el înste un băiat de trebă, 

7



lui nu-i placest trăiască cu aceia pe care o iubesce prin 
bucătăriile Gmenilor, cum le e obiceiul celor din ca- 
sarmă, Densul vrea st se însdre; dar nu pote; cât 
timp e soldat trebue st remâe holteit. Cu tâte că 
un soldat căsătorit: mar călca nici un drept şi mar 
micşora întru nimic puterea de apărare a statului, 
cu t6te că pasul lui, n'ar privi pe nimeni nici de 
aprâpe nici de departe, totuşi Ion trebue S'aştepte 

„până va sosi câsul să-și potă lepăda mondirul 
hărtănit. Cu chiu cu Vai a sosit şi acel moment;. 
pâte acum Ion st se *ns6re cu Maria lui 2. Negreşit, 
dacă amândoi ai la mână hârtiile! trebuitâre — şi slava 
Domnului — se” cer multe, multe hârtii; s& lip- 

„SsEscă, numai una, apoi sa isprăvit cu nunta! Dar 
Ion sare şi hopul acesta; şi ar vrea acuma st 
deschidă o cârciumă. Fără învoirea poliţiei” n'o 
pote face asta, şi dacă poliţia nu vrea, nu-i dă în- 
voirea. Tot așa-i Sar întâmpla şi cu alte meserii, 
a-căror .practicare. mar vătăma totuși drepturile ni- 
menuia, nefiind nici sgomotâsă, nici imorală şi nici 
periculosă. Ion vrea să-şi dregă casa, dar nu pete 
So atingă până nu capătă în scris învoirea- po- 
liţiei! Negreșit, strada e a tuturor, casa lui Ion 
respunde în stradă, trebue dar ss se supue regulei 
ce este. pentru toţi. Jon mai'are o grădină mare, 
aşedată departe de drumurile publice, pe care nici 
nu trece nimeni şi nici nu-i nevoit s*0 vadă cine-va. 
Ion vrea să ridice acolo o casă. Dar nici asta nu 

“pote s'0 facă fâră învoirea poliţiei, vecinica plicti- 
Sitre a tuturora. Ion “are o prăvălie, şi lui nu-i 
trebue 'nici o di de odihnă pe sEptmână; ar voi
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ca st ţie deschis Duminica ca şi în cele Palte dile. 
Nu pote însă, câci îl opresce poliţia, îl pune la: ștraf, 
Saui îl trântesce la dubă. Dacă are birt, şi cu tâte car 
vrea să-l ţie deschis târdiă, şi pâte chiar că el singur 
ar voi sE stea trez t6tă n6ptea; poliţia înst-i 
reamintesce că la cesul hotărit trebue st închidă 
prăvălia. Mai departe. Maria lui îi nasce un copil, 
alte necazuri, alxe belele. Trebue st-l declare la oficiul 
stărei civile, căci al-fel mititelul mai târdii nu-și 
va găsi căpătâiul, nici scie rostul. Mai mult încă, 
trebue se-l altoiască, cu tâte că el a vedut mulţi copii 
nealtoiţi scăpând de vărsat, şi alţii altoiţi, îmbolnă- 
vindu-se și murind de acestă bela. 
“Nu mai vorbesc de o sută 'de alte belele şi bo- 

clucuri pe cari le-a tras Ion în răstimpul anului. 
Intr'un rend voia să trecă cu un omnibus pe unele” 
'strădi ale oraşului; poliţia îns nu-i dete voie.. li 
plăcea un. colțişor drăguţ: din grădina. publică î în- 
reţinută “cu cheltuiala cetăţenilor; nu-i se. dete 
voie st între înlăuntru. Intro bună dimincţă îi vine 
poftă st facă o preumblare mai: lungă prin împre- 
jurimi; dupe câte-va câsuri de mers, se întâlnesce 
cu un pădurar, care începe să-l descâse în tâte chipu- 
rile cum îl chiamă, ba ce meserie are, ba de unde e, 
ha cutare, ba cutare lucru. Şi fiind-că Ion n'a: 
credut: de cuviinţă sE respundă unui om pe care 
nici nu-l cunoscea şi care ni tam-ni sam îl opresce 
din drum. fără se-i dea măcar bună-diua, jandarmul 
îi făcu fel de fel de neajunsuri, cari-l desgustară 
de intreprinderea lui. Intro di un vecin îi încalcă 
hotarul şi-i ia cu samavolnicie un' petic din gră-
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dina lui; pricina era fârte lămurită, două şi. cu dout fac „patru, i-a furat.o bucată din proprieta- tea, lui. Dar Ion trebui să-l dea în judecată. pe vecin; pricina se tărăgăni mai multe luni ;. în cele „din urmă Ion câştigă procesul, dar — mai e un: dar —  împricinatul n:avea de unde plăti. -Nu-i vorbă, se despăgubise el, căci îşi luase îndărăt bu- cata de. grădină, dară „ce st facă cu timpul pierdut, dar cu „banii. cheltuiţi — cari fie dis în trâcăt întreceai cu mult mai. mult preţul peticului de: pământ încălcat — fâră a mai ține semă de supă- rările, pe cari dânsul nici.nu le mai punea la so- cotelă, căci era deprins cu ele de copil? 
:Nu s'a isprăvit încă. Intro di, ce-i vine lui Ion al. nostru, se duce la musti, şi ce să vedi, zăresce un tabloă,. pe care erai zugrăviți nisce 6meni, îm- brăcaţi în haine ca în vremea vechie; îmbrăcămin- tea lor îi plăcu atât de mult, că cum sosi acasă, chemâ un croitor, și-și porunci şi el 6 pereche . „de haine: la fel, cu cele de pe tablou; croitorul îi le. aduce peste câte-va dile, şi cum vine cea d'in- teii Duminecă, lon se gătesce cu ele şi ase pe stradă. Tărăboii mare! Poliţia cum îl vede, e tâtă „În păr; nu se păte, îi dice ea, st umbli ca o pa- iață. — Bine, stăi că o st ve fac în ciudă! Şi Ion, nici una, nici dout, se strânge împreună cu câţi-va prieteni şi haidi, formeză cu toţii. o societate, cu scopul ca să-și arate pe faţă nemulţumirea: în po- triva legilor în fiinţă. Indată însă ce poliţia prinde de veste, află cine. sunt membrii şi fâră multă vorbă le desfiinţează Societatea, sub cuvânt că ar
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avea scopuri politice ascunse, Incăpăţiinat însă cum 
era, lon nu se lasă; 'se strânge cu alți câţi-va 
prieteni şi inființeză o” altă „Societate; de 'astă- 
dată însE.cu scop economic, adică un fel de so- 
cietate de economie şi de consumaţiune. Poliţia 
la rândul ei, strică societatea înc'odată, pentru că 
— dice ea — de ce nu S'a cerut încuviințarea 
trebuitore. Vremea însă nu stă pe loc, necazurile 
curg drâie şi Ion îmbetrânesce. Când e. bine dis- 
pus se mângăe, dicându-și, că Ruşii sunt şi mai - 
puțin volnici să facă ce vor în ţara lor, de cât 
dEnsul în' ţara lui; când e înse Supărat, se înfuriă, 
dicând că Englejii și Americani sunt mai liberi de 
cum e el; t6te astea le citise în diare, căci: dânsul 
nu fusese nici odată prin acele țări să vadă cum e: 

Intro bună-dimineţă nevastă-sa Maria m6re; şi 
cum ţinea mult la dânsa, nu voia st se despartă 
de-ea, ci o îngropă în grădina lor, sub copacul ce-i fusese drag ei. Să te ţii Ione! De aStă-dată poli- 
ţia se năpusti asupra lui ca o furtună. Audi dota! 
St-şi înmormenteze soţia în grădină!... Ion tu dat: 
în judecată şi osîndit, iar Maria fu - desgropată 
și fără nici o pompă dusă “de poliţie: la cimitir. 

lată-l pe Ion singur pe lume. Pe di ce mer- gea se întristă din ce în ce mai mult, i-se tâiă 
" curagiul, îşi lăsâ treburile în voia întâmplârei: şi curend' ajunse într'o străcie lucie. Ne mai având ce - 
mânca, într'o di 'se aședă întrun colț. de stradă şi cerşi. Un gardist îl luă. de scurt şi-l duse ]a secţie. 

— Nu scii că nu e voe SE 'cerşesci 2 se râsti co- 
misarul la el. a |
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— Bine, sciu, dar .nu înţeleg: de ce .nu;. nu 
“supăram: pe nimenea: dâr. numai mâna am în- 
tins-0, stricat-am cui-va ce-va? | 

i — La arest! nu voia să Sci, scurt; nam vreme 
de pierdut cu tine! | 

: ŞI-L trânti la dubă. | | E 
— :Dar după ce O s&es din arest.ce să mt fac? 

mai îndrăsni el st întrebe pe comisar. 
— Scii eu? Fă ce vrei! 
—. Sunt betrân şi nu pot să mai muncesc; sunt 

serac și prăpădit bolnav-de nu mai pot. 
* — Dacă eşti bolnav, du-te neică la spital; dar 

“nici la spital; nu... nici acolo 'n'o st te primescă; 
nu eşti bolnav de tot, ca să te pâtă primi acolo. 
„—. Care va s& dică, trebue st fii bolnav pe 

morte s& me primescă la spital, st nu mai am nici 
„o nădejde de scăpare? | Mă 

— Da, da! r&spunse comisarul, şi ca să se co- 
torosescă. de el, chemi pe alţii la rând. 

După „ce Ion își fâcu. osînda, fu primit cu chiă. 
cu vai, întrun institut de caritate. Hrana ce-i.se 

“da, era ca vai de lume; 'şi locuinţa era ca a unui 
puşcăriaş. Ba: ce-va mai mult; trebuia. st pârte un 
fel..de: costum al institutului, şi când eşea pe stradi, 
lumea se uita:la el cu dispreţ. Intro di cum mer- 
gea pe uliţă, se întâmplă s& "ncâlnescă pe un: 
prietin din vremurile cele bune: îi dete bună-diua, 
dar prietenul de altă-dată nici nu-i răspunse. Ion 
îl opri și dise:. «Ce ţi-am făcut de întorci capul 
în lături?» - | 
„ — Pentru-că, pentru că mai făcut şi tu ca cei-
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Palţi Gmeni, cari sai imbogiţit, respunse omul cu 
dispreţ, întorcându-i -spatele și căutându-şi de drum. 

Aşa 2... Reă de tot. Ion se întiistă şi tot felul de 
gânduri negre îi munceai capul. Intruna din dile, 
pe când se primbla, tâtă vieaţa trecută îi se înfă- 
țoşă înaintea ochilor şi se gândea: «lată-mă om de 
şapte-deci de ani şi mai bine... şi la urma urmei 
de ce sârtă am avut:parte? Nam fost nicio dată 
stăpân pe mine însu-mi; nici o dată n'am putut 
face ce am poftit. Voiam st fac ce-va, hop şi au- 
toritatea care-mi zădărnici totul. Păn” chiar şin tre- 
burile mele cele mai personale s'a amestecat alţii. 
A trebuit să m& port ast-fel ca nimeni s& nu se 
plângă de mine, dar alţii cum aa purtat faţă de 
mine? Sub cuvent că se ocrotesc drepturile altora, 
mi-le-a răpit pe ale mele, şi dacă cugeţi bine, 
vedi, că la urma-urmei şi pe ale altora le-a.0- 
crotit ca vai. de capul lor. Nu me lăsa „nici 
st fac ce vreau cu câinele meă, căci. dacă l-aşi-fi 
bătut, apoi să te ţii ce-ar fi fost pe capul meii: 
societatea pentru : ocrotirea animalelor, mână ?n 
mână cu poliţia, mar fi pedepsit, că nu mai 
sciam cum st m& descurc. Că a trebuit 'se îndur 
tâte necazurile armatei, tot o :mai înţeleg; cu.tâte 
câ vrăjmaşul Sar fi. purtat mai omenesce: de cât 
ocârmuirea ţerei- mele; mai pricep iarăşi că a tre- 
buit s&-plătesc tâte angaralele, căci cu: ce era să - 

„se ţie poliţia care m'a supraveghiat aşa de părin- 
jesce; cu tâte că, la drept vorbind, nu trebuia să plă- 
tesc nici o .lescae, pentru o meserie ce nu-mi 
scotea nici pâinea de tâte gilele. Tre acestea, mai
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merg, le mai înţeleg, dar de cele-Palte neajunsuri şi belele?- Ce anume mi-a dat în schimb societatea pentru tâte- jertfele ce a pretins' de la mine ? Pâte va dice că mi-a ocrotit sălaşul? Se vede că de aceia nu-] mai am adi... ME rog, ce a făcut poliţia . Sau primăria pentru mine?. Când mi s'a luat tot ce aveam, partea de grădină ce-mi mai remase, ce 2 făcut atunci autoritatea? La adică, dacă mar f fost ea 'la mijloc, nu puteam ei si-mi fac sin- gur dreptate cu vecinul? M'ași fi răfuit cu el, cum sciam că e mai bine, ori laşi fi remas eă pe-el, ori el pe mine, so fi ales întrun fel. Primăria. porti de grije ca stradele st fie pavate bine, Totuşi nu sciii d&i, dacă nu e mai bine se umbli în noroiă "până la glesne, cu cisme mari, de cât: se suferi atâtea şi atâtea şicane şi neplăceri de tot soiul, „SE-i ia dracu pe toţi!» | 
Tot mereu gândindu-se la tâte aceste suferinţi, lori ajunse la gârlă şi fără a face multă brânză se aruncă în apă. Dar și aci poliţia nu-l scăpă din .- vedere, îl sc6se din apă și numai de cât îl dete în judecată, pe motiv că a încercat sE-şi curme firul. dilelor; pentru care lucru judecata îl osândi la nu sciă cât timp de închisâre. Din fericire saă din nefericire — care din amendout? — Ion reci „Teă când se aruncase în apă, şi dupt un timp „Scurt, se îmoolnăvi de un atac la plămâni şi muri în puşcărie. Poliţia, şi de astă-dată, îşi încheiă obicinu- itul ei proces-verbal, care fu şi cel din urmă. Bietul Ion!
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II 

Bietul Ion! El a judecat ca un om supărat şi 
lipsit de instrucţie. -Densul “mereu dedea 'vina pe 
poliţie, pentru că lui i se părea, ci poliţia e isvo- 
rul tuturor neplăcerilor, pentru că n'0 vedea de 
cât pe ca şi pentru că densa-i înfăţoşa statul şi. 
legile. Negreşit că ela cam mărit greşelile civili- 
saţiei şi nu i-a recunoscut partea cea bună. Dar. 
totuşi, la urma urmei, tot el are dreptate. Sacri- 
ficiile ce statul cere de la individ sunt mai mari 

„de cât- drepturile şi folâsele ce i-le dă în schimb. 
Cetăţenul, dacă renunţă la neatârnarea lui, o face 
pentru un . scop anume şi n : vederea Gre-căror | 
folâse. EI crede, că Statul, căruia-i jertfesce o. 
parte din drepturile sale, îşi ia însărcinarea ca 
în “schimb st-i păzescă vieaţa şi avutul, şi că Sta- 
tul va întrebuința puterile unite ale” tuturor cetă- 
țenilor spre a săvârşi unele lucruri „pe cari indi- 
vidul singur mar” putea st le facă. Ei bine, cată .- 
S'o- spunem verde şi fără şovăire, că Statul nu - 

„rEspunde la acestă îndatorire; ba mai mule încă, 
el răspunde mai puţin de cât grupările barbarilor 

"primitivi, cari lasă membrilor lor. o libertate îndi- 
viduali cu mult mai mare de cât acea pe care o 

“lasă Statul civilisat.. i 
„Statul este dator st ne asigure vicaţa și avutul. 
N'o face.înst acesta, de 6re-ce nu e în stare să 
"'mpedice râsbâiele, în “cari mor o sumedenie „de . 
cetăţeni. Resbâiele dintre popârele civilisate nu 

„Sunt nici mai rare nici mai puţin sângerâse, ca între 
13990. Bidl. Intern. Vo. 1, Ainctunile convenționale, . 12
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triburile selbatice. Cu tâte legile şi restringerile 
libertăţei, fiul civilisaţiunei nu e mai bine ocrotit îm- 
potriva înverşunărei- unui vrăjmaş, ca membrul unui | 
trib s&lbatic; care nu cunosce folosul epitropiei po- 
liţienesci. Afară numai dacă n'ar fi de părere că 
a muri în uniformă ucis de un alt individ în uni- 
formă şi care opereză după comandă, este. mai 
mulţumitor de cât a fi ucis:de un: duşman s&l- 
batic care lovesce cu toporu-i de pictră, fâră se-şi 

„mai bată capul de prescripţiile teoriei. Unii doresc 
desfiinţarea rtsboiului şi înlocuirea lui prin arbi- 
tragiii. Aceia ce trebue să fie, se va îndeplini ne- 
greşit. Nu vorbesc de un viitor depărtat, ci chiar de 
timpul de față. Acuma, călcarea tuturor libertăţilor 
în timp de pace, nu-l scutesce pe individ de a se 
apăra el însuşi în momentele critice, întocmai cum 
ar face-o stlbatecul care rătăcesce în pădurile pri- 
„mitive.. Chiar în “afară de resboii, regulamentele 
„ocrotesc 'vieaţa individului tot aşa de bine, ca şi 
starea de. barbarie.. In sânul triburilor stlbatice, 
omorurile între membrii aceluiaşi trib, nu sunt cu 

“mult mai numerâse ca în “statele cele civilisate. - 
Actele de violență sunt mai. în: tot-d'a-una un efect al pasiunei şi acesta scapă cu desevârşire de. urmărirea legilor penale: Patima este o reintârcere, o cădere din not a omului civilisat în starea. omului “primitiv.. Ea este aceiaşi la omul bine crescut din sal6nele nstre, ca- şi la Negrii din Australia. Când 'cine-va e stăpânit: de „pasiune, omâră sau rânesce fâră temă de lege sau autoritate. Puțin îi pasă celui mort,“ pe care pote l-a ucis: un bărbat. în
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furia gelosiei, puţin îi pasi că poliţia se ia pe 
urmele omoritorului şi-l arestză, “ori că legea-l 
pedepsesce; şi mai la urmă pedepsa nu e sigură, căci 
mai în tot-d'a-una juraţii se înduioşeză şi achită pe 

“făptaşii, cari aa fost cuprinşi de furie sau stăpă- 
niţi de patimă, în momentul severşirei crimei lor. 

S&lbatecul are cel puţin măngâerea — slabi nu -- 
e vorbi, — că ucigaşul nu va scăpa de pedepsă, . 
căci criminalul scapi mai grei de furia barbariei, 
ca de pânda şi laţul polițienesc. 

„Pe lângi crima s&verşită -din patimă, mai este 
și crima fâptuiră -cu sânge rece şi cu precugetare. 
Soiul acesta din urmă de crime, se întâmplă mai des 
în starea de civilisaţie.ca în cea barbară, şi este, în 
primul loc, fapta unei 6re-care clase de Gmeni, 
a cărei existenţă se datoresce civilisaţiei. Sa dovedit 
sciinţificesce, că criminalii din deprindere, ai o orga- : 
„nisaţie prâstă şi şubredă, că sunt nisce. stărpituri 
și urmași. ai unor beţivi sai stricaţi, și. că ei înși-şi 
suferă de epilepsie. sai de alte bele, pricinuite din 
degenerarea centrilor nervoși. De obiceiii miseria 
ce îndură cei săraci prin oraşele. mari, îi slăbesce 
fisicesce şi moralicesce, „aşa că înpotriva voinţei 
lor, cad în starea bolnavă: de criminalitate. Tgte 

“legile din lume nu pot să împiedice crimele, cari 
Sunt o urmare firescă a civilisaţiunei; iar ucigaşii 

“şi bandiții” răsar în societatea nGstră  reglementată,- 
cu mult mai ameninţători ca în stepa Beduinului, : 
care nare nici oficiu de. stare civilă, nici im posite, 
nici cadastru. . Da A 

> Mai departe; proprietatea e tot aşa de puţin
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sigură ca şi viţa. In disprețul tuturor legilor şi 
a regulamentelor, se fură, se pradă, fie de-a drep- 
tul ca. pungaşii, fie pe ascuns, exploatându-se dupe 
împrejurări, individii și mulţimea. Ce ocrotire avem 
în potriva gheșeftarului, care: fură miliânele po-: 
porului econom, saii în potriva jucătorului de bursă 
Care, jucând: «la scădere», dintro. singuri dată 
Tuinză şi nimicesce averi întregi? Şi 6re omul 
civilisat care îşi pierde averea sa, vârind-o în spe- . 
culaţiuni, aşa numite financiare, este el mai” puţin 
păgubaş, ca barbarul căruia-i sar fura turma de. 
vite? Mi s'ar putea rEspunde fârte uşor: fie-care 
se pote aptra în potriva gheşeftarului şi a ju- 
cătorului de bursă, căci nimeni nu te silesce sc-ţi - 
dai banii celui d'intăii și se cumperi hârtiile, a 
căror val6re cel-Palt o 'scade prin joc de bursă. 
Voiu respunde: Da, aşa este, nai de cât se te fe- 
resci. Omul cu minte şi cel deştept pote so facă, 
dar poporul, mulțimea nu „pote. Şi apoi -nasce 
o altă întrebare: dacă e vorba ca fie-care st se - 

- apere pe sine, atunci de ce folos mai sunt le- 
„gile?2- De ce st ne mai jertfim libertatea şi st 

plătim impositele ? Tot aşa face'şi selbatecul; dacă -. 
are câini. și servitori buni şi ărme sigure,-se a- 
pără el: singur şi-şi ocrotesce avutul, nu mai! 
alergă la poliție st-i ceră ajutor. Dar în societatea. 
civilisată, acela care nu se pricepe și nu are de- 
stulă putere, e furat şi pungășit din tâte părţile, 
în disprețul tuturor scârgai-scârţai, cari tOtă -diua 
măsgâlesc la -hârtie_timbrată prin cancelarii. 

Incă ce-va. Omul 'civilisar, nu “numai că este:
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nevoit a. se ocroti şi apera singur, ca şi barbatul; 
dar mai este îndatorat pentru ocrotirea. ce i-o dă 
Statul, s& facă întruna jertfe de tot soiul, mai | 

cu semă bănesci, cari de multe ori întrec suma 

pe care doresce să și-o apere. - 
Firesce, că cel bogat dă Statului mult mai puţin 

„de cât ceia ce-i rămâne ; dar nu toţi sunt milionari 

întPun Stat. De regulă, în tote ţările — chiar în 
cele mai bogate — marea majoritate a populaţiei 

"-este săracă sai abia are cu ce trăi. Cu tote acestea, 
„toţi, chiar şi săracul, .plătesc atâtea imposite, că . 

dacă nu le-ar da- Statului, ci şi le-ar păstra, 
ar avea la vreme de bătrâneţe cu ce să-și ducă traiul. 

Barbarului s&-i se fure avutul, se pete întâmpla; dar 
că omului civilisat i-se ia de către Stat o parte din 

averea lui sub formă dei imposite, acesta € lucru sigur. 
Dacă, omului civilisat, „după ce şi-a plătit tâte indatori- 
rele către Stat, îi mai remâne şi lui ce-va, e lesne se-l 
perdă, fie prin furt, fie prin pungăşie răsfăţată, tot 
așa cum i Sar "fura unui barbar, are cel puţin 
nu plătesce nimic pentru acesta: 
„Resultă că starea omului civilisat, este intocmai 

ca aceia a călătorului, care întrebă pe. căpitanul de 
vapor cât costă drumul de la Strassburg la Bâle: 
«Patru fiorini pe vapor—iîi respunde căpitanul — 
dar dacă vei ajuta să tragi la fringhie, vei plăti 
„numai doi fiorini».-E şi. iai rea încă starea omu- 

lui cult, căci. nu-i se dă nici măcar libertatea st- 
şi alegă; vrend-nevrend,. el e silit și s& ajute la 
fringhie şi s€ plătescă cei doi fiorini mai. mult. 
Se mai cercetâm şi cel din urmă scop al Statului, 

7
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adică: unirea ' puterei tuturor pentru ca tâte silințele 
„și strădaniile s& folosescă: fie-cărui individ luat în 
„parte, scop ce n'ar putea să-l. ajungă individu 
dacă ar lucra singur. E adevărat că acesti sarcină 
o 'are Statul, dar el nu şi-o îndeplinesce cum tre- 
bue, sai 'numai fârte .puţin. Cum e alcătuit: adi 

„- Statul civilisat, el'e o maşină care. lucreză cu o. 
risipă de puteri fârte mari. Pentru efectul folo- 
sitor nu rămâne în schimb de cât o.mică părti- 
cică de putere, produsă îns fârte costisitor; restul 
puterei se 'ntrebuinţeză numai în potriva piedici- 
lor interi6re, care se pierde în fumul şi ?n sgo- * 
motul șueratului, Forma sub care sunt ocârmuite 
adi Statele. din Europa, face să se risipesci jertfele 
ce se cer cetăţenului, în întreprinderi nebunesci, 
“hasardate saă criminale. Capriţiul câtor-va inşi, 
ori egoismul unei mici minorităţi, hotăresc mai în 
tot-d'a-una, cum trebue să se cheltuiască puterile 
tuturor. Cetăţenul muncesce şi: rabdă, pentru ca 
să se facă -răsbie, cari:i nimicesc vieaţa şi lini- 
ştea, st se zidescă fortificaţii şi. tot soiul de în- 

„tăriri, palate, drumuri de fer, porturi şi canale, din 
cari nici el şi nici nout părți din dece nu trag 
nici cel mai mai mic folos; cetățenul lucreză şi 

„se Strădănuesce, pentru ca să se înfiinţeze admi- 
nistraţiuni nou€, cari îngreue şi mai mult înca 
maşina Statului, mişcarea roţilor ei, şi ce-va mai de: 
nesuferit, este că pe lângă că-i răpesc încă o parte 
din vremea lui — a cetâţenului — îi mai şi ciupesc o 
nout părticică din libertate; cetățenul muncesce din” 
grei, pentru ca st se plătescă lefuri grase unor sluj-
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başi superiori, cari nat. altă chemare de cât st 

huzurâscă şi st benchetuiască; iar el, cetățenul, st 

sufere şi st rabde mai răi; şi ca st fiti mai scurt, 

voiu spune că cetățenul muncesce şi sufere, pen-: 

zru a-şi face el însuşi jugul şi povara mai grele, 

lanţurile mai tari şi pentru ca alţii. s€ stârcă din 

el, mai multă muncă și mai mult sânge. 

“Numai Statele cele mici, sau Statele cari ai o 

mare descentralisare. sau o neatârnare mai de- 

severşită, nu fac o risipă atât de rușinâsă de munca 

cetăţenului ; prin felul, şi firea lor, prin condiţiu- 

nile lor de traii, acestea se asemeni întru cât-va cu 

societăţile cooperative, în cari fie-care membru pote. 

st. vadă iute şi: fâră multă bătae de cap, cum Sai 

" întrebuințat banii ce i-a dat, pote st: *mpiedice 

cheltuelile netrebuincise, să se "mpotrivescă -la 

timp întreprinderilor fără temeiu; în ast-fel de 

state, se simte îndată şi câştigul şi paguba; unul 
ze despâgubesce de jertfele ce le-ai fâcut, celă-l-alt - 
te împiedică de-a mai merge pe- o cale greșită. 
Nici. mai încape vorba, că întrun ast-fel de 

“Stat e grei s& urmăresci un scop ideal sau mai 

depărtat, care st nu dea fie-cărui individ fol6se 
chiar îndată; dar e şi mai grei st mulţumesci 

gusturile .unui individ cu ajutorul colectivităţei, 

ori st capeţi de la acesta banii ce trebue pentru a 
cumpăra un ciomag cu care s&l-stălcescă. pe cel 

_dintăiu. 
Se ne resumăm. Excesul modern. de cârmoire, 

precum jălbile, protocâlele, archivele, funcţionaris. 

mul,- restrângerile şi învoirile fără sferşit, nu. ocro- 
4



— 184 — 

tesce 'vieaţa şi on6rea individului mai mult de cât 
ar face-o 'lipsa acestui aparat încurcat.: In schim-. 
bul jertfelor de tot soiul, ca: jertfa de sânge, de 
bani şi de libertate, pe cari le face cetățenul 
pentru stat, el nu primesce de la acesta de cât o 
justiţie, mai în tot-da-una strâmbă şi Sucită, în-" 
cetă şi costisitre; 'şi instrucţiunea ce dă statul, 
nu se dă tuturor în aceiaşi măsură. Ar fi de ajuns 

„0 Singurâ restrângere, sai un singur sacrificii a 
se pune cetăţenului, pentru a dobândi tote a- 
ceste fol6se neînsemnate. Nu e drept a crede, câ 
libertatea individului dacă este restrânsă, se face 
acesta în interesul şi spre folosul drepturilor al- 
tuia; acest pretins folos nici nu: împiedică apă- . 
sarea individilor, şi le ia pe de altă parte liber- 
tatea totă ce o ai de la natură; legea constrânge 
pe toţi fără deosebire și cu aceiaşi hotărire, cum 
ar constrânge. pâte în lipsa ei un singur om violent, 
în rare casuri pe cine-va sau pe câţi-va. Este prea adevă- 
rat, că în civilisaţia nâstră'de astă-di, durata mijlocie a 
vieţei omului este mai lungă, sănătatea-i e mat bine 
ocrotită, morala generali mai înaltă, vieaţa socială 
mai pacinică, silnicia mai rară ca în starea de bar- 
barie, întru cât nu provin de la: criminali ce nu. 
mai au îndreptare ; tote acestea înst nu se datoresc 
funcţionarismului şi regulamentelor, ci sunto ur- 
mare firescă a culturei mai înalte şi a înţelepciunei 
mai mari a Gmenilor. Cetăţenul, încătușat în lan- 
ţurile pe cari -aşedămintele statului i le au pus, 
trebue st să apere însuşi, după 'cum o face stlba- 
ticul liber; dar cetățenul unui stat cultivat este mai
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neîndămănatic ca sălbaticul, căci” el s'a desvăţat a. 
se îngriji de 'sine şi nu-și mai dă bine sema de 

“interesele sale; de mic încă .e deprins a rtbda ju-. 
gul şi nedreptatea, neajunsuri în potriva cărora 

” sălbaticul Sar rescula numai de cât, chiar cu pe- 
ricolul vieţei sale; statul l-a deprins cu ideia .: că 

administraţiunile şi autorităţile se vor îngriji de 
el la tot prilejul ; “iar legea i-a nimicit caracterul, 
storcend din el t6tă puterea dea voi, mai mult 
încă, l-a adus în stare se nu mai pâtă nici st 
vadă când este. nedreptăţit. E falsă ideia, că e 
nevoe de tâte ordonanţele poliţienesci, ca st ne 
ocrotim. vieaţa şi averea ; în cetele căutătorilor. de 

aur din America apusană şi din Australia, 6me- 
nii se însărcineză ei singuri să. se apere, formând 
aşa numitele «comitete de pază», şi fâră nici. un . 
aparat biroucratic, ordinea. şi liniştea cea mai desă- 

verşită domnesc. .Nu-e nevoe st ne supunem 
la tote gusturile şi trăgănirile legale, pentru ca - 
dreptatea să fie între noi. Tot în societăţile pri- 
mitive de cari am vorbit mai sus, Sa născut— 

fâră biurouri şi cancelarii, fâră tribunale şi jude- 
cătorii — numai din sentimentul de dreptate, drep- - 
tul public şi privat, care asigură adevăratului pro- 
prictar, dreptul de stăpânire şi folosință asupra râde- 
lor muncei sale. 
„Care. va să dică aşa se petrec lucrurile întrun | 
grup format din: Gmenii cei mai neciopliţi, cei mai 
crudi şi mai pătimași dintre tâte naţiunile. Şi mul- 

ţimea Gmenilor blândi, pacinici, doritori de lini- 

şte, să aibă. nevoe de ast-fel de legături? Dacă
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bună-6ră Sar desființa acum nou€. decimi, din le- 
sile şi regulamentele în fiinţă, din slujbe şi nutori-. 
tâţi, din hris6ve şi procese-verbale, nu s'ar schimba | 
nimic; siguranţa fie-cărui om și a fie-cărei averi, 

"ar fi aceiaşi ca şi acum, fiercare ar urma se se. 
bucure de. drepturile sale fără mărginire, nimeni 

“ n'ar' pierde 'din folosele adevărate ale civilisaţiunei. 
fie-care: individ 'ştar căpăta ast-fel libertatea mişcă-. 
rei şi Sar simţi stăpân pe sine, lucru pe care 
nici nu pâte si-l pricepă în starea de supunere 

- obştescă de adi. Pâte că la început acest soii de 
libertate i-ar pricinui Gre-care: grijă şi l-ar înfri-. 
coşa, ca pe o pasâre închisă în colivie, căreia-i. 
s'ar deschide uşa şi-i S'ar da drumul. De altă parte este 
firesc lucru ca un barbar, tare e obicinuit să fie stăpân 
pe Sine însuşi, se nu pâtă trăi întrun loc, unde 
ar fi merei supraveghiar, unde-i Sar da porunci 
nenumerate, şi unde ar fi nevoit se se lase a fi 
dus de nas de alţii. Nici că mai încape vorba, că 

„SElbatecul S'ar duce dracului în cel mai scurt timp, 
numai de. frica reglementelor şi a hârtiei timbrate. 

- Din cele arătate mai sus, nasce o întrebare: Care 
ar fi starea, care ar fi idealul nostru? Un cetitor, 
fără: multă sciinţă de carte și care n'ar adânci lu- 
crurile, ar. putea forte lesne se. credă, că noi am 
dori anarhia, că ea ar fi idealul nostru. Anarhia 
— adică. lipsa de ocârmuire — este descoperirea unor 

- Spirite rătăcite şi Orbe; anarhia n'are nici o noi- 
mă și nici. un rost. Căci, îndati ce doi Gmeni în- 
tră în legături mai: mult sai maj puţin lungi, 
se stabilesce între ei un fel de guvernăment, adică.
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nisce forme, nisce regule de purtare, sai mai. bine 
dis, un fel de erarhie bine stabilită. Starea firescă 

a-omenirei nu este aceia a unei adunături, a unei în= 
grămădeli, fără formă, ci dimpotrivă ca să dicem aşa, 

a unei cristalisaţiuni, şi deci a unei aşedări -hotărite şi. 

regulate a moleculelor. Nu remâne un haos social, în 
care st nu.se formeze un aşej&mînt politic, în tocmai 

după cum în amestecul materiei cristaline se formâză 
îndată cristale. Critica sănătâsă nici nu cere anarhia, 

pe care nici nu putem sE ne-o închipuim cum ar putea 
fi dar autarhia şi oligarhia, stări în care se guverneză 

prin sine, și se guverneză puţin. Se simplifică maşina 
guvernamentală, se uşureză de tot, dacă înlăturăm 
t6te roțile şi şurubăria netrebuincisă statului, redu-- 
cendu-l față de cetăţeni numai la cea ce este absolut 
trebuincios pentru mersul. funcţiunilor sale. 

In acestă stare ideală, . individul ar lucra pentru 
- comunitate, sau cu ale cuvinte, ar plăti şi. atunci 
imposite, dar sarcinele obştesci n'ar mai fi privite 
ca nisce angarale atât de nesuferite adi. 

Fie-care *şi cumpită pâinea trebuinci6să, plătesce 
intrarea la teatru, îşi achită taxele şi cotisaţiile di- - 
feritelor  asociaţiuni şi cluburi, și nu-i pare reu . 
de cât numai atunci când nu găsesce aşa: de uşor 
sumele de bani ce-i trebue pentru t6te acestea. Şi 
de ce nu simte nici-o părere de rtu 2 Pentru 
că în schimbul banilor sti primesce: îndată o 
val6re - Gre-care : şi: -pentru. ci e încredinţat că 
banii nu.-se-duc pe gârlă şi nu-i sunt furaţi. 
Acolo, unde guvernul e atât: de simplu, în cât fie- 
care ; cetățân “pâte st-i vadă inta şi: scopul,-st-i:
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“supravegheze mersul: şi să-l ajute chiar: cetăţenul 
vede că impositele sunt trebuinci6se, pentru că-i 
aduc în schimb un folos echivalent, o despăgubire.; 
cl scie —ca să dic aşa — aceia cu-i se pote da 
pentru fie-care centimă din dărite ce-i se impun ; 
iar dreptatea unei ast-fel de învoeli dintre Stat şi 
el, îl împiedică de a se supăra vro dată, ba dim- 

„potrivă îl dispune: să se ţină de acestă învoială. In 
statul de adi, impositul îi pare ca o sarcină grea 
şi respingătâre; nu numai pentru că .vede risipa 
în cheltueli ce o face aparatul guvernamental, chel- 
tueli în tot-d'a-una nefolositâre, pentru că impositele 
sunt pretutindeni fârte ridicate, împărţela pe cate- 

„gorii şi repartiţia nedreptă, o urmare a organisaţi- 
unei istorice a societăţei și a legilor ei absurde; 
dar și pentru că ele sunt. hotărite de fiscalitate, de 
tesaurul public, iar? nici de cum, după un „scop: 
“politic raţional. Fiscalitatea este exploatarea po- 
porului, pusi în practică în chip sistematic şi ea 
nu caută alt ce-va de cât a găsi sumele cele mai 
mari cu putință, fâră st-i pese de scopul raţional 
al statului şi de urmările economice ale indivi- 
dului. Fiscalitatea nu se întrebă :.«Ce e de făcut ca 
datoriile reale. şi legitime ale 'statului s& fie înde- 
plinite ?» ci: «Cum st se facă ca să putem stârce 
poporului cât mai mari contribuţii cu putinţă 2» 
Ea nu-şi pune întrebarea: «Care e mijlocul cel mai 
bun şi cum S'ar putea face ca interesele individului 
st fie „ocrotite, fâră ca acelea ale Statulri st sufere?» 
ci: «Prin ce mijloc mai uşor cu putinţă, noi. per- 

„ ceptorii şi adunătorii de. dări, am putea st: punem
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mâna pe avutul poporului, fâră multă” muncă 'şi 
bătae de cap 2» După ideile "moderne, statul e :un 
aşedămint menit a favorisa binele individual; după 

concepţiunea 'feodală, dimpotrivă, individul era un 

ocnaş, un hamal, însărcinat s& ia parte la întărirea, - 

mărirea şi strălucirea statului; şi fiscalitatea se înte- 
meiază tot pe acestă idee. Dupt dânsa, statul preexistă. 
în chip firesc şi trebue să stăpânescă; cetăţenul Pa: gă-- 

sit d'a gata, venind mai târdiu şi prin urmare trebue 
st-i se supue; mai mult încă, impositul, după concep: 

-- iunea acesta, nu e numai o cheltuială. ce fie-care și-o 

impune singur, pe care trebue 'să şi-o .plătescă sie- 
şi şi pentru care trebue s& capete fel'de fel de 

folâse; de loc, dimpotrivă, cleste -un fel de: tribut 
pe care-l plâtesce _unei a treia individualităţi, şi: 
pentru care acesta a treia individualitate — Statul 
mâncăi — nui di în schimb de cât o chitanţă; de 

primire. + 
Nouă cetățenilor, ni :se- pare- că suntem -membrii 

uni asociaţiuni libere 'avend scopuri comune; - 
„dar fiscalitatea nu ne privesce de cât ca pe nisce 
prisoriieri ai statului, cari mai nici un drept. 
Noi ne pretindem a fi cetâţeni; fiscalitatea ne : 
ia drept supuşi, contribuabili. Numai aceste cu- 
vinte, ele singure, ne. arată deosebirea dinar: amen-" 

doue concepţiunile. 
Desvoltarea istorică a 'impositului a ciebuit să 

ne âducă numai de cât la fiscalitate. ln statele pri- 
mitive, contribuţiunea nu exista.: Şeful tribului îşi 

agonisea singur cele trebuinciâse, şi numai preo- 

tului abiacabia că-i se dedea ce-va.. Statul mavea”
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nici o nevoe, nici-o trebuință şi deci: avea -ni- 
mic st ceră membrilor sti: Dar. acestă Stare se . 
schimbă îndată ce ficţiunea despre obârşia divină 
a persOnei şi a puterei regelui, dete nascere des- 

„“potismului oriental și mai cu 'semă îndată-ce o 
- rasă de cuceritori streini se făcu stăpână “pe o. 
„nație subjugată. In amendout. casurile, mulţimea 
poporului: era privită ca o turmă de sclavi, un fel 
de proprietate personală a regelui sau a cucerito- 
rilor; ea trebuia s& plătescă” contribuţiunile,. nu 
pentru casa statului, ci pentru a umple lidile stă- 
pânilor; impositele. poporului eraii. considerate ca 
venitul lor firesc, ca produsul fondurilor sai a tur- 
melor lor. Popârele cele libere considerau impo- 
Sitele ca o stare de . servitute; şi multe -vecuri de 
apăsare şi de lupte, au trebuit, până ce ati fost aduse 
triburile germanice de exemplu, să plătescă - impo- 
sitele, pe cari erau obicinuite să le smulgă şi să le 
râpescă cu tăișul săbiei de la naţiunile. învinse. 
Ficţiunea care privesce pe "cetăţeni ca servi constrinși 
a lucra numai pentru proprietarul lor, regele, a ajuns 
pe la sfârșitul vrăstei de mijloc, temelia dreptului . 
politic şi a raporturilor dintre supus şi Stăpân. A- 
cEstă ficţiune mai. trăesce încă şi adi, sub forma fis- 
calităței şi stăpânesce statul nostru modern, înte- 
meiat — după cum se pretinde — “pe: suveranitatea 

„Poporului, cu t6te constituţiunile şi parlamentele sale. 
Tot pe o ast-fel de ficţiune se .întemeiazi or- 

ganisaţia biurocraţiei, cum şi Situaţiunea amplo- 
“iatului faţă de cetăţen. După -ideia modernă . a 
statului, slujbaşul trebue să fie. un "mandatar, un
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trimis al poporului, care-l plătesce şi căruia îi da- * 
toresce puterile, consideraţiunea şi locul ce-l ocupă. 

. În puterea acestei idei, funcţionarul trebue st se 
socotescă servitorul naţiunei, să fie respundetor faţă 
de ea; el trebue să nu uite nici o dată că este 
numit ca st supraveghicze interesele particularilor, 
interese pe cari aceştia nu pot fie-care în parte 
să şi le supraveghieze.cu atâta siguranţă şi inles- - 
nire; funcţionarul trebue să scie că, în teorie, na- 
ţiunea are de. el tot așa puţină trebuință, cum are 

„şi o casa de un servitor, căci fie-care individ 
"care-şi -pâte văcsui singur ghetele și aduce. apă, 
pâte tot atât de bine să se însărcineze şi cu a- 
facerile administrative, şi că dacă: plătesce funcţi- 
'onari, e numai pentru divisiunea muncei şi-spre 
folosul ce resultă din acesta. Cu t6te. acestea, în 
realitate însă, funcţionarul se crede; nu servi- 
torul, ci. stăpânul poporului. El crede că-și'da- 
toresce autoritatea sa, nu poporului, ci capului sta- 
tului, fie acesta rege saii preşedinte de republicâ. - 
El se crede: păstrătorul unei părţi din puterea su- 
verană divină şi. transcedentală. EI pretinde ca ce- 
tăţenii s&-i pârte respectul și:să-i arate supunerea" 

- pe care o datoresc . principiului suveranităței sale. 
Istoricesce. vorbind, biurucraţia îşi are obârșia în 

cea-ce"n Franţa se numea «bailliage». Scriitoraşul ca- 
re în biuroul stu, se portă mojicesce cu cetățenul:ce 

are trebă cu el este urmașul zapciului sati al privighe- 
torului, pe care.despotul din vremuri depărtate, îl pu- 

„nea mai mare peste glta norodului de sclavi, ca st-i 
ţie pe aceştia în- respect cu ajutorul gârbaciului şi
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"al armelor cavalerilor din corpul sei de gardă. 
Funcţionarul, fiind şi el o părticică «din graţia lui 

* Dumnedei», își însușesce infailibilitatea divină, . 
Ce e drept, el e mai mic ca şeful suprem al 
statului, dar în acelaşi timp se pretinde mai mare 

„ca cei guvernaţi. Vorba ceia: mare cu cei mici şi 
mic cu cei mari. Supuşii fiind turma, şeful statului 
păstorul, și el — funcţionarul — câinele păstorului. 
El are dreptul să. latre şi să musce cât o pofti, şi 
oile trebue se-i se supue, Şi-i se Supun !..... | 

Cetăţenul de rând — adică de o semă cu Ion al met 
„despre care pomenii mai sus — se potrivesce mi- 
nunat cu ideile fucţionarului. EI îi recunâsce drep- 

tul de a porunci şi primesce fără murmur, datoria 
de a-i se supune,. Dacă vine în faţa autorităţei, o 

„face, nu ca st ceră aceia ce-i se datoresce, ci: st 
„se râge să-i 'se facă un hatâr, De altmintrelea, i-ar 

fi cu neputinţă s& iasă din acestă stare paradoxală 
ŞI SE se pârte alt-fel, cici în certa şi lupta din- 
tre el şi funcţionar, acesta va eşi pe deasupra şi 
va învinge; şi chiar în casul cel mai prielnic pen- 

„tru cetăţen, interesele lui ar. suferi în timpul cât 
"lupta va ţinea, din pricina întârdierei, a străgănirilor 
“şi a chiţibuşurilor de tot soiul. Fiscalitatea are ca. 
apendice mandarinismul : amendoue sunt deducţiuni . 

„logice şi firesci a concepţiunei despre un stăpân 
«prin graţia lui D-dei» şi 2 unui supus «prin mila 

-lui D-dei». Adi, ca şi'n trecut, legislaţia este cu 
- desăverşire sub influenţa fiscalităței şi a mandari- 
nismului. Din o sută de legi întocmite, fie cu 
voinţa poporului, fie fără voinţa lui, nou&-deci şi.



nout la sigur, nu urmăresc scopul să mărescă li- 
bertatea acţiunei cetățenului și de a-i mări mul- 

„ţumirea şi ticna de traiă, ci de a înlesni cârmui- 
torilor de tot soiul, putinţa de exerciţii a dreptu- 
rilor lor suverane, pe cari ai sciut st și le ia sin- 
guri. Suntem supuși la tot felul de neplăceri, numai. 
pentru ca funcţionarul s& pâtă guverna mai uşor 
și st-şi încaseze contribuţiunile cu mai multă în- 
lesnire. Suntem numerotaţi şi însemnați ca vitele 
unei cirede sai ca oile unei -turme, cu tot soiul 
de numere şi slove, ca st ne pâtă găsi :mai cu: 
înlesnire şi exploata mai cu uşurinţă. Suntem pe-: 
depsiţi cu toţii a priori şi suntem siliți s& suferim 
tot felul de constrângeri - dăunătâre şi apăsătăre, 
numai pentru că unul din noi, excepţional, ar pu- 
tea într'o di s& greşescă. Dacă mai e nevoe st 
dovedim prin pilde cele susţinute,. poftim. Toţi 
negustorii sunt siliți, sub pedepsă, -să-și ţie re- 
gistrele în regulă, dupt o norină hotărită întocmai 
după cum scrie la cartea legei. Şi -de ce acesta? 
Pentru că unul din ei ar putea întpo bună dimi- 
ncţă să cadă în faliment fraudulos, şi pentru ca ju- 
decătorul de instrucţie să-şi potă “da semă dacă 
starea lucrurilor şi a afacerilor: e în regulă, sai 
cu alte cuvinte, dacă negustorul a "fost de trebă, 
ori nu s'a-purtat cinstit în daraverile. sale. Şi dacă 

"bună-6ră negustorul 'n'ar fi. ţinut registrele în re-" 
gulă, magistratul ar avea multă bătae de cap până | 
să vadă limpede şi lămuritiîn chaosul de: operaţiuni 
comerciale. Pentru ca să-l -scutescă:de tote :greu- 

„tăţile şi” plictiselile încurcăturilor numai a'unet ban- 

43990. Bible intern. Xo. 1. Minciunile convenţionale, BB
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ctute, şi pentru ca să-i dea magistratului acestă înlesui- re de control, legea ridică libertatea de acţiune la o sută alţi negustori, cărora nici prin gând nu le a trecut să tragă pe sforă pe creditorii lor. Fie-care din noi, în. oraşele mari nai ales, e ţinut st dea de scire “poliţiei de. ceia ce face, de unde vine şi unde se duce. Şi asta, numai pentru că unul din noi ar putea st facă nu.sciă ce rău, din care pricină poliţia ar căuta st-i 'dea de urmă; negreşit ca poliţia îl va găsi la minut, numai prin faptul că totă limea e ţinută a-şi arăta domiciliul, Şi pentru că poliţia în cas de contraveriție la lege, st aibă înlesnire în căutarea unui singur individ — lucru! pentru care ca e plătită să-l facă, — poliţia Supune pe taţi ce-i l-alşi, la tot soiul de declaraţiuni, ba cum îi chiamă, ba ai cui sunt, şi aşa mai departe. Aşi putea. se urmez. cu pildele până la infinit, dacă mar semena tote la fel, ca doue picături de apă 
Tte aceste vexaţiuni nu fac câtuşi de puţin ca Statul să-şi ajungă „Scopul. Legea apasi numai pe acei cărora nici prin gând nu le trece să o calce; în :Schimb îns, ea n'a împiedecat şi înfrânat pe „aceia, cari nici nu vor să 'scie nimic de densa. Bigamul îşi s&vârşesce crima, de și multe Şi cos- tisit6re sunt formalităţile, pentru omul cel cinstit care vrea st se însâre. Banditul pOrtă cui sine în tot-d'a-una şi cuțite şi revolvere, cu tâte că le- geâ opresce cetățenilor dea purta arme, fără o în- voire anume. Tot aşa cu tote lucrurile. E întocmai ca sistemul lui Irod, care a pus st se ucidă toți copiii. noii-născuţi..de sex birbătesc, numai” peritru
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că intro di, unul din ei, ar fi putut fi pretendent la 
tron; şi ca în tot-da-una, ca și cu Pharaon, toc- 

mai acela ce pâte deveni în adevăr primejdios în- 
ro di, scapă de cuțitul măcelului sai de planul 

uciderei, cum a fost şi cu Moise și cu Christ. 
Concepţiunea. filosofică a statului s'a schimbat 

cu desăvârşire astă-di. In raport cu statul, starea 
cetăţenilor. a devenit teoreticesce ca a unui tova- 

zăş faţă de compania .sa. Tâte constituţiunile, de 
la 1789, vorbesc de principiul suveranităţei popo- . 
rului; dar în practică maşina statului a rămas a- 

<eiaşi, ea umblă şi lucreză adi ca şi ?n epoca cea 
mai întunecâsă din evul-mediu, cu tote că presi- 
unea ci asupra individului este mai slabă. Premisa 
subinţelesă şi ascunsă în tote legile şi în tâte 
regulamentele, este acum ca şi înainte, că cetățenul 

ste proprietatea personală. a capului statului, sai 
cel puţin a acelei fantome impersonale şi abstracte 
numită Stat, care.a moştenit tote privilegiile ve- 

<hilor despoţi şi .care are drept incarnaţiune vă- 
„dită, «autorităţile». Funcţionarul nu este un însăr- 

<inat de -afaceri al poporului, ci representantul pu- 
terei Statului stabilit. de asupra lui; el este duş- 
manul, gardianul şi calăul poporului. — Legile 
sunt întocmite, pentru ca funcţionarul se pâtă 
apăra interesele stăpânului stă real ori abstract, 
— pe monarh Sai statul — în potriva poporului, 
presupunându-se de mai înainte, câ acesta ar voi 

sE scape şi s€ se: “scuture de stăpânire. Numai a- 
cestă idee singură explică consideraţiunea .de care 
„inandarinatul: urmeză. a se bucura şi în dilele nostre
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şia ocupa unloc destul de mare în stat, Funcţionarul nu se pote impune mulţimei, nici prin l€fa sa mare, nici prin luxul stă; el Tiu pote pretinde să-i se dea „acelaşi respect, ce să dă &menilor Supericri, dotați 
cu o cultură superidră şi cu mari talente; econo- miştii utilitari nu socotesc negreşit munca lui mai folosităre, ca aceia a claselor în adever produce- 
t6re, ca: agricultorii, lucrătorii, artiştii, Savanţii. 
Dacă deci calitatea de funcţionar nu este sinonimă. 
nici cu mari venituri, nici cu cultură intelectuală. Sai talente speciale, de ce atunci se dă acestei situ- 
aţiuni o consideraţie, pe care nici o alta, n'o pote 
obţine? De ce? | 

Pentru că funcţionarul este o parte din autoritatea 
suverană, la care poporul ţine morţiş, sati fâră să-şi 
dea semă, sai dintr'oobicinuință moştenită, ca la un 
ce tainic, suprafiresc, care Prov6că în același timp şi respect şi frică. Voința lui D-deii, de care e în- 
conjurat regele, se resfrânge şi asupra funcţiona rului; picătura de mir, care Sfințesce pe monarh: 
la încoronarea sa, cade şi pe fruntea funcţiona- „rului. Acestă idee urmeză 2 domni chiar și ?n 
şerile cari mau nici rege, nici încoronări şi nici. graţia lui. D-deii, şi a ajuns un fel de acţiune re- flexă a sufletului popular. 

III 

Să vedem acuma ce face parlamentarismul ? Nu 
dă el individului libertatea de mişcare pe care i-a 
luat-o fiscalitatea, mandarinismul şi legislaţiunea,
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care lucreză în interesul acestora dou? Nu face el 
din supusul feudal pe cetățânul modern? Nu dă 
el fie-căruia dreptul de a se guverna însuși şi de 
a-şi hotări densul singur srta lui în stat? Alegetorul 
în diua când alege pe deputat, nu este el 6re un 
Suveran în 't6tă puterea cuvântului, care-şi exer- 
citeză — cu tâte, câ indirect — vechile drepturi re- 
gale de a resturna şi a pune ministere, de a desti- 
tui şi a numi pe funcţionari, de a face legile, de a 
stabili imposirele, de a da direcţie politicei din 
afară? Ore buletinul de vot nu este o armă des- 
tul de puternică, cu care bietul nostru Ion, ar putea 
s8 impiedece apăsarea, îndrăznela și obrăznicia biu- 
zocratică şi st combată tâte instituţiunile cari nu-i 
sunt pe plac? a 
„Nici că mai încape vorbă, firesce că da. Parlamen- 
tarismul, ce e dreptul, are tâte efectele acestea — 
«lar, din nenorocire, numai în teorie. În practică, 
parlamentarismul e o minciună mare şi gogonată, 
ca şi tote cele-l-alte forme ale vieţei- nâstre poli- 
tice şi sociale. Trebue st notăm aci, că minciunile 
cari ne sar în ochi din tâte părţile sunt de dou 
feluri cu totul deosibite. Unele pOrtă încă masca 
trecutului, altele p'a viitorului, unele sunt forme ce 
nu mai ai rațiune de a fi, altele forme ce mati 
încă acea rațiune. Religiunea, ca şi regalitatea, 
sunt minciuni, pentru că le lăsăm noi să trăiască, 
deşi suntem convinşi de absurditatea bazei pe care 
ele sunt aşedate. Parlamentarismul din potrivă,. cu 
t6te că urmeză în mod logic din chipul cum noi 
privim lumea, este o mare minciună, pentru că
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până astă-di, el nu există de cât ca formă exteridră 
şi nu a fost în stare s& aducă cea mai mică schim- 
bare şi îmbunătăţire în organisaţia internă a sta-— 
tului. Casul cel dintâi, adică minciunile cu masca 
trecutului se pote asemăna cu vinul noiîn burse 
vechi; casul al doilea, adică minciunile nouă, aşa 
dise ale viitorului, se pâte asemăna cu produsele 
netrebnice remase în recipiente nout. 

- Parlamentarismul se pretinde că este sancţiunea 
principiului fundamental al suveranităţei poporane- 
După teorie, poporul întreg în adunările sale, ar 
trebui . să-și întocmescă legile şi să-şi numescă 
funcţionarii; adică să-şi pue în lucrare de a drep- 
tul voința sa şi s”o preschimbe în fapt, fără a o 
mai expune la pierderi de forţe şi la stălciri detot 
soiul, cari vrend-nevrend sunt o urmare firescă a 
străgănirilor. Dar pentru că desvoltarea istorică 
tinde a grupa individii. în masse politice din ce în 
ce mai mari, a contopi întregi comunităţi de limbi — 
sau pâte în curend chiar rase întregi — în câte o 
Singură naţiune cum şi-a întinde la infinit hota- 
rele statelor — exerciţiul direct al self-government- 
ului prin totalitatea poporului, a; ajuns “de pe 

„acum chiar, o imposibilitate materială, şi acolo 
chiar unde nu există încă, probabil că în curtnd 
va avea aceiaşi sortă. Poporul deci, e silit st-şi de- 
lege suveranitatea sa, unui număr mic de aleşi şi 
prin €i să-şi exercite interesele şi propriile lui drep- 
turi. Aleşii încă nupot guverna ei înşi-şi, ci de- 
lEgă şi transmit puterea — la rândul lor — unui 
numer şi mai mic de 6meni de încredere, — Mi-
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pun şi desființeză impositele, numesc pe funcţiohari și 
hotăresc resboiul şi pacea. Pentru ca în mijlocul 
“tuturor acestor învoeli, poporul să pâtă remâne 
Suveran, pentru ca tot-da-una st se facă după 
voinţa lui— de şi puterea-i e transmisă la douz 
delegaţiuni — ar trebui ca diferitele ipotese 'să se 
prefacă în realitate. Şi anume ca Gmenii, de în- 
credere ai poporului, să se lepede de personalitatea 
lor. Pe .băncile parlamentului, nu Omeni, ar trebui 
st fie acei cari ocupă locurile, ci să fie mandate caii să 
vorbescă şi să voteze. Voința poporului, trecend 

„prin .reptesentanţii sti, nu' ar .trebui să .sufere 
nici o ştirbire, nici o colorare, nici o resfrân- 
gere şi .nici o influenţă individuală. Miniştrii. la 
rendul lor, ar trebui st fie.un fel de canale de 
primire, nisce conductori, de asemenea impersonali, 
mecanici sau automaţi ai părerilor si ai voinţei mâ- 
jorităţei din parlament. Ori-ce abatere de la man- 
datul, pe care miniştrii l-au primit de la deputaţi 
şi aceştia de la popor, ar trebui st aibă ca ur- 
mare imediată, pentru cei di?ntâiii, căderea şi pentru 
cei-l-alţi revocarea. Dar înainte de. tâte, ar trebui 
ca acest mandat să fie lămurit şi desluşit. Alegttorii 
ar trebui să se înțelegă tot-la-una asupra lucrărilor 
legislative şi administrative, ce li se par trebuin= 
ci6se în interesul statului, şi să ceră representan- 
ților lor executarea acestor lucrări şi îndatoriri, 
ţinendu-se cu stricteţe de instrucţiunile date. Nu 
trebue să se alegă ca representanţi de cât Gmeni 
al căror caracter şi merit intelectual “alegătorii
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îl cunosc de mai înainte pe cari si-i scie volnici 
de a le pricepe şi executa programul hotărit de 
alegători, Gmeni cari st nu se abată de la linia 
<e li s'a hotărit şi cari se fie în de ajuns lipsiţi de egoism, pentru ca să jertfescă binelui obştesc, . şi 
timpul lor, și munca, şi mai cu semă interesul lor 
propriă, ori de câte ori acest interes se va găsi în 
“Oposiţie cu binele obştesc. Așa ar fi parlamenta- 
rismul ideal; cu chipul. acesta, legislaţiunea ar eşi 
în adevăr din popor, și administraţiunea ar emana 
de.la parlament; centrul de gravitate al edificiului 
public sar găsi în adunările electorale şi fie-care 
cetăţen ar lua parte în Chip vădit şi simţitor la mersul afacerilor. 

SE trecem acuma de la teorie la practica lu- 
<rurilor. Ce decepţie !! Parlamentarismul, aşa cum 
funcţioneză în ţerile clasice, - ca „Anglia şi Bel- gia, nu se potrivesce cu nici una din ipotesele 
nostre. 

Alegerea nu exprimă câtuşi de puţin voinţa ce- tăţenilor. Deputaţii lucreză în: tâte împrejurările 
după bunul lor plac şi se simt legaţi între dânşii 
numai de tema rivalilor lor, şi nici de cum de con- 
sideraţiunea datorită alegătorilor. Miniştrii nu gu- 
verneză numai ţara, dar şi parlamentul; în loc ca parlamentul şi națiunea să le prescrie lor direcţi- | unea, ei o prescrii şi parlamentului .şi. naţiunei. 
Ei ajung şi cad de la guvern, nu pentru că naţi- 
unea vrea ast-fel, ci pentru că-i silesce o vOinţă 
individuală puternică. Ei se jocă cum le place şi cum le vine la socorelă cu forțele şi cu mijlâcele
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naţiunei, împărțind favoruri şi daruri şi lăsând ca 
o mulţime de parasiţi. să se îngraşe în socottla po- 
porului. Ei nai a se îngriji de nici O mustrare, cât 
timp împart majorităţei. parlamentare câte-va r&- 
Taăşițţe din masa cea plină şi încărcată de tâte 
bunătăţile ce le-o dă statul. In practică, miniştrii 
Sunt tot atât de neresponsabili ca şi deputaţii; nu- 
merGsele abusuri şi nedreptăţile şi actele samavol- 
nice ce stvârşesc dilnic, remân ncpedepsite. 

Dacă odată întrun secol se întâmplă ca un mi- 
nistru s& fie urmărit, pentru că purtarea lui a fost 
în adever infamă, ori-că a intăritat în potriva-i o 
ură pătimaşi, spectacolul se isprăvesce mai în tot- 
d'a-una prin o înscenare judiciară sgomot6să şi pom- 
posă şi prin o pedepsi de o neînsemnătate ridicolă, 
Parlamentul este un aşedăment menit să mulţumescă 
vanitatea şi ambiţiunea deputaţilor şi să servesc 
interesele lor. personale. Poperele s'au obicinuir 
de mai multe mii de ani se fie conduse de o fi- 
inţă suverană şi să aibă deasupra-le o aristocrație 
privilegiată căreia să-i dea tâte onorurile şi să-i 
lase pe mână tâte bogăţiile statului. Omenii mari 
au dat popârelor în parlamentarism, o formă guver- 
namentală, prin care st pâtă face ca voinţa lor st 
înlocuiască ca' voinţa suverană şi tot odată st ia 
din mâna aristocrației averea statului, Ce: îns& au 
făcut popârele? S'aii grăbit să potrivescă parla- 
mentarismul vechilor lor obiceiuri, ast-fel ca. în 
urmă, ca și mai înainte, să. fie guvernate deo vo- 
înţă individuală şi să fie exploatate de o singură cla- . 
să privilegiată; numai acestă voinţă nu se mai nu-
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mesce rege, ci şef de partid, şi acestă clasă  pri- vilegiată nu se mai chemă aristocrație de nascere ci majoritatea dominatâre a camerei. Vechea si- tuaţie a cetățenului de rând faţă de stat, n'a fost câtuşi de puţin schimbată; aşa că Ion al meă, la care me întorc întruna, are merei de plătit tot soiul de angarale şi imposite, pe care el nu .le-a pus şi a căror întrebuințare n'o hotăresce densul; a se supune unor legi pe cari cl nu le face şi al căror folos nu scie, în fine a-şi scote pălăria îna- intea unor funcţionari cari îi sunt impuşi de o voinţă străină, In tâte țtrile Ion e acelaşi, -nu_ mai că în Anglia bună-6ră se numesce lohn Bull şi în Rusia, Ivan. | Si 
Parlamentarismul are un avantagiii ; el face ca 

cei ambiţioşi să se cocoţeze pe umerii concetăţe— nilor lor. Voiă dovedi că acesta e în adevăr. un 
avantagiă. Fie-care popor, şi mai cu semă un po- 
por care este încă într'o fasă de desvoltare pro- gresivă şi care este străbătut de o forţă vitală ne- 
sleită, produce la fie-care generaţie individi, în cart 
o putere personală desvoltată întrun chip cu totul 
şi deosebit de puternic, năzuesce cu îndărătnicie 'la 
un traii liber şi neînjugat nimănuia. | 

Aceştia din firea lor sunt dominatori şi nu sufer nici o constrângere, nici o apăsare şi nu as- 
cultă de nimenea. Ei vor st aibă capul şi câtele 
slobode. Denşii nu: se pot supune de cât propri- 
ei lor voinţi şi propriilor lor vederi, şi nici de cum 
celor ale altora. Şi dacă ascultă de alţii, se supun pen= 
tru că aşa voesc, iar nici de cum pentru că așa |ise -
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pretinde. Aceste individualităţi nu pot st sufere în ca- 
lea lor nici o piedică, căci,indată o tăstârnă, ori se 
zdrobesc de ea. Vicţa nu li se pare demnă, 
dacă nu le aduce satisfacțiunea ce stă în libera 
desvoltare a tuturor facultăţilor şi a tuturor în- 
stinctelor, Acest soiti de individi au nevoe de aer, 
de spaţii. În singurătate, ei îl găsesc fărâ lup- 
tă şi fâră greutate. Dacă sunt pustnici, stiliți 
sau fakiri, ori locuitori ai pădurilor Americei, 
pot st-şi petrecă viţa fără nici o supărare 
şi fâră nici o luptă. Dar dacă trebue să tră- 
iască în mijlocul ţărilor cîvilisate, mo pot face de 
cât cu o singură condiţie: aceia de a fi şef. Sta- 
rea lui Ion al nostru nu le-ar conveni de loc. Ei 
nu Sunt o pastă mole de lut, ci un cristal tare 
ca diamantul. Ei nu.pot să trăiască mulţumiţi în 
locul ce li a dat statul, căci nu 'e proporţi- 
onat după forma şi măsura lor. Lor le. trebue 
o locuinţă anume croită și potrivită, dupe talia 
şi trebuinţele lor. Ei se revoltă în potriva legei.. 
întocmită de-a gata şi la facerea căreia nu li s'a 
cerut şi părerea lor; şi vai de acel funcţionar 

- care ar îndrăzni să le poruncâscă lor, în loc se 
ceră ordine de la dânşii. In statele cele absolute. 
nu este loc pentruast-fel de creaturi. Acestă formă 
politică este mai tot-da-una cu mult mai puter- 
nică de cât forţa de expansiune a acestor &meni şi 
dinşii cad în lupta şi sforţările ce întreprind pentru 
a o resturna. Dar înainte de a dispare, ei sgudue 
într'atâta statul, în cât regele tremură pe tronul 
Sei şi ţăranul se înspăimântă în coliba sa. Mai
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în tot-d'a-una, acest soiă de individi se fac sau Tegicidi, sau Tesvrătitori, ori în casul cel mai bun haiduci ori brigandi. | 
Iu evul-mediu ei umblă rătăcind ca Robin Hood prin păduri, sai se fac condoticri în capul unei bande de mercenari şi ajung spaima prinților şi a pop6relor, mai târgiii ei cuceresc şi nenorocesc lumea nouă ca Pizzare şi Cortez trag sibiile fiind cipetenii de lans- queneţi la Pavia ;se îmbogățesc ca mercenari ai tuturor luptătorilor în resbelul de Trei-deci-de-ani, şi, dacă Sunt mai puţin fericiţi, sunt uciși ca Schinderhannes saii Cartouche. Adi, acest soii de individi, se numesc 

în Rusia nihiliști, după cum mai deunădi, în imperiul turc senumeai Mehemet-Ali. Ei bine, parlamentaris- mul permite acestor 6meni bine organisaţi, se-şi păs- - treze individualitatea lor, fără a nimici forma politică 
în fiinţă, saă fără ao ameninţa măcar. Mai puţin de lucru are cine-va pentru a se face deputat de cât pentru a atinge situaţia lui Walenstein şi e mult mai lesne s& ajungă prim-ministru întrun stat parla- mentar, de cât să restârne un'tron cee aşedat de se- cole pe temelii puternice. Ca deputat, pâte cine-va sc remâe în picidre în cele mai multe împrejurări 

în cari I6n al nostru ar trebui să se plece, şi 
ca prim-ministru, va avea negreşit să se lup- 
te, dar nici o dată se se supue unei voințe stră- ine. Cu chipul acesta, parlamentărismul este su- papa de siguranţă ce opresce pe individii expansivi ai naţiunei de a produce explosiuni nimicităre, 

Studiind psicologia bărbaţilor politici de meserie 
din tâte ţerile cu regim parlamentar, găsim că cea
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ce-i împinge în vieața publică, este nevoia de a-şi 
Simţi cât mai mult personalitatea şi de a o mani- 
festa în t6te sensurile. Acestă trebuință lumea o- numesce ambiţie sau sete de stăpânire. Nun mă 

 împotrivesc de a se numi ast-fel acest sentiment, dar să definim cuvintele. Ce este deci ambiția ? Este în adevăr dorinţa ardetâre de a fi încărcat 
de onoruri, adică de mulţumiri exteridre ale vani- tăţei? Acest indemn pâte cel mult face pe un băcan sad pe un alt burtă-verde îmbogăţit să dorescă să. fie ales la camera de comerţ sai în con- siliul comunal; în cariera unui Disraeli, a unui Kossuth, Lassale, Gambetta, acest indemn nu are nimic de a face şi nu jOcă nici un rol. Aceşti 
Gmeni nu umblă s& fie salutaţi pe stradă de tote secăturile îngânfate şi plictisitâre ; ei nu sunt mulţumiţi s& şi îmbrace haine împestriţate, s& aibă “merei pe urma lor, tot soiul de repor- 
teri, biografi şi portretişti; nici nu ţin s& pri-. mescă cereri de autografe de la elevele şcâle- 
lor superire de fete. Nici câ mai încape vor- 
ba. Nu pentru fl&curite acestea ş'ar expune ei 
la tâte nemulţumirile şi miseriile vieței publice, 
acestă viţă care reînoesce în. mijlocul civili- 
Saţiei n6stre pacinice, tâte condiţiunile vieţei ce- 
lor d'intâii Gmeni; traii în care nu e nici or- 
dine, nici linişte şi nici ticnă, în care mere 
trebue st stai la pândă şi gata de bătae, să fii 
trez, şi s€ .spionezi, st afli ce fac alții şi s& 
faci ca alţii se nu scie păsurile tale, să dormi 
cu arma în mână şi cu ochii pe jumătate des-
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chişi, st vedi în fie-care om un duşman, traii 

în care stai cu mâna ridicată asupra tuturor şi mâna 

tuturor asupra ta, st fii merei bârfit, înjurat, calom- 

niat şi cerfelit şi cu un cuvânt, st trăesci ca 

Pieile-Roşii întPun vecinic răsboiă prin pădurile 

bătrâne. Aşa poreclita ambiţiune care hotăresce pe 

bărbaţii politici de meserie. a-şi alege o viţă atât 

de plină de miserii şi primejdii, nu e alt ceva de 

cât trebuința de a-şi simţi pe deplin propria lor 

personalitate; acest sentiment sublim şi de o plăcere 

nespusă nu. e cunoscut de inteligenţele chircite; şi 

un om nu se ridică până la el, dacă voinţa sa nu 

Sa isbit de o piedică sai dacă isbindu-se de ea, 

Pa putut. sto înlăture şi st iasă biruitor. 

Tot aşa este şi cu setea de stăpânire. Adevăratul 

şef de partid, negreşit acela care € născut cu acestă 

aptitudine— nici nu: se gândesce atât la a domina 

pe alţii, pe cât se îngrijesce de a nu fi 'stâpânit 

- el de alţii. Când încovâe şi supune voinţei sale 

voinţele altora, o face acestă numai ca să guste 

simţimîntul plăcut. al puterei şi al întinderei pro- 

priei sale voinţi. Pentru acela care vieţuesce în 

mijlocul orenduirei politice şi: sociale de astădi 

şi care nu voesce st trăiască ca un pusnic în singură- 

tate nu-i remâne alta ce-va de. făcut: ori:st stăpâ- 

nescă. ori st fie stăpânit.: Naturile puternice şi cei 

„hotăriţi, neputend suferi cea din urmă alternativă, 

trebue st-și altgă pe cea Mintii, nu pentru câ 

acesta le face o plăcere deosebită, dar pentru că 

adi acesta e singura formă, sub care individul se 

„pâte simţi liber şi neatârnat. Dacă setea de putere
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ar fi. în adever ceia-ce înţelesul cuventului o arată, 
ea ar privi în tot-da-una de desubtul ei şi nici 
odată deasupra ei şi ar număra capetele ce sunt 
mai jos de dânsa, şi nici de cum pe acelea ce sunt 
mai sus, Dar de obiceii, ea face tocmai din po- 
trivă. Cesar. vrea st fie mai de grabă cel dintâiu 
întrun sat de cât al doilea -la Roma; în casul 
din urmă, el ar comanda un milion de &meni 
şi ar avea numai un singur Stăpân; întrun sat 
el mar comanda de cât câte-va sute de Gmeni cel 

mult. Ore puterea şi dominaţiunea în Roma, nu ar fi 
fost de o mie de ori mai mare Şi mai mărâţă, ca în- 
trun sat? Negreşit că da, dacă Cesar ar fi voit niu- 
mai st domnescă. Dar el vrea să-şi simtă petsona- 
litatea sa şi asta nu se întâmplă cât timp se îm- 
piedică de ceva; în Roma fiind al doilea, pe când ' 
întrun sat, el singur e tare "şi mare,-şi 'nici o 
altă voinţă nu apasă pe a sa. În acest cuvânt a] 
lui. Cesar, stă tâtă teoria ambiţiunei, care împinge 

„pe. Omenii politici la vi&ţă publică. Omenii “ne- 
însemnați cari nu iau parte în ' parlamentarism 
de cât ca nisce corişti sati figuranţi, pot să aibă 
alte porniri; ei caută să capete slujbe pentru denşii 
şi pentru ai lor, se destupe peascuns vrana butoiului 
statului şi st introducă o ţevă de trestie pentru a suge 
din el, fâră să-i coste ceva, gratis; acest soiă de 
politiciani, aceşti «saci de nâpte» (carpat-baggers) 
după cum li se dice în America de "Nord, âceşti 
venători de posturi, cerşetori de decoraţii şi parasiţi 
ai bugetului, sunt numai nisce unelte plătite de 
şefi; ei sunt numai nisce umpluturi, iar nici: de
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cum părţi esenţiale din mașina parlamentară. Cât 
pentru şefi, avantagiile materiale ale situaţiunei 

lor sunt secondare pentru ei. Partea principală de 
care sunt preocupaţi mereii este întinderea şi 
crescerea : personalităței lor, care sufere cele mai 
mari dureri când nu se pâte desvălui. 

In ordinea acestor lucruri, nici un cuvânt nu 

este mai des întrebuințat ca vorbă «Eu». Eu şi nu- 

mai Eu! Şi acesta tocmai pentru că parlamentaris- 
mul este triumful, biruinţa, apoteosa egoismului. 

Teoreticesce, el ar trebui s& fi solidaritatea or- 
ganisată, dar în fapt este egoismul ridicat în 
sistemă şi în obiceiă. Dup ficţiunea parlamenta-— 

rismului, deputatul se lepădă şi se desbracă de 
individualitatea sa, pentru a se contopi cu o fiinţă 
colectivă impersonală, prin care alegătorii cugetă 
şi vorbesc, voesc şi lucreză; în realitate însă şi 

cum se petrec lucrurile, alegătorii sunt acei ce se 
lepădă şi se desbracă — prin actul alegerei — de 
tâte drepturile lor, pe cari le trec deputatului şi 
acesta capătă t6tă puterea pe care ei o pierd. Fie. 
în programul sti, fie în discursurile sale, prin cari 
deputatul nu face alt-ceva de cât urmăresce votu- 
rile alegătorilor, el întră negreşit în ficţiunea ab- 
stractă şi ideală a parlamentarismului; când vor- 
besce în întruniri nu e vorba de cât de inte- 
resul public, de binele obştesc; vrea st se uite 

pe sine şi s& lucreze numai în folosul poporului. 
Dar tâte acestea nu sunt de cât nisce formule de 
cea mai imposibilă teorie, pe cari nu le ia în serios 
nici cel mai naiv şi mai simplu dintre alegă-
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tori. Ce e 6re, pentru deputat, şi interesul obştesc 
şi binele public? Nisce vorbe: seci, o: simplă. co-: 
medie: deputatul vrea să se! urce, să ajungă, şi 
aleg&torul trebue să-i fie scara, să-i ţie loc -de pie- 
destal. S& lucreze pentru popor? Cine? El? Aida 
de, ţi-ai găsit cine st lucreze; din potrivă; po- 
porul trebue să lucreze. pentru dânsul; da, aşa 
trebue st şi fie — spun ei, odată ce sunt învestiţi 
cu terfel6ga de mandat. S'a dis când-va câ alegătorii 
Sunt o turmă de votanţi; minunată. şi :adevărată 
comparaţiune! Parlamentarismul crează niscecon- 
diţiuni cu totul întocmai cu acelea din vremu- 
rile patriarhale. Deputaţii ocupă situaţiunea patri- 
arhilor : puterea lor se bizuia pe bogăţiile lor, cari 
se compuneal mai ales din turme. şi ciredi mari. 
de vite: Astădi îns, aceste turme nu se mai compun 
din vite adevărate, ci dintrun soii de vite — 
cam ciudate — cari în diua votărei îşi aruncă bi- 
letul. în urnă. Rabagas, era menit 'să. fie .0 cari- 
catură, O sătiră; mie însE îmi pare un tip forte. 
real. Nimic în el nu e. exâgerat;nu' trebue: nici să. 
ne mirăm, nici st ridem de el; Rabagas, - marele 
revoluţionar îndată ce a ajuns la putere cu ajutorul 
poporului, întrebuinţă în contra poporului, cu desă- 
verşire aceleaşi mijlâce de guvernămint şi de apăsare 
pecare le con-bătuse şi le declarase criminale în aprin- 
sele sale discursuri în potriva miniştrilor pe cară i-a: 
urmat el. Acestă schirmbare mi se pare și logică şi fi- 
rescă. Bărbatul politic nu urmăresce pri acţiunile 
sale alt scop de cât acela de a-și satisface egoismul. 
Pentru ca st ajungă la acesta, îi trebue:sprijinul mulţi-: 

142.990. Bi0l. intern, Alo, 1, Dlinciunile convenționale, 14
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mei. Dar'acest sprijin nu se capătă de cât prin tot soiul. 
de “promisiuni şi prin tot felul. de cuvinte, cari 
de cari mai zbârnietâre, pe cari. politicul le spune. 
ca o maşină tuturor celor ce-l ascultă, întocmai 

cum cerșetorul din.colţul stradei ori de la pod, mor- 
mâe trecătorilor: «Aveţi milă .şi pomană de un 
biet sărac!» Politicianul nu stă mult la gânduri, 
se supune îndată tuturor acestor mijlâce. Când. 
alegătorii îi dai voturile şi îl aleg, amorul săi 
propriii este satisfâcut şi mulţimea dispare cu de- 

» sevârşire dinaintea ochilor sti, pentru a nu-i se arăta 
din noi, de cât numai atunci, când simte că puterea 
îi e în primejdie. şi o va pierde: Atunci se-l vedeţi; 
face tot ce pâte, pentru ca sâ.o păstreze, după cum 
a fâcut şi 'la început pentru a o căpăta. După ce- 
rinţele situaţiei, el — deputatul —- va deşerta încă 
odată sacul cu făgădueli şi cu tot soiul de cuvinte, . 
de momeli, ori va ameninţa cu pumnul pe acela 
ce se va incerca 'să cârtescă sati se crâcnescă. ŞI 
acestă înlânţuire de premise şi de consecinţe logice, : 
se numesce parlamentarism, 

IV 

„E de ajuns să cercetăm puţin. mai de aprâpe 
maşinăria politică în tâte amănuntele ei şi vom. 
găsi că, în practică, parlamentarismul desminte în 
modul cel mai neruşinat teoria. o 

- SE vedem cum ajunge cine-va deputat? Se în- 
tâmplă f6rte rar—la 10 ani odată — ca alegătorii 
să se ducă la un cetăţen deştept şi de trebă ca
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st-l râge st-i represinte în parlament; acâsta se 
întâmplă la restimpuri mai depărtate şi în împre- 
jurări aşa de speciale, în câr ridică acestui fapt 
Chiar însemnătatea. lui aparentă. „Bună-Gră, un par- 
tid pote avea interes a încredința mandatul de 
-deputat, -unui om de elită, fe pentru că: crede 
trebuincios de a se împodobi cu numele stă, 
fie că circumscripţia electorală ar putea fi re- 
presentată — dacă nu Sar lua mesuri, — printr 
un adversar periculos. In casul acesta se face 
negreşit reclamă — pentru a mă servi do expre- 
siune modernă — în jurul unui nume, fâră ca acela 
-ce portă numele în chestiune, se contribuiască mă- 
car la acesta; cu chipul acesta, alegitorii îşi daă 
încrederea din propriul lor îndemn — unui om de 
“merit, care nici nu le-a cerut-o, şi ast-fel deci a- 
legerea se face în adever — după cum o şi cere te- 
-Oria — în pers6na celui mai bun dintre cetăţeni. 

Dar, de obiceiu, lucrurile se petrec cu totul alt- 
fel; un ambițios se înfiţişeză . înaintea concetăţe- 
nilor săi şi caută st-i convingă, că el are mai 
mult drept la încrederea lor, de cât ori-care altul. 
“Ce lucru îl împinge s'o facă acesta? Este âre do- 
'Tinţa de a fi folositor binelui obştesc? Aşi, cine Par 
lua în serios? Sunt, fâră îndoială, 6meni cari în 
adevăr ai aşa de desvoltat sentimentul de soli- 
daritate cu poporul şi 'cu omenirea, în cât voesc să 
lucreze și să-şi jertfescă totul pentru binele obştei; 
-dar, din nefericire, acest soii de Omeni, este forte 
zar în, diua de adi; şi afară de asta, aceste firi 
ideale sunt înzestrate cu simţuri delicate şi sunt
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cu totul refractari, neputEnd suferi relaţiunile gro- 
solane' şi "ordinare. Ore 6menii cu un caracteratâta 
de înalt ar voi să.se expue de bună voe -la t6- 
te “neajunsurile unei campanii electorale? Nici o 
dată! Da, e prea adevărat, ei pot st.sufere şi sk 
m6ră chiar. pentru: omenire, dar nu se vor duce 
nici o 'dată . în faţa unei turme: stupide de alegttori 
spre a-şi cânta. propria lor. laudă cu fraze umflate. 
Nici în ruptul capului! Fără s& pretindă vro 
plată sau recunoscinţă, ei îşi fac datoria aşa cum 
înţeleg, şi nici o dată nu se: vor lăuda ci însişi 
în vr'o întrunire publică şi nici nu vor face de- 
claraţii pline de frase declamatorie. De obicei, ei 
stai retraşi în cabinetul lor sai în câte :o adunare 
restrânsă de 6meni ca și dânşii, şi se feresc de sgo- 
motul ordinar al piețelor publice; — şi cu tâte că 
ei o fac acesta din pudâre şi modestie, nevoind să-şi 
murdărescă idealul: lor, totuşi însă spiritele de .rend 
şi proştii scot vorbă pe .tâte potecile, ba că ei sunt 
mândri, ba aşa şi pe dincolo. Reformatorii. şi mar- 
tirii merg şi ei.câte-odată prin mulţime, dar numai 
pentru a o converti, pentru a-i arăta greşelile, pentru 
a-i scâte năravurile cele rele, dar nici de cum pentru 

„a: 0 linguşi -sai 'de a-i ascunde greşelile prin tot 
felul de vorbe dulci, ce, negreşit îi place sk le 
audă. De cele mai multe ori, aceşti Gmeni mari 
sunt huiduiţi și loviți cu. pietre, în loc st fie aco- 
periţi cu flori. Un. Wiclef şi Knox,: Huss şi Lut- 
her, Arnoldo di Brescia şi Savonarola, au avut cu 

“drept: cuvent o înrîurire forte mare şi adâncă 
asupra masselor ; €i au avut darul să aţâţe o ură
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neimpăcată şi. să stârnscă în acelaşi timp : şi 
O dragoste pasionată. Totuşi nu cred, că :ei, ori un 

„Rousseau saă un Kant, un Goethe sau un Car- 
1yle ar fi putut obţine vr'odată. prin “propriile lor 
mijlOce şi fără sprijinul vrunui comitet „electoral, 
un mandat de deputat într'o circumscripție rurală, 
ori chiar întrun oraş mare. Aceşti. 6meni nu. se 
înjosesc a. face curte alegătorilor spre a. le .obține 
glasurile lor, nici nu pot combate pe un adver- 
Sar care urmăresce acelaşi scop, întrebuinţând tote 
mijl6cele. Chipul în care trebue să se lucreze pen- 
tru a obţine un mandat, îngrozesce pe un om 'dis- 
tins şi ales; numai cei egoiști sunt hotăriţi a: nu 
se uita la nimic pentru a dobândi. onoruri şi in- 
fluenţe,. fie 'chiar cu preţul a tot felul.de mijloce 
neertate.. ÎN a i 

Jată ce soiii de 6meni se aruncă în cariera politică. 
Ei sunt călăuziţi în tâte treburile lor: numai de e- 
goism; cu tâte acestea, ei ai nevoe şi de o 6re- 
care popularitate pentru a ajunge unde vor; şi po- 
pularitatea nu se capătă aşa cu una cu două, «ci 
“numai de acela care urmăresce binele obştesc sau 
de acela care se preface că-l urmăresce; ast-fel, 
ambiţioşii se vor îndeletnici cu interesele obştesci, 
ori vor sci st se prefacă. Ca st aibă “succes, ej 
zrebue să fie înzestrați cu nisce. calităţi, ce nu pot 
atrage simpatiile în partea lor. In primul rend, ei 
«nu trebue; să fie modeşti, alt-fel nu se vor. putea 
scote în relief, căci obraznicul mănâncă praznicul; 
dacă voesc 's însemneze ce-va, apoi s& nu aş- 
zepte câ alţii se-i distingă, distincţiunea: publicu-
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lui sosesce cam târdiă; ei singuri: trebue să se- vâre şi s&-şi facă loc prin mulţime pentru a ocupa. 
locul cel dintâiă. In al doilea rend, ei trebue se: 
scie a se preface şi a minţi cât şapte, căci al- 
mintrelea cum at s& zîmbescă unor Gmeni pe cari. 
bună-6ră nu-i pot suferi, ori nici nu-i cunosc ;. 
şi dacă nu se pârtă ast-fel, se prea pote săfie în pri- mejdie a-și face o sumă de vrâjmaşi ; pe urmă, tre-. bue să scie a făgădui, sciind cu: bună-semă că nu se: vor ţinea de cele spuse. 'Trebue să aprobe înclină- rile. şi patimele vulgare ale mulţimei, s& scie a se- preface că împărtășesc prejudiţiile şi ideile ei tra- 
diţionale, pentru că trebue să-şi câştive glasu- 
rile majorităței. “Tâte aceste trăsături şi cali-. tâţă. sufletesci, alcătuesc un personagiii respingt-- 
tor pentru un om de inimă. Şi întrun Toman,. un ast-fel de tip, 'mar deştepta nici odată sin:- 
patia cetitorilor; în vieaţa de tote dilele, acelaş. cetitor îi dă votul la tâte alegerile. 

Intocmai ca şi răsboiul, campania electorală, are 
şi -ea strategie și tactică. Candidatul nu se gă- 
sesce nici odată chiar el însuşi faţă în faţă cu a-.. 
legtorul. Intre amtndoi, e tot-de-una un co- 
mitet, care-şi datoresce puterile, propriei sale în-- 
drăzneli şi cutesanţe. Un X Gre-care simte nevoia. 
sE ajungă om însemnat: fâră multă vorbă şi bă-- 
tae de cap, el convâcă pur şi simplu, numai cu. 
autoritatea sa de particular, pe concetâţenii. sei la. 
o intrunire. Dacă simte însă, că nu are destulă 
influență şi nu e destul de destoinie să o facă 
Singur şi să isbendescă, mai ia câţi-va prieteni, se
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întovărăşesce cu ei, ori, pescuesce de unde-va câţi— 
va bogătaşi, pe cât de nătângi, pe atât de vanitoși, 
cărora le umple capul cu tot felul de idei “mari, 
ba, că “au dreptul și datoria de a fi în capul con- 
cetăţenilor lor, ba că ei sunt meniţi st pârte de 
nas opinia publică, şi alte și alte bazaconii de 
soiul ăstora. Şi ţine-te, de acuma înainte să-i 
vedi pe aceşti nătărâi, cum.se umflă în pene şi se 
găsesc forte măguliţi de acestă învitare; îndată 
se şi pun pe trebă, cel dintăiu lucru ce-l fac, e 
se-şi pue numele lor în josul. unui afiș lipit pe 
zidurile oraşului, ori de desubtul unui apel publi- 
cat în colânele vr'unui .diar, ca st facă efect asu- 
pra altor nătărăi şi proşti, cari judecă pe om după 
sacii cu bani sai dupe titlurile familiei sale. Şi în 
„tot-de- una se întâmplă așa. , 

Am ajuns deci st avem și un comitet. Odată a- 
cest comitet întocmit, întrunirea electorală seconvâcă 
sub “direcţia lui. Ori-ce comitet de acest soii se 
compune mai în tot-de-una din dou feluri de 
elemente: de ambiţioşi energici şi fără scrupul, 
şi de îngânfați cari îşi iau aere şi-şi dai impor- 
tanţă, nisce moftangii, secături, dar în același timp 
idioţi, umflaţi ca băşicele de săpun; cei dintăiu 
primesc în nacela lor pe aceştia din urmă, numai 
ca pe un material: de. înfrumusețare şi de podsbă. 
Ori-cine pâte întra în comitet fără să fi fost 

„unul din fundatorii. dela început şi chiar :fâră ca 
st-i se fi cerut concursul și sprijinul. Pentru ca 
st intri în comitet,-nu e.nevoe de cât să:iai cu- 
-ventul cât se pâte de des în întruniri publice, să
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vorbesci tare și pe : placul mulţimei, st te faci să 
fii aplaudat spunând tot soiul de parascovenii și 
anecdote, întrun cuvent să atragi atenţia tuturor 
asupra-ţi şi cu toţii se dică: «Bun băiat, activ 
băiat, bine vorbesce». Un Om, care are un' glas 
tunător şi rage cât un boi, care pâte să fle- 
cârescă uşor şi st bată câmpii asupra ori-cărui 
Subiect fără deosebire, va. obţine lesne de tot şi 
la sigur, o autoritate însemnată asupra mulţimei ; 
şi .vrend-nevrând ajunge a fi un aliat ciutat şi 
dorit de acei cari Sai impus ca şefi, sau di*mpo- 
trivă, un adversar Supirător și de temut; —şi așa fiind, cu toţii se vor grăbi să-l primescă în comi- 
tetul lor... 
Formarea comitetului se pote face, sai din ini- ţiativa aceluia, care vrea: să se alegă . deputat, sau chiar .şi fâră influenţa lui. -In casul di'ntâii, can- didatul. cârmuesce întrega mişcare; el îşi alcătu- 

esce statul sii major, el convâcă pe alegători, a- lege oratorii ce trebue se vorbescă și, chiar ia parte la: luptă. In casul celă-l-alt, di'mpotrivă,: comitetul este o bandă de mercenari, întocmită de -un că- 
pitân Gre-care și închiriată unuj candidat, pentru „a lupta în folosul seu, Câţi bărbaţi politici ajunşi, n'au lucrat ast-fel pentru alţii, înainte de a fi fost ei înşişi deputaţi! Ei faceau şi resturnat pe re- presentanţii poporului ;-ei dedeai — sai mai bine 
dis, vindeau mandate, fie pe bani gata, în folosul 
lor şi al tovarășilor. lor, fie pentru slujbe şi fol6se de 
alt. soi; şi n multe alte casuri, numai din vanitate pentru ca lumea să dică de ei că-s Omeni cu tre-
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cere în circumscripţia lor. In adunările electorale 
fraseologia- e a tot stăpână. Mulțimea ascultă cu 
plăcere numai pe acela ce vorbesce tare, care fă- 
găduesce marea. cu sarea şi care debiteză bânalităţi 
uşor de priceput. In diua alegerei, câți-va aleg&tori 
dintre cei mai cu vâdi, pe cari comitetul caută st-i 
câştige în chip individual, voteză după cum le dic- 
“ză vanitatea sai interesul lor; în 'cea ce. privesce 
majoritatea, care hotăresce. de resultat, ea-şi dă 
voturile: ei unuia din candidaţii,. pentru cari au lu- 
<rat. comitetele. Alegetorul 'ameţit şi zăpăcit, vo- 
teză pentru acela al căruia nume i-a. asurdit ure- 
chile timp de o săptemână. Nimenea habar mare 
-de cine este candidatul, .nu-i cunâsce "caracterul, 
nu-l scie ce pâte şi cât pote, nici ce şi curn vrea; 
îl alege aşa, numai pentru că-l cunâsce 'din nume, 
Dacă candidatul ar veni st ceră unui alegetor 
“să-l: împrumute cu ceva, fie “chiar cu un „obiect 
vechii” şi fâră val6re, “cetăţenul .ar.. căuta ne- 
greşit să se informeze mai bine despre : dânsul; 
Şi totuşi acelaşi alegetor îi încredințeză. cele: mai 
mari interese ale statului — și Degreșit 'şi pe ale 
sale proprii — fără s& scie ceva despre el,: de cât 
d6ră că este- recomandat de „către. un . comitet, ai 
„căruia membrii sunt de cele mai multe ori, tot 
atât: de : necunoscuţi alegstorului ca şi. candidatul 
“însuşi. Şi nu-i folosesc la nimica tâte protestările 
“în contra apăsărei — căci la urma urmei, în fond 
0 presiune .e aceia: ce: se face. Un cetăţen. care 
-âr. lua în :serios drepturile sale constituționale și 
ar voi să examineze :de apr6pe omul,: căruia. vrea
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să-i predea puterile sale, ar avea mult de furcă şi nu Sar putea împotrivi tiraniei comitetului, care-i impune cu dea sila un representant cu totul necunoscut ;. scrupulul stii Sar îneca numai de cât în valurile: mulţimei, rutinată şi deprinsă a face orbesce tâte- câte-i se cer. In casul acesta, ce-i remâne de fâcut? Dout lucruri, sau st stea acasă în diua alegerei şi. sc nu se' ducă la vot, ori, dacă se duce, st voteze: pentru candidatul care-i place lui, Şi întrun fel şi într'altul, nu va face cine scie ce mare scofală și nici pricopselă grozavă. Tot acela se va alege deputat, pentru care voteză mulțimea cea mare, indiferentă şi infricată, care nu e în stare să-şi dea semă. ce face; tot ambițiosul, pentru care s'a Stri—. Sat, -ţipat în tote părţile şi. pentru care S'a bătut toba: reclamei, va fi ales, cu s'aii fâră votul cetă-. jenului cu scrupul. Alte lucruri se cer pentru a fi ales, .nici merite, nici. cinste, cu totul altele. Făgă-. dueli în drepta, ameninţări în Stânga, intimidări, violenţe, palavre, pupături cu alegătorii beţi, zim- bete false şi pe d'asupra un je men fiche cât tote: dilele de mari, față cu torte. criticele ce se ivesc . ici-colea.. şi chiar pretutindeni. Negreșit că în teorie, fie-care cetăţen e liber să-şi recomande candidatul săi, se lucreze pentru el şi s-i facă un partid, o grupare cât mai întinsă ; dar cum se pe=. trec lucrurile în practică, e o deosebire de la pă-. ment la: cer; apucă-te tu cetăţen cinstit şi cons- cient: de laudă pe un om la. alegeri şi spune-le- tuturor că candidatul. eu -e înzestrat. cu tâte cali- tăţile bune; adi nu vei găsi pe nimeni, care st vo—
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teze pentru el, toţi se vor duce cu alai se voteze: 
pentru acela ce promite marea cu sarea, gheşefturi 
de tor soiul şi fol&se; iar cetiţenul care, exerci-- 
tându-și drepturile sale politice, va căuta în chip. 
constiincios binele statului, se va alege cu mai 
puţin folos, de cât vr'un giup 6re-care de politi-- 
ciani de meserie, cari prefac vieaţa- publică întrun. 
câmp de exploatare în tâtă regula. O: 

Cam aşa stă cu psicologia alegerilor pentru tâte- 
corpurile” representative. Alesul trebue să fie omul. 
de încredere al majorităţei ; dar în realitate, el nu. 
e de cât omul de încredere al unei minorităţi, adesea. 
“forte slabă, dar care este organizată, pe câtă vreme ma- 
joritatea alegetorilor este o massă fără nicio legătură ;. 
şi de aceia minoritatea pote să-şi impue voinţa majori- 
tăşei. Mandatul trebue să fie încredinţat celui mai inte-. 
ligent, celui mai deștept, celui mai cu carte dintre ce-. 
tăţeni; dar, de obiceiu, se dă aceluia, care scie s& iasă 
înainte cu mai multă îndrăznelă, care e mai cutezător,. 
mai obraznic. Pentru-un candidat politician nu fac. 
parale, nici educaţia, nici experienţa, nici caracte-. 
rul, nici consciinţa, nici superioritatea intelectuală, 
nimic; pentru el tâte astea sunt vorbe,.calităţi nw 
tocmai de valore mare; dacă le are:nu-i strică;. 
dar nici multă brânză nu face :cu ele, nu-i slujesc 
la nimica în luptele politice. Ceia-ce îi trebue îna-. 
inte :de tote, .este să fie mulţumit de sine în- 

„suşi, să fie îndrăsneş, st tae la mofturi, st fie fle- - 
car şi s& spue la bazaconii; atâta-i ajunge. În casul. 
cel mai bun, candidatul pâte să fie om onorabil şi 
dibaciu, dar nici o dată nu va putea st fie cine
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“scie ce fire. alesă,. delicată şi modestă. De aceia „vedem că cele mai adese-ori talentele nu lipsesc | -din corpul. representativ ; lipsesc Înst -caracterele, “acestea sunt. puţine de tot, * Sai -S& mergem mai departe. Mulțumită tot felului de fâgădueli mincinâse şi momeli ordinare; mulţumită linguşirilOr 'scârbese, laudelor neruşinate şi fără frâă, declamaţiilor banale şi fâră miez şi mai cu semă “cărdăşiei sale, politicianul de profesie îşi obţi- ne de obicei mandatul „visat şi dorit. Remâne acum Ss: vedem cum îşi exerciteză el acest mandat şi cum îşi îndeplinesce datoriile sale. Se pot în- tâmpla dout casuri: ori el este o individualitate pu- ternică, sai un om de rând. In casul cel di'ntâiă, -el va scie să-şi facă aderenţi şi va forma un partid, În casul celă-lalt, se va alipi el. de un partid deja în fiinţă. | 
Calitatea prin care ajunge cine-va şef de partid este. voinţa. Acesta este un dar, care nare absolut . de a face nici cu inteligenţa, nici cu fantasia, nici cu prevederea şi. nici cu mărinimia. O. voinţă pu- -ternică, pote forte ușor st mergă alături cu o minte , mărginită, cu josnicia sentimentelor, cu necinstea, egoismul și netrebnicia; voinţa e o forță organică “CU care ar putea fi înzestrat şi un:om scelerat şi -un- om de nimic,. tot aşa de bine cum omul cel „mai stricat şi corupt pote s& aibă o talie desvol- tată şi O mare putere musculară. De altminteri, „ori “cari ar. fi calităţile lui, un ast-fe] de om, dacă va. fi înzestrat cu Voința cea mai mare, fără dâr şi. pote că; va fi cel-dintâiă într'o adunare, va fi
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capul “şi stăpânul. El va: sfâşia şi nimici voinţa 
mai puţin tare ce-i va eşi în cale; şi lupta lui: 
va fi tot-da-una, ca acea a unei 6le de spijă faţă 
cu una de lut. Ce e dreptul, o inteligenţă mare, 
pote să stăpânescă o voinţă. puternică. Dar cum?. 
Nici de cum printro luptă” fâţişă, ci printr'o. su- 
punere prefâcută şi suggerându-i atât de bine şi pe. 
nesimţite ideile sale, în cât cel cu voinţă . puter- 
nică să le ia ca drept ale lui proprii. a. 

- În parlament, cel mai puternic tovarăș . al.vo- 
inţei, este elocinţa. Dar şi dânsa este. o aplicare 
din fire, cu desăvârşire deosebită de desvoltarea 
spiritului şi a caracterului. Pete fi cine-va un om 
mare ca poet, cugetător, general sau legislator, 
fără sE pâtă ţinea cu tâte acestea un discurs de 
efect; pe de altă parte, pre cine-va să aibă o 
inteligență de tot ordinară, dar să aibă darul vorbirei. 
Istoria parlamentelor ne vorbesce de forte puţini 
oratori cari s€ fi mărit orisontul intelectual al o- 
menirei. Cele mai vestite discursuri: împrovisate, 
cari în  desbaterile istorice aw produs hotăriri 
seri6se şi aii adus autorilor lor glorie şi: putere, 
cetindu-le, își fac o impresie atât de urită, în cât 

fără să vrei 'te întrebi, cum s'a putut ca un ast-fel 
de discurs st aibă un efect atât de mare asupra au- 
ditorilor? Ca să putem. înţelege acest lucru, ne gră- 
bim a spune, că în marile adunări, nu cuvântarea 
raţională e primită şi. ascultată cu bună-voinţă, ci 
cuvântările rostite cu patos şi emfasă. Argumen- 
tul cel mai limpede. şi cel mai doveditor, înfăţoşat 
auditorului, fâră nici o pretenţiune, nu, are mulţi
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“sorţi de isbândă. Dimpotrivă, de cele mai multe ori se intâmplă, ca acelaşi auditor şă asculte or- : beste nisce declaraţiuni umflate, fâră de nici un: Tost, ba mai mult, st ia cu o grabă mai-mai - “neresponsabilă, hotăriri, pe cari mai pe urmă, când „judecă ' cu sânge rece, .nici el nu şi le pâre explica. - Dacă şeful partidului, pe lângă o. voinţă puter- "nică, mai posedă şi darul vorbirei, el atunci ocupă «cel dintâiă loc pe scena politică. Şi dacă di'mpo- “trivă, nu are darul elocinţei,. atunci el stă ca re- Şisorul, în culise Şi ţine frânele firă să fie vEdut de public, cu deplină putere, conducând pe actorii „comediei parlamentare. El are oratori, cari vorbesc în locul lui, cum de multe ori are şi inteligenţe: -destul de' desvoltate, dar timide şi nchotărite, cari "Cugetă pentru el: 
Instrumentul cu care şeful exercită puterea sac e «partidul». Dar ce este un partid parlamentar? In teorie, ar trebui sE fie o tovărăşie de Gmeni, cari işi unesc puterile lor pentru a preface ideile “Comune în legi, dupe cari să se reguleze vieaţa po- „litică, In practică îns€, nici uu partid mare, şi mai cu semă un partid cu înrturire sau capabil de a “cârmui, nu se menţine prin un: program, ca sin- „.ur mijloc de unire şi ciment. S'ar iputea întâmpla “că Srupe mici de câte dece, dout-deci de persâne cel mult, să se unescă, având vederi comune: asupra 'vieței publice; marile partide înst nu se alcituesc nici o dată,. de cât sub influenţa ambiţiunei, a e- „Boismului și a forţei de' tracţiune, ce o exercită '0 Singură personalitate Superi6ră, aședată. la centru.
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Omenii se împart firesce în două clase ; una este 
ast-fel alcătuită, în cât nu pâte suferi nici un soiă de 
stăpânire, adică, în orenduiala de adi a lucrurilor, 
după cum am spus o. şi mai. Sus, ea simte nevoe 
de a cârmui ca-insâşi ; cea-l-altă clasă, dimpotrivă, 
€ născută să asculte, pentru că e cu desăverşire 
în neputinţă de a lua însişi hotărîri, de a-şi exercita 
actele voinţei, cât şi de a primi respunderea tu- 
turor urmărilor faptelor sale, respundere de care 
Sunt legate numai de cât libertatea şi independenţa. 

Intâia formeză negreşit o minoritate de tot mică. 
în raport cu cea-l-alră. Şi este sciut că, din momentul. 
ce un om blajin şi supus se află în faţa unuia care 
€ Înzestrat cu voinţă şi autoritate, el se pl&că înain- 
tea acestuia și-i încredințeză de bună voe şi cu mulţu.. 
mire direcţiunea actelor şi respunderea ce isvoresce. 
din ele. Adesea 6menii cei Supuşi şi plecaţi sunt în 
stare sc execute cu hotărire, cu îndemânare Şi sta- 
tornicie, ba chiar și cu săcrificiă, sarcinele şi în- 
datoririle ce le impune o voinţă. străină. Tâte le 
fac ei, numai că imbiarea, impulsul, să le vie da- 
iurea, de la un individ cu voinţa puternică. Ei sunt 
înzestrați cu tâte calităţile bune, le lipsesce numai 
„iniţiativa, care la urma urmei nu e altceva decât 
tot voinţă. Ei se îngrămădesc să intre în serviciul 
unui şef, îndată ce-l. găsesc. li recunosc că are puterea şi-i pun cu plăcere în Slujba lui, puterile 
lor r&sleţite, fiind încredinţaţi, că el îi va duce. la 
victorie şi la bun sfârşit, 

Tâte funciunile de căpetenie ale parlamentaris- 
mului sunt exercitate numai de şetii partidelor. Ei
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hotăresc;, ei luptă, ei triumfă. Şedinţele publice sunt! nisce. representaţii fără nici o valdre ; se rostesc: discursuri numai spre a menţine ficțiunea parla=: 
mentarismului. Rar, forte Tar, vPun. discurs. a=- duce după sine o importantă hotărîre parlamentară. Discursurile slujesc „ca se dea oratorului populari— 
tate și putere; în de obşte: însă, ele mau nici o: influenţă asupra actelor, sau mai bine dis asupra: voturilor deputaţilor. Aceste 'votuiri sunt hotărite: 
mai di'nainte și in- afară de sala de şedinţe. Vota- 
rea este hotărită de voinţa şefului partidului, dupe 
interesele și capriciile deputaţilor, şi fârte rar, şi numai în chestiunile importante, simple şi concise, de înrîurirea opiniunei publice. Tot ce se spune în: - timpul desbaterilor este cu destvErşire indiferent 
pentru: resultat; şi la adică chiar Sar putea supri-. ma de .tot desbaterile şi supune încercărei hotări- t6re a votului, numai resoluţiunile luate de partide, 
în conformitate cu voinţa şefilor lor. 

" Resturnarea unui șef de partid ajuns la guvern, 
nu este pricinuită de greșelile ce a - putut să făp- 
tuiască în timpul exerciţiului puterei sale — greşeli 
ce nu servă' de cât de pretexte atacurilor îndreptate” 
în potriva-i; ci căderea sa' e datorită altor cause : 
Saii- că adversaru-i e mai puternic: ca'densul; sau că. 
mercenarii cari l-ai ajutat a veni la cârmă, îl lasă: 
şi-l părăsesc: pentru că n'a voit ori ma” putut să; 
le satisfacă tâte . chefurile : saă din.aceste amân- doue pricini dodată. Schimbarea 'unvi minister, chiar “dacă face.ca puterea st trecă dir -mânile u- nui partid între ale altuia, cu destvârşire opus în:
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năsuinţi şi în ideal, nu schimbă întru nimic obi- 
ceiurile interire ale vieţei politice. Raporturile” 
individului şi ale statului rămân aksolut aceleaşi ; 
cetăţenul nici n'are nevoe st scie, în cas când nu 
citesce diare, că un noii cabinet şi un not partid 
ai ajuns la putere; vorbele: liberalşi conservator, 
Sunt numai nisce măsci, sub cari se ascund adevtra- 
tele porniri ale tuturor luptelor şi ale tuturor frămân- 
tărilor parlamentare: ambiția şi egoismul; iată totul! 

lată cât e de mare puterea şi varietatea min- 
ciunei politice din timpul nostru. In cele mai multe 
şeri, parlamentarismul este paravanul, perdeaua, în 
dosul căreia benchetuesce absolutismul regalităţei 
«prin mila lui Dumnedeii». Acolo, unde parla- 
mentarismul este o realitate şi unde  parlamen- 
tarismul domnesce şi cârmuesce de fapt, el nu este 
alt-ceva de cât dictatura câtor-va personalităţi cari 
acapară pe rend puterea. În teorie, parlamentaris- 
mul trebue să asigure majorităţei o înrîurire pre- 
cumpănitre; în fapt însă, puterea e în mâna câ- 
tor-va şefi de partide, însoţiţi de sfetnicii, acoliţii 
lor. În teorie, convingerile trebuesc formate prin 
argumentele, pe cari desbaterile parlamentare le scot 
la ivelă; în fapt îns, convingerile se fac în tot- 
d'a-una, cu totul aiurea şi nici o dată nu cad sub 

„înrîurirea desbaterilor; ele sunt impuse de vo- 
inţa şefilor şi de alte multe motive de interes, 
cu totul privat. În teorie, adică așa cum ar fi să 
fie, deputaţii nu trebue să aibă în vedere de cât 
binele naţiunei; în fapt însă, ei sc gândesc numai 
la interesele lor şi ale funcţiunilor lor. In teorie, 

43999. Bidl. lutern. Ao 1. Alinciunile convenționale, 15
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aşa cum e scris pe hârtie, deputaţii ar trebui se 
fie cei mai cinstiţi și mai deştepţi dintre toţi con- 
cetăţenii lor; în fapt, ci sunt cei mai ambiţioși 
speculanţi şi cei mai violenţi şi nestatornici. In 
teorie, votul dat unui candidat însemnă că alegă- 
torul îl cunâsce și că are încredere in el: în 
fapt alegttorul voteză pentru un om, despre care 
habar mare, cine şi cum e; şi dacă scie nu- 
mele candidatului, e mulţumită grupului de pala- 
vragii sgomotoşi, cari i-ati tocat la cap săptemâni 
de a rândul, că pe cutare îl chiamă aşa şi că ăsta 
va fi candidatul, căruia trebue se-i dea votul. 
Puterile, cari în teorie ar trebui s€ pue în mişcare 
maşina parlamentară, sunt experienţa, prevederea şi 
desinteresarea; în practică, vai, ele se mărginesc 
la o voinţă energică,. la un egoism împins la 
culme și la o elocință banală, dar convingătâre 
pentru masele anonime. O inteligenţă superiâră, 
un Spirit ales şi un caracter nobil, cad sub flecă- 
riile unui palavragiă de o îndrăsnelă fâră margini; 
direcţia parlamentului nu aparţine deşteptăciunei, 
ci unei individualități îndărătnice, şi unei cuvântări 
sgomotose şi sforăitore. Cetăţenul de rend, acela 
care în adevăr duce greutăţile statului în spinare, 
mare nici o fărâmă de drept la suveranitatea po- 
porului, a căreia sancţiune şi sintesă e parlamen- 
tarismul. Şi ast-fel bietul meii Ion — despre care 
am vorbit într'atâtea renduri mai sus, — el, str- 
manul, trebue să asculte de toți, densul trebue 
s& plitescă tote dările şi angaralele; tot el, trebue 
s& dea din mâini pentru a scâte la liman barca sta-
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tului; şi tot densul trebue să lupte cu tot felul 
de greutăţi şi piedeci cari de cari mai absurde şi 

firă noimă; iar parlamentarismul, cu tot sgomotul 
şi frămentările sale, nu există pentru dânsul, de 
cât numai în diua alegerilor, când cade de obosclă, 
căutând s€ străbată până la urnă, sati când citesce 
în gazeta la care e abonat, dările de semă asupra 
«desbaterilor camerei şi ale senatului, dări de semă 
ce de obiceii sunt lungi, plicticâse şi anoste, în 

loc să-i se dea alte materii, mai interesante şi mai 
plăcute.



: Minciuna' economică. 

I 

Relele civilisaţiei, cari se întind asupra celui mai 
mare număr de Gmeni şi în chipul cel mai adânc 
şi mai trainic, sunt relele economice, F6rte mulţi 
individi nu se ocupă de loc de chestiuni metafi= 
sice; Dumnedei le este tot atât de indiferent ca. 
şi materia ; o enciclică a papei îi intereseză tot 
aşa de puţin ca şi teoria selecţiunei naturale;, 
credinţa şi sciinţa lor rămâne de o potrivă de su-— 
perficiale. Politica lasă şi ea rece pe mulți Gmeni. 
Mulțimea acelor căror le pasă fârte puţin de a fi 
guvernaţi în numele unui monarh sai a unei re-- 
publici impersonale, este mai mare de cât se crede, 
câtă vreme Statul nu [i se înfăţiștzi în chip de- 
agent polițienesc, de perceptor şi de Sergent ins-. 
tructor. Din potrivă, nu există om care să nu se 
afle dilnic în faţa chestiunilor producţiunei şi con- 
sumaţiunei. Fenomenele vicţei economice se impun. 
până şi observatorului celui mai puţin inteligent. 
Ori-ce om cara are conşciinţa de sineşi simte tre- 
buinţi, murmură sai se revoltă în potriva anevo- 
inţei sai neputinței de a şi le satisface; el vede 
cu amărăciune disproporţia dintre munca ce chel—
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tuesce și plăcerile pe cari şi-le pote procura ; sta- 
bilesce o comparaţie între partea sa personală din 
bine-facerile naturei şi din bunurile datorite mun- 

cei omenesci, şi partea celor-Palți. 6meni. Ţi-e 
fâme tot-d'a-una după câte-va cesuri; eşti obosit 
în sera fie-cărei dile de muncă;'ori de câte-ori vedi 

un obiect care-ţi atrage privirea prin strălucirea sai 
prin forma lui plăcută, simţi dorinţa de a-l poseda 
în virtutea instinctului natural de a spori valorea pro- 
priei n6stre individualităţi prin ajutorul unor ac- 
cesorii cari o pun în relief, o împodobesc şi a- 
trag privirea. Ast-fel condiţiunile corporale ne fac 
să reflectăm neîncetat asupra situaţiunei nostre 
faţă cu mişcarea economică generală şi cu produc- 
iunea şi întrebuinţarea bunurilor. 

- Nici un subiect altul, nu pasionâză atât de mult 
glâtele. In evul-medii miliâne de Gmeni erau 
puse în mişcare în numele religiei. La sferşitul 
xecului trecut şi până pe la mijlocul vecului nostru, 
popârele se înflăcărai pentru progres şi libertatea 
politică. Sferşitul vecului al nout-spre-decelea este 

stăpânit de cererea de pâine pentru marea majori- 
tate. Acest strigăt este singurul lucru de căpetenie al 
politicei, care încercăune-ori să abată poporele de la 
gindul care le absârbe, prin felurite mijloce proprii a 
impresiona mulţimea, precum sunt aţâţarea popârelor 

„între ele sai contra unor anumite clase ale soci- 

etăţei, resbâiele, colonisarea, exposiţiile, comediile 
dinastice, flecăriile parlamentare, sai pretinsele 
reforme. Dar în tot-dVa:una, politica e silită. prin 
presiunea opiniei publice să se întârcâ la grija u-
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nică a lumei, la chestia mijlcelor de traia. Astădi 
nimeni nu se mai gândesce să întreprindă cruciade 
pentru liberarea vrunui Sfint-Mormiînt, ci numai 
pentru cucerirea Lânei de aur, numită bunul-traii; 
nu mai facem revoluţii pentru nisce constituţii pe hârtie și pentru nisce vorbe democratice sforă- itore, ci pentru a fi mai puţin supuşi unei corvade şrele și pentru a mânca cu îndestulare. 

Nici o dată contrastele dintre bogat şi sărac nau 
fost aşa de hotărite, aşa de violente ca în dilele 
nostre. Economiştii, cari afirmă în fruntea scrie- 
rilor lor Sciinţifice, că pauperismul este tot aşa de. vechiu ca şi Omenirea, se jOcă cu cuvintele. Existi 
O străcie. absolută şi o serăcie relativă. Sărăcia absolută este aceia în care un om nu pâte st-și satisfacă deloc, sai numai întrun chip neîndestu- 
litor, trebuinţele sale reale, adică acelea cari is+o- răsc din faptele sale vitale organice, este aceia în care prin urmare, nu găsesce hrană, sai n'o dobândesce de cât în dauna odihnei Sau a somnului, de carți organismul săă are trebuinţă pentru a nu se pră- pâdi înainte de vreme. Străcia relativă, din contra> este neputinţa de a-și satisface cine-va trebuinţele pe care şi le-a creat în mod artificial, trebuinţi cari nu sunt condițiuni necesare vieei şi sinătă- şei şi pe cari individul nu le simte şi înțelege de cât dacă îşi compară felul stu de vicţă cu al celor- l-alți. Fie-care se simte Sirac în felul stă: lucră- torul, când nu pote să fumeze tutun şi să bea rachiu; negustoresa, când nu pote să se imbrace cu rochii de mătase şi să se înconj6re cu mobile



  

de prisos; omul de profesiune liberală, când nu pâte 
scăpa de grija ce-l râde ca st-și asigure viitorul 
copiilor sau liniştea dilelor sale de bătrâneţe, prin 
agonisirea unui capital. Serăcia acesta, evident 
că este relativă, în înţelesul că negustoresa de 
exemplu, pare bogată lucrătorului, şi că profeso- 
rul ar găsi superb un soi de vieţă, care ar părea 
sErăcăcios aristocratului crescut în deprinderi de 
belşug şi de rafinare; dar acestă sărăcie este şi su- 
biectivă întru cât ea se adă numai în imaginaţia 
individului şi nu atrage câtuși de puţin după densa 
o micşorare reală a condiţiunilor necesare de exis- 
tenţă şi prin acesta o vestejire a organismului. 
Întrun cuvânt, acesta nu-i o sărăcie fisiologică. 
lar bătrânul Diogene a arătat de mult că cine-va 
pote sE trăiască fârte bine, când îşi satisface cu 

" înlesnire trebuinţele corpului. 
Din puncrul de vedere al unui om din vecul al 

nout-spre-decelea, sclav ale' tuturor obiceiurilor şi 
trebuinţelor vieţei civilisate, marea majoritate a fi- 
ințelor omenesci pare a fi fost tot-d'a-una relativ 
stracă, ori cât de departe am privi în 'trecut, şi 
cu atât mai săracă, cu cât ne depărtăm mai mult 
de present. Îmbrăcămintea 6menilor era mai gro- 
solană şi mai puţin des reînoită, locuinţa lor era 
mai puţin confortabilă, hrana lor era mai simplă, 
mobilierul era mai rar; aveai mai puţini bani în 
numerarii şi mai puţine obiecte de prisos. Dar 
acestă străcie relativă este puţin 'vrednită de milă 
Numai unei moftangiâce descreerate i S'ar putea 
părea grozav faptul, că o femee de Eschimos trebue



să se apere în contra frigului cu un veştmint de 
piele de foc, în' formă de sac, în loc să recurgă 
la nisce construcţiuni de mătase complicate, şi pe 
atât de costisitor, pe cât şi lipsite de gust. Eu mt. 
îndoiesc, dacă dorinţa sentimentală a bunului rege 
Henric IV, ca fie-care ţăran st aibă în fie-care 
Duminecă o găină la foc,a atins sai entusiasmat 
vre o dată pe nisce ţtrani adevăraţi, cât timp s'aă 
putut Situra cu fiertura de vacă. Dar străcia ab- 

„solută sai fisiologică nu apare ca fenomen statornic 
de cât în urma unei civilisațiuni înalte şi nesănă- 
t6se. In starea naturală şi chiar întrun grad" de 
civilisaţie mai mic, ea este de neînțeles. Cel din- 
tâiii şi cel mai de căpetenie fapt vital al ori.cârci 
fiinţe organice, monadă sat elefant, bacterie sai 
stejar, este a-şi ciuta o hrană îndestulătâre. Daci 
acesti fiinţă n'o găsesce, piere. Dar nu se împacă 
de bună-voie cu insuficienţa neîntreruptă a hranei 
sale: Acest ălege biologică cărmuesce pe om, ca şi 
pe tâte cele-l-alte fiinţe vieţuitâre. 

Omul primitiv nu se supune cu umilință mise= 
Tiei, el se luptă cu ea şi o învinge, sai nu întâr- 
diază a cădea, doborit de dânsa. Dacă este vâ- 
nător și dacă vEnatul se răresce pe terenul unde v- 
nEză, el caută un alt teren. Dacă ocupă ca agri- 
cultor un pământ neroditor, vestea unor şesuri 
mai roditâre e de ajuns pentru ca el st mergă 
să le ia în stăpânire. Dacă alţi 6meni îl împiedică : 
a se hrăni, el îşi ia armele şi omâră sau este 
omorit. Belşugul eşte atunci preţul voiniciei şi al 
curajului. In acest chip se deslânțuesce torentul



  

migraţiunei poporelor, trecând din regiunile ingrate 
în ţ&rile cu sore; eroismul unui Genseric şi al unui 

Attila, al unui Gengiskan şi al unui Wilhelm de 

Normandia, își are originea în stomacurile lor; pe 
câmpurile de bătae cele mai sângerâse şi cele mai 
glori6se, pe cari le cântă poeţii şi despre cari vor- 
besce istoria, armele hotăresc chestiunea prânzului. 

Scurt, omul primitiv nu suferă adevărata străcie, 

adică fâmea. El se r&svrătesce îndată în . potriva 
ei şi cuceresce belşugul, sai mâre sub securea 
vrijmaşului, înainte ca lipsurile s&-l fi consumat 
încetul cu încetul. 

Sărăcia absolută este de asemenea cu neputinţă 
de impăcat cu o civilisaţie care ma coverşit încă 

chestia trebuinţelor fisice. Câtă vreme un popor 
nu cunâsce de cât agricultura, crescerea vitelor 
şi industria casnică, pote st fie sărac în me- 

taluri preşi6se, dar nici unul din membrii sti nu 
este lipsit de mijlâce de existenţă. Când omul își 
pierde legăturile sale cu pămentul hrânitor, când 
se desparte de brazda iubită şi nu pâte fi urmat 
de natură, care îi dă pâine şi fructe, lapte, vite, 

venat şi pescării, atunci el se ascunde dup zidurile 

unui oraş, renunţă la partea lui de pământ, de pă- 

dure şi de fluviu; nu mai pâte lua cu înseși mâi- 
nele lui din grânarele îmbelşugate ale regnului a- 

nimal şi vegetal, hrana şi băutura trebuinci6se; e si- 

lit să-şi schimbe produsele industriei sale cu produ- 
sele “naturale devenite monopolul altora. Atunci, 
şi numai atunci, începe pentru o mică minoritate, 

putinţa de a îngrămădi mari - bogății, şi „pentru o
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clasă numerâsi, putinţa sărăciei absolute, a mise- 
riei fisiologice. O naţiune compusă din țăraniliberi nu 
e nici o dată stracă. Ea nu pâte străci de cât dacă 
ţeranul e redus la robie şi daci stăpânul îi râpesce 
produsul țarinei, sau dacă îl pune la alt soiă 
de lucru, impiedicându-l să-și cultive pimentul; se 
p6te întâmpla de asemenea ca oraşele st se în- 
mulţescă şi st atragă la densele o mare parte a 
naţiunei. Civilisaţia înaltă în sferşit condamnă la 
serăcia absolută, o mulţime de 6meni din ce in ce 
mai numerâsă, favorisând mărirea oraşelor în dauna 
populaţiei rurale, favorisând desvoltarea marei in- 
dustrii în dauna producţiunei animale şi vegetale 
şi creând un proletariat, care neposedând nici 
măcar un palmac de pământ, este aruncat afară din 
condiţiunile naturale de existență ale omului şi care 
va muri de fâme în giua în care va găsi în- 
chise şantierile, fabricele şi atelierele. 

lată unde au ajuns ţările Europei - occidentale, 
cari trec drept cele mai bogate şi mai civilisate. 
Populaţia lor cuprinde o mică minoritate, care, 
trăesce întrun lux scandalos şi sgomotos și care 
în parte, pare cuprinsă deo adevărată nebunie de - 
risipă ; apoi o mare mulţime de lume care nu tră- 
csce de cât fârte cu grei, sai care, în ciuda tu- 
turor străduinţelor, nu pâte ajunge la un traii 
vrednic omenesc. Pe fie-care di minoritatea devine 
mai bogată, distanţa dintre soiul ei de vicţă şi. acela al poporului devine mai mare, situaţia şi 
influenţa ei în Stat devin mai puternice. Când se vorbesce de risipa nebunescă a milionarilor şi



  

miliardarilor contimporani, unii dintre istoricii ci- 
vilisaţiei iai un aer inteligent şi cu un zimbet 
de milă pentru o asemenea ignoranță, citeză vro 
bucâvnă latinescă, menită s& dovedescă că în diua * 
de adi lucrurile sunt departe dea fi în aceiași stâre 
ca în Roma imperială şi chiar ca în evul-mediă; 
disproporţia, dic ei, dintre bogătaşi şi cerşetori, în 
sânul uneia şi aceleaşi naţiuni, era odini6ră nespus 
de mult mai mare de cât acum. Darasta nu e de 
cât o înşelătorie de pedanţi. Averi ca ale unui 
Vanderbildt, sai baron Hirsch, ale unui Roth- 
schild, unui Krupp, etc., averi de cinci sute de mi. 
liâne de lei şi mai mult, nu crai cunoscute în 
cvul-mediu. In anticitate, favoritul unui despoi, 
Satrap sai. pro-consul, după ce jefuia o pro- 
vincie- sati O ţară, putea st fi strins avuţii tot aşa 
de enorme, dar acestă bogăţie nu avea nici o du- 
rată. Semăna cu acele coimori despre cari ne vor- 
besc basmele : astă-di le ai şi a doua di dispar. Pro- 
prictarul lor avea un vis scurt, din care îl deştepta 
fierul unui asasin, Sai o brutală „confiscare în folosul 
suveranului stii. În întrega istoric a imperiului roman 
şi a imperiilor Orientului nu există nici un singur 
exemplu, ca o avere aşa de enormă st fi trecut din 
tată în fi măcar trei generaţiuni şi ca posesorul ei 
st se fibucurat de ea în pace. In tot casul, milionariişi 
miliardarii erau în mod incomparabil cu mult 'mai 
rari înainte de cât astă-di; în. Englitera, numărul 
particularilor cari posedă mai mult de şese. mili- 
one de lei fie-care, este evaluat dela opt sute până 
la o mie; numirul acelora a căror avere trece peşte
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un milion, atinge in Europa întregă — ca st nu nu- 
mer cele-l-alte părţi ale lumei — cel puţin cifra de 
o sută de mii şi probabil că chiar întrece cu mult 
acestă cifră. Pe de altă parte, nici o dată nua 
existat o mulțime așa mare de individi cu desâv&r- 
şire lipsiţi de tâte, straci în inţelesul definiţiunci 
mele da'e mai sus, oameni cari. nu sciă dimineţa 
ce vor mânca peste di şi unde vor dormi stra. Fără 
îndoială, că sclavul din anticitate şi robul din evul- 
medii nu posedau absolut nimic, de 6re-ce ei în- 
sişi erau o proprietate, un lucru; dar acestora li 
se purta griji de trebuințele lor chiar cele mai 
simple, ci 'primeai de la stăpânii lor hrană şi a- 
dăpost. In evul-medii, Gimenii fâră căpătâiu, va- 
gabondii, şarlatanii, ţiganii, pribegii de tot felul, 
eraă cu desăvârşire desmoşteniţi. N'aveai nimic care 
st fi fost proprietatea lor; ei n'aveai nici casă 
nici masă; li-se refusa până şi dreptul de a privi 
darurile naturei ca existând și pentru ei. Dar prin 
cerşetorie, furt şi jaf, denşii se'scuturaă de miseria în 
care societatea îi închidea în mod 'sistematic; ei 
muriaă în spânzurătâre şi pe r6tă mai adesea-ori 
de cât de slăbiciunea betrâneţelor; dar de obiceiu 
mergeai la locul de execuţie situi şi veseli, | 

Proletariatul actual de prin oraşele :mari nare 
antecedente în istorie; el.este un produs al timpului 
nostru. Proletarul modern se află intro ticăloşie 
mai mare de cât aceia în care se gisia sclavul 
în anticitate, căci nu e nutrit de stipân, şi daci 
are asupra sclavului avantagiul libertăţei, trebue 
sE mărturisim, că acestă libertate, este mai ales a-



— 237 — 

ceia de a muri de f6me. Situaţia luinuc nicimă- 

car atât de bună ca acea a omului pribeg din evul- 
medii, căci nu are voi6sa independenţă'a aceluia, 
el nu se resvrâtesce de cât rare-ori în potriva so- 

cietăţei, şi mare mijlocul de a-şi însuşi prin furti- 

şag saii prin jaf ceia ce-i refusă: ordinea, care gu- 
verneză proprietatea. Bogatul este deci mai bogat 
şi seracul este mai strac de cât cum a fost unul 
şi altul în timpurile vechi. 

Acelaşi lucru este și cu extravaganţa bogaţilor: 
Ni se tot asurdesc mereii urechile cu praznicele 
Ini Lucullus, ale cărui remăşiţi mai nutresc încă 
şi în diua de adi pe istoricii amatori de vechituri 
anecdotice şi pe archeologi. Dar rmâne încă de do- 
vedit că Roma vechiă ac fi vedut vre=o dată o str- 
bătre care să fi costat cinci sute de mii de lei, 
ca balul unui Cresus din New-York, despre care 
a vorbit diarele acum câţi-va ani. Un particular care 
servea Ospeţilor sti pateuri de limbi de priviglietâre 
saii care dăruia unei hetaire grece câte-va sute de 
sesterţe, pricinuia în Roma o aşa mare sensaţie, în 
cât toţi satiricii şi cronicarii timpului: sti şi ai 
posterităţei îi repetai numele. Astă-di îns€, ni- 
meni nu vorbesce de miile de 6meni cari plătesc 
dous sute cinci-deci de 1nii de lei un serviciu de zi- 
eu" Stures, şapte sute cinci-deci de mii de lei un 
cal de curse, sati de acei cari permit unei curtesane s& 
risipescă un milion 'întrun an. Luxul orgiilor. 
din anticitate şi din evul-medii era un fapt isolat 
şi peste mtsuri de rar; cl fâcea sensaţie tocmai 
din causa rarităţei sale. Acest lux avea, afară de



— 238 — 

acesta, precauţiunea de a se ascunde în interiorul 
unui cerc social îngust; gl6ta desmoşteniţilor nu 
vedea nimic dintr'ensul. Astădi însă, extravaganţa 
bogaţilor nu se închide în salânele şi sofrageriile 
caselor particulare, ci şe respândesce cu predilecție 
pe stradc. 

Părţile unde se desfășără magnificenţa lor supă- 
ritore sunt locurile de preumblare din oraşele mari, 
teatrele şi silile de concert, cursele, staţiunile 
termale. Echipagiile lor trec pretutindeni, stro- 
pind cu noroii pe desculţii muritori de fome ; 
diamantele lor parcă nu-şi aruncă tâte focurile lor 
de cât numai acolo unde pot orbi ochii proletarilor. Le 
place st ia presa de martoră a risipei lor şi caută s& 
se impue, prin diar, unor clase ale societăţei, cari 
nuaă nici o ocasie st observe cu proprii lor ochi 
vecinicul banchet, cheful fără sferşit al bogaţilor. 
Proletarul modern are ast-fel un element de com- 
paraţie, care-i lipsea s&racului din vechime, Risi- 
pele milionarilor, la cari el este martur, devin 
mesura exactă a propriei lui miserii, ce-i se des- 
coperă matematicesce în tâta întinderea şi adân- 
cimea ei. Iar sărăcia nu e un r&ă de cât atunci 
când o resimte cine-va ca atare; milionarii mă- 
resc deci suferinţele proletarilor prin desfăşurarea 
nedibace şi provocatâre a orgiilor lor. Priveliştea 
publică a vieței lor de trândăvie şi de plăceri, deş- 
teptă neapărat nemulțumirea şi invidia proletarilor, 
şi acestă otravă morală le râde sufletul mai r&ă de 
cât lipsurile materiale. Ă 

Aceste lipsuri nu trebuesc preţuite mai pre jos
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„de valârea lor. Marea mulţime a proletarilor, în 
ţerile civilisate, îşi petrece miserabila-i vicţă în 
nisce condițiuni la cari nu e supus nici unul din- 
tre animalele libere ale deşertului. Locuinţa pro- 
ietarului de prin oraşele mari, este, fără comparaţie, 
mai murdară şi mai nesănătâsă de cât culcuşul 
fiarelor selbatice, de cât o vizuină de bursuc sai 
de vulpe. EL e mai puţin apărat de cât acestea 
în potriva frigului; hrana proletarului este tocmai 
atâta cât îi trebuie ca st nu mâră pe loc, de şi 
„mortea prin fâme e un eveniment dilnic în ora- 
şele mari. Spre a potoli consciința neliniştită a 
celor avuţi, economiştii au născocit o frasă pe care 
o întituleză cu pompă «legea de fier a salariilor». 
După acâstă lege, salariul dilnic nu se ridică cu 
mult mai sus, dar nici nu remâne mai jos de cât 
suma necesară, dupe localitiţi, pentru întreţinerea 
vieţei. Acesta însemneză, că muncitorul pâte fi si- 
gur câ va câştiga, dacă nu din belşug, dar barim 
atât cât îi trebue pentru a-și îndestula trebuinţele. 
Ar fi minunat, dacă ar fi aşa. Atunci bogatul 
şi-ar putea dice dimincţa şi sera, că tâte merg 
forte bine în cea mai bună din tâte lumile şi că 
nimeni mare dreptul st-i turbure, prin gemete sai 
blesteme, digestia şi somnul. Dar, din nenorocire, 
celebra «lege de fier a salariilor» nu e de cât o 
logomachie jesuitică. Mat întâiu, ea nu se aplică 
de loc acelora, cari nu-și pot procura de lucru cu 
nici un preţ. În timpul cât lucreză în fapt, nicăieri 
în Europa apusână, proletarul nu pote câştiga atâta, 
ca st aibă de unde pune la o parte, pentru tim-
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pul când va rămânea fără lucru. Prin urmare, o 
parte a: anului, el e silit, strmanul, sau să cerşescă, 
sai st se topescă încetul cu încetul din pricina 
lipsurilor. 
«Legea de fier a salariilor» nu face două parale, 

nici ca mesură a salariului acelora cari, în fapt» 
aii de lucru. Care este minimul de care are tre- 
buinţă individul pentru conservarea existenţei sale? 
Evident că ceia ce-i trebue spre a-şi menţine. or- 
ganismul în bună stare și pentru a atinge margi- 
nile firesci ale vieței sale. Indată ce se obosesce 
mai mult de cât e prielnic organismului săi, ori 
nu mai are atâta hrană, căldură şi somn cât îi 
cere corpul pentru păstrarea sânătăţei sale, indivi- 
dul e în prada miseriei fisiologice. Excesul de 
muncă, ca pricină de veştejire organică, este deci 
tot aşa de rtii ca şi neîndestularea de hrană, care-i 
tot una cu mârtea pe încetul. Dacă «legea de fier 
a salariilor» ar fi în adevăr ceia ce se pretinde 
că este, atunci muncitorul cu diua ar. trebui st 
potă măcar, prin munca Sa, să-și puie şi s&-şi men- 

„ţină organismul în starea în care disposiţiile sale 
firesci îi permit st ajungă. Dar experienţa dove- 
desce că muncitorul nu pâte st ajungă la acestă 
Stare nicăieri în Europa. Economistul optimist ne 
asurdesce, triumfâtor, cu a sa «lege de fier a sa- 
lariilor», când vede că muncitorul, la sferşitul fie- 
cărei qile de muncă, nu cade mort „de fome, ci 
îşi umple stomacul cu cartofi, îşi fumezi lultua, 
îşi bea basamacul, şi caută a se convinge pe. sine 
însuşi că e sătul şi mulţumit. Atunci vine statis-
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tica şi arată că durata mijlocie a vieţei muncito- 

rului cu diua este cu o treime, şi în multe casuri, 

cu jumătate mai scurtă de câc aceia a individilor 
avuţi din aceiaşi nație, cari trăesc în aceiaşi climă 

şi pe acelaşi păment. Cine fură proletarilor anii de 

vicţă la cari dânşii ar-avea un drept firesc ca fii 

ai aceleiași rase și ca locuitori ai aceleiaşi țeri? Cine, 
dacă nu f6mea, miseria, lipsurile,- cari încetul cu 

încetul le dărapină senătatea şi le slâbesc orga- 
nismul! Salariul ajunge deci cel mult pentru a 
scâpa pe proletar de o mârte imediată prin frig 
sati fâme, iar nu pentru a-l apăra în potriva unei 
morţi prea timpurii, pricinuită de neîndestularea hra- 
ni, a îmbrăcămintei şi a odihnei. Statisticele de mor- 

biditate şi mortalitate ale populaţiei uviiere, înfiereză 
«alegea de fier a salariilor» ca o minciună neru- 

şinată, 
Tabloul organisaţiei economice a societăţei n'ar 

fi complect, dacă alături cu milionarul ţanţoș. şi 

cu proletarul osândit la bâlă şi la o morte prea 
“timpurie, mași arăta 0 altă clasă de 6meni desmoşte- 
niți, cari în ordinea economică actuală sunt numai 

ceva mai puţin re împărtăşiţi de cât sclavul in- 
dustrial de prin oraşele mari. Aceştia sunt cărturarii 
cari, firâ avere personală, trebue să-şi câștige tra- 

iul prin munca intelectuală. Pe tărâmul acesta, 

oferta întrece pretutindeni grozav de mult cererea. 

“Carierele. dise. liberale sunt pretutindeni aşa de 

ticsite, în cât aceia cari le îmbrăţiseză se strivesc 

unii pe alţii şi lupta pentru traiii ia la denşii for- 

mele. cele mai crude şi. cele . mai mărşave. Acești 

43 99o. Bibi. întern. Po. 7. Ainciunile comaințienale. 16
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„nenorociţi, cari caută o Situaţie publici sati pri- vată, o funcţie de profesor saă un Succes, ca artiști, scriitori, avocaţi, medici, ingineri, etc., prin des- voltarea lor intelectuală mai înaltă sunt susceptibili de o intensitate mai mare a Simţimîntului miseriei lor; contactul lor mai intim cu Gmenii avuţi, pune neîncetat faţă în faţă tabloul bogăției cu acela al scrăciei lor; prejudecata socială le impune un fel de vieţă care, fâră să fie mai bună din punctul de vedere higienic, le cere totuşi nisce jertfe nespus mai mari de cât cum cere viţa proletarului, şi buna-stare, în cariera lor, este răsplata unor umi- liri, unor jigniri şi a unei Slugărnicii cari, pentru naturile bine înzestrate, sunt încă şi mai durerâse de cât chiar lipsurile materiale. De 6re ce acești Omeni suferă mai tare, ei îndură încă şi cu o mai „mare nerebdare de cât proletarii, silnicia ordinei. economice. Omul avut numesce «declasaţi» pe aceia dintre dânşii cari au luptat fâră succes, şi “şi dă aerul câ-i dispreţuesce... Dar declasaţii sunt avant-garda curagi6să a armatei care impres6ră se- _meţa clădire socială ; acestă: armată, mai curând sai mai târdii, va mătura de pe faţa pămentu- lui întrega întocmire socială, 

II 

Se analisim acum, în amănunţimile lor, diferitele elemente ale tabloului ce am zugrăvit. Am vădut întrânsul pe omul bogat gustând plăcerile vieşii fără a munci, pe proletar osândit la dărăpânarea
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“fisică, şi pe muncitorul intelectual strivit de o cor- 

curenţă ucigașă. SE examinăm mai înteii minori- 

“tatea bogată. 

Cari sunt isvârele bogăției acestei minorităţi ? 

“Ori şi-a moştenit averea şi se mărginesce numai 

st 0 păstreze, sai a sporit-o, sai a creat-o ea în- 

seşi. Vom vorbi mai târdii pe larg despre moşte- 

mire. Aici st observăm numai că omul este. singura 

ființă vieţuitore care exagereză solicitudinea natu- 

zală pentru urmaşii sâi. Acestă solicitudine este 

fără îndoială una din manifestaţiunile instinctului 

«onservărei speţiei şi urmarea necesară al' ac- 
tului reproducţiunei; dar omul o exagereză până 

întParâta, în cât vrea st înlăture necesitatea de a 

munci pentru a trăi, nu numai generaţiei următore 

până la deplina-i desvoltare, ci şi generaţiilor celor 
mai depărtate pe tot timpul existenţei lor. Spori- 
ea - marilor averi moştenite se face în. cele mai 

multe casuri fără ca posesorul lor să ia cea mai 
mică parte şi, mai ales, nu este o urmare a mun- 

«cei lui: Averile cele mari şi vechi consistă în 

genere din proprietăţi imobiliare, pămenturi, case. 

Jar valorea pământului şi a caselor se urcă pretu- 

tindeni din an în an şi produsul acestor isvâre 

“de avuţie cresce dimpreună cu civilisaţia. Produc- 

şiuniie industriei se eftinesc, iar mijlâcele de hrană 

din potrivă, se scumpesc mereii; locuinţele devin - 

din ce în ce mai strimte şi mai costisitâre. Unii 

„conomişti tăgiduesc urcarea preţului mijlâcelor 

de hrană, dar nu-şi pot susţine. spusele lor de cât 
„cu sofisme. Fără îndoială câ în epocile in cari. co-
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merţul era mai anevoie de cât astă-di, fâmetele. erate mai dese. O recoltă prostă putea în unele locuri. s& urce cerealele la nisce preţuri cari astă-di ar părea fabul6se. Aceste variaţiuni mari şi repedi ai încetat, dar nivelul mijlocii al preţurilor grâului şi cărnei se urcă ncîncetat; exploatarea nesocotită a unor imense întinderi de pământ virgin în Ame-— Trica şi. Australia, nu Opresce acestă urcare, ci numai o domolesce puţin. În epoca, apropiată pâte, în care exploatarea cu ori-ce preţ va fi sleit și continentele cele nouă şi în care plugul nu va mai găsi nici o moşie de cucerit, preţul mijlâcelor de hrană va cresce fâră mesură, pe când, pe de alti parte, în urma neîncetatelor perfecţionări ale ma-. şinelor şi a întrebuinţărei merei crescânde a for-— şelor naturei, nu trebue st ne aşteptim că von vedea încetând scăderea preţurilor produselor in-— dustriale. Acest îndoit curent al vieţei economice, tendința de urcare a prețului mijlâcelor de hrană, şi tendinţa de scădere a preţului produselor. in— dustriei, face tot mai strac pe lucrătorul industrial şi tot mai bogat pe proprietarul fonciar. Lucrăto-— rul e silit s& muncescă din ce în ce mai mult, se: producă o câtime din ce în ce mai mare de măr_ furi pentru a-şi procura produsele naturale necesare întreţinerei sale; iar moşierul din an în an pâte sc-şi schimbe producţiunile pâmentului sti pentru: O câtime tot mai mare de obiecte industriale. Pro-. letarul are din ce în ce mai mare greutate de a. se hrăni cu îndestulare, pe când proprietarul fon-— ciar are din ce în ce mai multă înlesnire de a
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risipi în cheltuceli nebune produsele muncci aceluia; 
numerul proletarilor, mai bine dis al sclavilor cari 

muncesc pentru luxul. proprietarului . fonciar, nu 
înceteză de a cresce. Nu deci meritul personal, ci 
-organisaţia defectuosă a societăţei, îmbogiţesce din 

ce în ce mai mult pe cel ce moştenesce pămEn- 
turi sau case. Acestă organisaţie dă pimântul ara- 
bil pe mâinile unui mic număr de proprictari şi 
îngrămădesce în oraşele mari pe proletarii. despuiaţi 
«e partea lor de păment, 

Se crează de asemenea averi nout prin comerţ, prin 
„speculație sau prin marea industrie. Lăsăm la o parte 
<asurile peste măsură de rare în cari întâmplarea - 
aduce unui individ bogății mari, fâcându-l s& des- 

copere, de exemplu, nisce mine de aur sai dia- 
mante, nisce isvâre de picură, etc., pe cari mul- 
umită ideilor domnitâre cu privire la proprietate, 
pote să şi le păstreze pentru densul şi se le ex- 
ploateze în folosul săă. Aceste casuri excepţionale 
ai de altminteri o valâre teoretică, întru cât ele 
dovedesc lipsa de dreptate a unei alte tese de eco- 
nomie politică pretinsi sciinţifică şi anume: că 
capitalul este muncă acumulată. Ce muncă repre- 
sinti Gre un diamant de mărimea Koh-i-Noorului, : 
pe care un aventurier din sudul Africei îl găsesce 
din întâmplare şi-l vinde cu pre de câte-va mi- 
lisne? Pe un profesor de economie politică, r&s- 
punsul nu-l încurcă. Diamantul, va dice el, este 

răsplata muncei săvtrşite de omul care s'a plecat 
pentru a-l ridica de jos. Sciinţa pâte primi drept - 
buni o asemenea explicare, şi pâte sk se. declare
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mulţumită ; dar bunul Sim respinge acestă pretinsă 
Sciinţă, născocită de nisce gugumani pentru usul 
gugumanilor, spre a cocoloşi sati scuza cu ajuto- 
rul unor” frase seci, nedreptăţile vieţei econo--" 
mice. 

Comerţul legitini este mijlocitorul dintre pro- 
ducător şi consumator şi face să-i se plătescă mij-— 
locirea, puntnd în socotela celui din urmă cumpă=— 
rător un imposit mai mult sat mai Puțin însem-— 
nat, sub forma unui spor de preţ; dar, în dilele: 
nostre, acest comerţ nu duce de cât prin excepţie; 
la bogâţii mari. Fârte mulți Gmeni se mulțumesc 
numai st-şi agonisescă viţa sai să-și Stringă o. 
Ore-care stare, şi concurența dintre negustori e: 
prea mare pentru ca st le permită un câştig ex- 
traordinar.: Tendinţa generală a comerţului, mare 
sai mic, este a desfiinţa pe toți mijlocitorii ne- 
folositori, a pune cât mai mult cu putință pe con-— 
sumator în raport direct cu producttorul şi a re- 
duce impositul adăugat de către mijlocitor, — imposit, . 
care în multe casuri este totuşi cu neputinţă de 
înlăturat,—la o sumă care să-i permită taman st— 
şi acopere cheltuelile şi sc-şi asigure întreţinerea . 
vieţei. . 

Cu totul alt-fel stai lucrurile cu negustorul, 
când. el reuşesce să paraliseze libera concurenţă,: 
sai cel puţin so slăbescă. Acela care în condițiuni 
anevoi6se sai în mijlocul unor pericole, merge sk 
caute mărfuri în interiorul Africei sau la popula- 
ţiile selbatice din Asia, acela va putea să le -vîndă 
cu un câştig forte mare, căci puţini Gmeni sunt.
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gata să-şi primejduiască viţa sau sanătatea pen- 

tru bogăţie. Cât-va timp seva lăsa aprope cu to- 
tul îndrăzneţului întreprindător, câmpul pe care l-a 

cucerit. Acesti exploatare fâră concurenţă nu va 
ţinea prea mult, ce e drept, căci pericolele se mic- 
şoreză cu cât ea se prelungesce, cu cât este mai 

cunoscută, şi cu cât ţara în care până atunci era 

cu neputinţă de rtsbit, cade sutt imperiul concu- 
renţei generale. In dout-deci, în trei-deci de ani, 

fără îndoială, acest isvor de mari bogății va fi se- 
cat cu desăverşire. Se va pttrunde în interiorul A- 
fricei, în Asia centrală şi în China, totaşa de uşor 

şi de sigur ca în ori-ce altă ţară din Europa sau 
din America; negustorii vor urca acolo preţul de 

cumptrare şi vor scădea preţul de vândare atâta 

cât vor putea s'o facă acesta fâră pagubă; co- 
merţul fildeşului în Congo sai al bumbacului în 
China nu va aduce mai mare câştig de cât trebue 
pentru traii, în tocmai ca şi vendarea liniştită a 

tutunului la Tirchilesci. 
Se mai pot încă dobândi câştiguri peste măsură 

de mari, monopolizându-se un articol de consu- 
maţie neapărat trebuincios, aşa în cât cumpărăto- 

rul să fie silit ca, sai s& renunţe la acel articol, 
sau s& plătescă pregul exorbitant ce-i se cere. Dar 

acest procedeii ese din domeniul comerţului legi- 
tim şi- constitue o violență pe care unele legisla- 

ţiuni (legislaţia franceză, de exemplu) o privesc 
ca o acaparare pasibilă de pedepsă. Acesta ne con- 
duce la al douilea isvor al averilor mari, specu- 
laţia.
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Speculaţia este unul din fenomenele bolnăviciâse : cele mai de nesuferit ale organisaţiei economice. Minţile adânci cari găsesc de bun tot ceia ce: există, ai căutat st apere şi speculaţia; aa hotărit 
că e necesară, ba chiar sau şi entusiasmat pentru dânsa. Voiii artta acestor zăpăciţi panegirişti, pen- tru ce principii S'aii luptat ei. Speculatorul jâcă în vi€ţa economică rolul unui parasit. Nu produce * nimic, ba nici nu face măcar ca negustorul, ser- viciile mai mult sai mai puţin contestabile ale unui mijlocitor ; el se mărginesce' s& hrăpescă ade- veraţilor muncitori, prin şiretlic: sait violenţă, cea - mai mare parte din munca lor. Speculantul este un hoţ de codru, care, pentru un preţ de nimic, des- pie în t6tă puterea cuvântului pe producitori de produsele lor şi silesce pe consumatori să-i le cumpere cu mult mai scump. Arma cu care el se . năpustesce, ca un hoţ de codru, asupra producăto- rilor şi consumatorilor, are doue tăişuri şi se nu- 

mesce urcare» şi «scădere». Iată cum se servă el de dânsa. Dacă scopul lui este st-l despie pe producttor, vinde într'o di mărfuri, pe cari nu le are, cu un preţ mai mic de cât preţul pieţei şi fâgăduesce că le va preda cumptrătorului dupe cinci- spre-dece dile, dupt o lună, după trei luni, Cum- ptrătorul, firesce, se adresezi mai de grabă la spe- cilator, de cât la producător, fiind-că cel denteiă - vinde mai eftin. Producătorul remâne cu marfa lui şi mare de cât doue căi deschise. Dacă e destul de bogat ca şi pOtă aştepta fără pagubă căpătuirea produselor sale, speculatorul nu va putea, la diua
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hotărită, să le capete așa de eftin cum' sperase; 
va fi nevoit s& consimtă la prețurile cerute de 
producător şi hoţul va fi furat. Dacă, din contra, 

producetorul e silit să-şi vîndă marfa imediat, ceia 

ce se întâmplă cele mai dese-ori, atunci el este 
nevoit st-şi scadă preţurile până ce va găsi cum- 
părători; în tot casul, el trebue s& ceră mai puţin 
de cât speculantul, şi tocmai acesta este acela care 

va fi cumpărător, căci consumatorul şi-a făcut deja 

comanda la speculant; acesta va căpăta deci măr- 
furile cu un preţ mai mic de cât acela cu care le 
va vinde.. Producitorul va fi pâte rvinat, dar spe- 
culantul, ca Evreul lui Shakespeare şi a tăiat din 
<6Opsa aceluia, litra sa de carne. 

Dacă, din potrivă, jaful e îndreptat contra con- 
sumatorului, atunci speculatorul cumpără tâte mâr- 
furile, pe cari pâte pune mâna, cu preţurile cerute 

de producttor; și pre s'o facă acesta fără gre- 
utate, căci afacerea nu-l costă nici un gologan, nu 
plătesce bani peșin şi nu are st se achite de cât 
dupt mai multe săptămâni saii luni. Fără să aibă 
ce-va al lui, fără st fi dat vrun ban înainte, spe- 

culantul a devenit deci proprietarul mărfurilor, şi 
când consumatorul va voi st şi-le procure, va fi: 
silit st le cumpere de la speculant cu preţul 
cerut. 

- Speculantul ia cu o mână banii pe cari îi dă 
consumatorul, bagă în buzunar o parte cât se pâte 
mai mare din ei, şi restul îl dă producătorului. Cu 

chipul acesta, speculantul devine bogat şi: puternic 
fâră să muncescă, și fâră nici un folos pentru co-



lectivitate; el capiti un credit nemărginit care-i pune capitalurile la îndemână. Când un biet mun=: citor voesce să se facă independent, întâmpină tte greutăţile de:pe lume pentru a găsi st se împru-: mute. cu mica sumă de care are trebuinţă spre a-și . procura: uneltele şi materia Primă şi spre a 'trăi până la vendarea celor dintâi produse “ale sale ; când, din potrivă, un îndrăzneş care a resolvat pro-— blema de a trăi din munca altuia vrea să facă cum-= - PErări sau vendări de speculă, producătorii şi con- sumatorii i se pun la dispcsiţie, fără a se mai aş-— tepta rugaţi. Ei au raţionamentul că nu se expun la nici - uni pericol dea pierde banii, că creditul consimţit nu, c de cât în teorie; producătorul nu dă marfa, ci numai asigurarea de a o preda întro di hotărită şi pe un preţ hotărit, firesce sub condiţia că preţul va fi plătit, în numerariu; consumatorul, din par- te-i, nu achită preţul de cumptrare, ci dă numai fâgăduiala de a-l plăti în diua în care-i se va preda . marfa. Acest credit teoretic este, totuşi, destul pentru-ca speculantul s& pâtă face din nimic cele mai scandalâse bogății. 
-, Ori şi care muncitor, fâră excepţie, este tributarul speculantului; tâte trebuinţele nâstre sunt prevă- dute, tâte obiectele de consumaţie sunt cumperate mai dinainte pe credit de câtre speculatori şi ne, sunt revîndute pe bani gata cât se pote mai scump. Nu putem “mânca o bucăţică de pâine, nu ne pu- tem odihni capul subt un acoperămint, nu putem - căpătui ce-va economii, fâră st nu plătim bir celui, care speculeză asupra cerealelor, asupra moșiilor
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şi caselor, asupra valorilor de bursă. Impositul ce 
plătim Statului e destul de împovărător, totuşi el 
este cu mult mai puţin de cât acela la care ne 
supune speculaţiunea. Sai încercat unii se apere 
Bursa: ca o. instituţie trebuinciâsă și folositâre. 
Asta-i curat monstruos! Ce? Bursa e folositâre și 

trebuinciosă ? Mărginitu-s'a ea Gre vre-odată în 
limitele pe care îi le prescrie teoria? Fost-a ea 
vre-odată numai un târg unde cumperătorul de 
bună-credinţă să întâlnescă pe vînditorul de bună- 
credinţă, unde o cerere cinstită şi o ofertă sinceră 
st se balanseze una pe alta? A compara Bursa cu un 
arbore veninos este o figură prea slabă şi incom- 
plectă, care nu face să sc simtă de cât o parte din 
acţiunea Bursei: aceia pe care o exercită asupra 

ideilor morale ale poporului. Bursa este o vizuină : 
de tâlhari în care se adăpostesc modernii moşte- 
nitori ai cavalerilor bandiți din evul-mediu şi în care - 

tâlhăresc pe trecetori. Ca şi cavalerii-bandiţi, spe- 
culanţii de la Bursă formâză un fel de aristocra- 

ție care trăesce din belşug pe spinarea poporului; 
ca şi cavalerii-bandiţi, ei îşi arâgă dreptul de a 

dijmui pe negustori şi pe industriaşi; mai fericiţi - 

de cât cavalerii-bandiţi, ei nu sunt expuși st fie 

spânzurați fără vorbă multă, când sunt prinşi asu- 
pra faptului, tăind punga de la brâă. 

Sunt Gmeni cari se mângâie une-ori cu ideia 
că speculaţia, în momente de criză, pierde dintro - 
dată tot ce a strins în ani întregi de jaf. Dar asta 
e 6 ilusie de care e amăgită morala predicatori-
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lor care voesce si vadă ca încheiere pedepsa dupe săvârşirea crimei, 
Chiar dacă vro criză î] forţezi pe speculant să lase prada din mână, totuși ea nu-l pâte împie- deca st nu fi dus până atunci, pâte chiar ani întregi, o existenţă scandalos de mărcţă, în paguba membrilor muncitori aj comunităţei. Speculantul va sferşi pâte prin a-şi pierde averea, dar şampa- nia pe care a ficut-o ss curgă în valuri, prânzu- rile fine şi scumpe pe cari le-a mâncat, grămedile de aur pe cari le-a pierdut la masa verde, orele ce le-a petrecut cu metresele sale, nici o putere din . lume nu-i le va lua îndărăt. De altminteri; o criză nu e fatală de cât pentru câţi-va speculanţi şi nici de cum speculației în genere. Din potrivă, crizele Sunt marile strbători ale speculație, ocasii de a dobori cu grămada întrega mulţime muncităre și econâmi a unui Popor sau a unei părţi a lumei. Atunci marele capital îşi deschide fălcile și înghite nu numai bună-starea publicului care caută o pla- sare, ci și industria imorală a micului jupuitor de la Bursă, pe care de obiceiă îl lasă cu bună- Voinţi să se jâce în juru-i, cum îl lasă leul pe șorece. Marile scăderi de bursă Sunt provocate şi exploatate de marele capital. Acesta cumpără tâte hârtiile cu valâre şi viitor'şi îndată ce trece fur- tuna, le revinde cu un câştig enorm, chiar acelo- Taşi Oameni, cari cedaseră mai înainte hârtia pe nisce. preţuri ridicule ; apoi o cumpără iarăşi forte eftin la o altă criză şi reînoiesce acest joc crud îndată ce câţi-va ani de muncă pacinică ai um-=
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plut lăile golite periodicesce, în cari. producttorii 
își string economiile. Crisele financiare sunt cu= 
rat nisce lovituri de piston regulate, prin cari marele 
capital suge pentru propriile sale reservorie, ex- 
cedentul total al muncei unui popor. 

Apărătorii speculaţiei dic: speculantul are în dra- 
ma economică un rol legitim; câştigul lui este 
resplata unei mai mari pătrunderi, unei mai mari în- 
drăzneli. Argumentul merită se ne oprim asupra 
lui. Ast-fel dar, fiind-că speculantul dispune de mij- 
l6ce de informaţiune inaccesibile pentru publicul 
cel mare, fiind-că el, speculantul, se teme mai puţin. 
de pierderi de cât omul cinstit care face economii 
şi fiind-că el evaluează posibilităţile de tot felul cu 
mai mare dibăcie de cât omul cinstit, apoi are 
dreptul să despe pe muncitor de produsul muncei. 
lui şi să îngrămădescă avuţii peste avuţii, stând 
ca un trântor, cu mâinele in sân? Acest drept se 
întemeiază deci pe faptul că speculatorul are arme 
mai bune — informaţiuni; pe un mai mare curagiă,. 
acela de a pune în joc banii altuia; pe o forţă 
SuperiGră — aceia a judecăţei şi a deşteptăciunei. 
Daci e așa, st admitem pentru un moment că pro— 
letarii aă arme şi mai bune —pusci cu repetiţie 
saii bombe de dinamită că au un curagiu şi. 
mai mare încă: acela de a-și primejdui via, 
şi O forţă şi mai superi6ră: aceia a muşchilor şi 
a 6selor. In acest cas, apărătorii -speculaţiunei vor 
trebui st recunâscă proletarilor.dreptul de a des- : 
puia la rendul lor pe speculanţi, sau alt-fel, teoria. -
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prin cari denşii cauti st legitimeze speculaţiunea este 
o minciună. 

Al treilea isvor al marilor bogății este marea 
industrie. Prin acesta, posesorul sai usufructarul 
unui capital exploateză pe muncitorii cari îşi în- 
chiriază puterea lor de muncă. Diferenţa di”ntre 
valGrea reală a acestei puteri, aşa cum ea este 
exprimată prin preţul produselor ei şi salariul ce-i 
se plătesce, alcătuesce câştigul întreprindătorului, 
care câştig, în cele mai multe cazuri este dispro- 
porţionat şi cămătăresc. Acest câştig se definesce 
adese-ori astfel: salariul muncei intelectualea în- 
trepringătorului, Iată şi respunsul: Munca intelec- 
tuală pe care o cere direcţiunea tecnică şi comer- 
cială a unei fabrici mari, nu se pâte compara nici 
pe departe cu aceia care este cheltuită în cercetarea 
sciinţifică sau în producţiunea literară; pote cel : 
mult s& fic pusă în acelaşi rând cu aceia a unui 
funcţionar superior al statului sat cu a unui in- 
tendent prin urmare în rând cu munca unor per- 
s6ne pe ale căror servicii, ordinea economică exis. 
tentă, e departe de a le plăti cu un preţ. echivalent 
cu venitul anual al vrunui mare fabricant. Câşri- 
Sul întreprindătorului iarăşi nu pote fi privit ca un 
simplu interes al capitalului; caci nici un fabricant 
nu evaluezi prețul produselor sale în aşa chip, 
în cât după scăderea cheltuelilor de producţiune , 
între cari socotesc salariul propriei sale munci in- 
telectuale, să-i remâie venitul de 4 pâni la Şojo, pe 
care-l dă astă-di capitalul întro deplasare fără 
riscuri; din potrivă, acest preţ e determinat pe de
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o parte, de concurenţa celor-l-alţi fabricanți, iar pe 
de altă parte, de oferta mai mare saă mai mică a pu- 
terei de muncă. Fabricantul cată mai înainte de 
tote să-l plătescă pe lucrător cât mai eftin posibil 
şi pe urmă st stOrcă cumperătorului cât mai mulţi 
bani cu putinţă. Dacă afluenţa de lucrători îi per- 
mite să-i tocmâscă pe-un preţ de nimica, şi dacă 
lipsa de concurenţă sai a altor împrejurări îi îngă- 
duesc st-şi vindă produsele forte scump, el nu va 
şovăi nici o clipă ca s€ câştige nu 4 până la 5, ci 100şi 
maimult încă la sută. Apărătorii exploatărei lucrăto- 
rului de către capitalist, dic că împărţela câştigului 
întreprindătorului între lucrătorii ar serăci de sigur 
pe fabricant, dar mar îmbogăţi pe lucrători ; nu le-ar 
urca Salariul de cât cu fârte puţin, în multe ca- 

“Suri, numai cu câte-va centime pe di.Frunmios ar- 
gument, di aşa! Dar nu e vorba aci de mărimea 
“numai de care e despuiat lucrătorul, ci de faptul 
că acesta e despuiat în folosul unui capitalist. 

Pâte că lucrătorul mar câştiga dilnic de cât câte-. 
„va centime mai mult, dacă ar putea să-şi ţie pentru 
sine rodul întreg al muncei sale. Dar, cu ce drept 
este cl silit se dăruiască, fie chiar numai cea mai 
“mică parte din munca sa, unui întreprindător, care 
și-a primit deja interesele capitalului săi și salariul 
peste măsură de mare al problematicei sale munci 
intelectuale? Inchipuiţi-vă că o lege ar porunci 
fie-cărui locuitor din imperiul german se deie câtre 
o centimă în fie-care an unui om Gre-care, nu ca 
“răsplată pentru servicii făcute comunităţei, nu ca 
"'simbrie meritată, ci curat așa în dar. Personagiul ast-
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fel favorisat ar primi o rentă anuală de aprâpe o 
jumitate milion de lei, iar fie-care contribuabil în 
parte nici mar băga de semă că a dat ce-va din pungă. 
O centimă! e aşa de puţin lucru; nu face nici să-ţi 
strici vorba pentru densa.. Şi totuşi întreg poporul 
ar primi cu strigăte de indignare o lege așa de 
arbritrară, aşa de nedreptă. Ei bine, legea econo- 
mică impune unei părţi a naţiunei, părţei celei mai 
strace, proletarilor, un imposit, nu de o centimă, 
ci, cel puţin de 30 până la 40, adesea de 200 până 
la 3oo de lei pean, în folosu: aceluiaşi om favorisat; 
cei ce nu sunt supuși la acest imposit îl găses: 
fOrte natural. In amEndout casurile, nedreptatea 
este exact aceiaşi; dar cea exercitată în potriva 
proietarului se resimte puţin saă nu se resimte 
de loc, fiind că există de vâcuri, fiind-că ne-am 
obicinuit cu densa, pâte şi fiind-că nu înfăţişeză 
forma paradoxală cu care trebue st fie învestit un 
adevăr, pentru ca să pătrundă în minţele înguste, 

Am vedut aşa dar, că marea bogăţie se dobindesce, 
în tote casurile, prin însuşirea rodului muncei al- 

- tuia, şi nici o dată prin muncă proprie. De obicei 
acestă muncă îți îngădue abia sE 'trăesci, une- 
„Ori sE agonisesci câte ce-va pentru bătrâneţe sai 
pentru cas de bolă,şi numai a rare-ori st a- 
jungi om cu ce-va stare. Unii medici, avocaţi, . 
scriitori, pictori şi artişti dramatici pot ce e 
dreptul st-şi vindă produsul muncei lor aşa de 
scump, în cât ajung la un venitanual, ce se pote 
urca la un milion, iar la sferșitul vieţei lor, fâră a- 
jutorul speculaţiunei, fâră câştiguri nedrepte, ei pot



ajunge să şi fi strâns o avere de dout-deci de mi- 
li6ne.. Dar în lumea întregă se găsesc cel mult 
dout sute de fericiţi de soiul acesta, ba pote nu 
se găsesc nici o sută. Şi chiar avuţia acestora, 
afară de a scriitorului, privită mai de aprâpe, are 
Gre-cum un caracter parasit. Când un autor câştigă 
un milion de lei scriind o carte, care se vinde 
întrun milion. sai în dou& milisne de “exemplare, 
acest milion de lei represintă un salariii de muncă 
intelectuală, pe care Omenirea întregă îl plătesce 
de bună-voie şi cu plăcere. Dar când un pictor 
vinde un tabloi cu cinci sute de mii de lei, când 
un chirurg primesce cinci deci de mii de lei pentru 
o operaţie şi un avocat aceiaşi sumă pentru o 
pledoarie; saii când o cântăreţă ia două deci de mii 
de lei pentru o representaţie, aceste sume nu sunt 
expresiunea unui consimţimînt voluntar al mulţimei ; 
ele dovedesc numai atât, că există în lume o mi- 
noritate de milionari cari, fiind-că nu-şi -aă câştigat 
avuţiile prin muncă, nu aă nici o măsură pentru 
a aprecia valorea unei producţiuni; ei îşi satisfac 
capriţiurile fără s€ se uite la preț, ei Caută să-și 
procure, în ciuda rivalilor şi cu ori-ce preţ, nisce 
producţiuni rare, ca cutare tabloii, cântul cutărei 
artiste, asistenţa cutărui medic sai avocat. 

Dar abstracţie fâcând de: micul numer al acelora 
cari, în. profesiunile liberale, reuşesc întrun mod 
cu totul excepţional, nu există nici o singură aba- 
tere de Ja: regulă, 'că averile cele mari. se “nasc 
din exploatarea altuia şi că nad absolut nici. -0 
altă origine. Dacă moșia moştenită de proprie- 

13990. Hi6]. Intern. Ao. 1, Blinciunile conzenţionale, 17
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rărul>bfăniiar se urcă în valre, pricina este că 
treste laanicrul lucrătorilor smulşi de la câmp şi 
8 Idsrazăi, că industria se. tot întinde mereu, 
că 2336le Rinari debordeză, că munca Societăței ci- 
Vilisateo idreptată mai ales spre industrie, urcă 
pei» rijlocelor de traiii în aceiași măsură în care-l 
3tadă pe sacela al produselor industriale; întrun 
AIPEut> pticina este că sunt alți individi cari mun- 
Easeniatb niiiproprietarul funciar, Speculantul care 
Arăthălleste il milione, le dobândesce prin abusul 
ăatiidozțe Bâperi6re — numescă-se dârisa şiretlic, 
hităndaținabă, I sau relaţiuni, — cu ajutorul căreia 
despe ip 2i.ce muncesc şi fac economii, după 
Curii"talliarăi înarmat cu pușca sa, despâe pe că- 
lătoeb [atfeplândetorul industrial care devine un 
Cresis! ajatige acolo prin exploatarea metodică: a 
ata EUilo [e câti, ca nisce animale domestice, .ca- 
pâtă Beatiulriânca lor nutreţ şi adăpost, şi acesta 
Că Ceforitâi iantare sgârcenie posibilă, pe când în- 
treg!ofodit2tfuncei lor: întră în buzunarele stâ- 

 Bărâilăt. Iti faşelesul acesta trebue priceput cuven-. 
dul satiră? șoprin urmare talş al lui Proudhon că 
<PiiSpriătiteesie o hoţie». Acestă idee n'ar putea fi 
ltăttvdrdpirtană, de cât plecând de la sofismul, că 
tot ceia-E60âtistă, există pentru sine însuşi și că din 
fjstlsb ela sveesţer sale îşi trage dreptul de a-şi a- 
POGIneLsteninstea, Cu un asemenea chip de a vedea, 
ce-i seria ial de pae pe care-l smulge, aerul pe 
CAREL| Yespită! pabcele pe care-l prinde, iar rându- 
BicăbtănduligPirei o muscă, este şi ea o hâţă caşi 
vitzfiUsbrab căt&ipentru ca st mănânce, găuresce 

TI Mana



rădăcina unui -arbore. Natura, în acest cas, e-po: 
pulată numai de baş-tâlhari; tot ce trăesce, adică 
ori-cine ia din afară şi transformă în mod organic 
materii care nu-i aparţin, toţi aceştia nu fac alta, 
de cât săverșesc hoţii. Bulgărele de platină, care 
nu ia nici măcar puţin oxigen din aer: pentru -a 
se oxida, ar fi unicul exemplu de onestitate” pe 
globul nostru. E „- 

Nu, proprietatea care resultă din industrie,-adică 
din schimbul unei câtimi ânumite de muncă pentru 
o sumă proporţională de bunuri, acestă “proprietate 
nu-e o hoţie. Dar marele capital, adică îngrămă- 
direa. întro singură mână a unor bunuri pe care 
un individ, chiar când munca lui ar fi cea mai 
bine plătită, nu le-ar putea dobândi nici cum prin 
producţiunea sa proprie, acest mare capital este în 
tot-ba-una o hoţie severşită în socotela munci- 
torilor. a 

Minoritatea de hoţi, pentru care muncesce întrega 
comunitate, este puternic organisată. “Inainte de 
tote, ea şi-a pus în serviciul intereselor sale legis- 
laţiunea, care.de vecuri se află în mâinele ei. In 
faţa fie-cărei legi. a statelor civilisate îţi vine să 
exclami împreună cu Molicre; «Dumne-ta eşti giu- 
vaergiii, Domnule Josse», «Dumne-ta eşti om bogat 
domnule legislator, 'saă tragi. nădejde st. ajungi 
bogat şi hotăresci că e crimă tot ceia ce te-ar putea 
împiedeca să tragi folos-sai st abusezi de averea 
dumi-tale.» Tot ceja ce un om pâte st-și însuşescă 
în alt chip de cât prin violență fâţişă, este al. stu 
şi remâne al.său. Chiar dacă genealogia unei averi
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se urcă pâni la hoţie sai furt, fie cucerire, fie 
sequestrare a . bunurilor Bisericei, fie confiscarea 
politici a unor averi, crima devine un titlu de 
posesiune inatacabilă, îndată ce cine-va a fost în 
Stare st “conserve proprietatea timp de atâţia şi 
atâţia ani. Legea care pune în mişcare pe jandarm 
nu-i ajunge milionarului. El îşi mai ia ca aliaţi 
superstiţia şi cere religiei un lacăt pentru lada lui 
de fier,: introducând în catechism o frasă, care de- 
clară proprietatea sfintă, şi rivnirea la bunul vecinului, 
un păcat care se pedepsesce cu focul iadului. El 
falşifică chiar morala, pentru a o face să-i ser- 
vescă vederilor lui egoiste, cercând să convingă 
Serios majoritatea pe care o exploateză, că munca 
este o virtute şi că singura menire a omului este a 
munci cât mai mult cu putinţă. Cum se face Gre, 
că, spiritele cele mai bune şi mai cinstite au pri- 
mit vreme de vecuri, drept bună, acestă absurditate ? 
Munca este o virtute? După ce legi naturale ? Nici 
un organism din vasta lume vieţuitâre nu mun- 
cesce pentru a munci, ci muncesce numai în sco- 
pul conservărei personale și al conservărei speciei, 
şi numai întru atâta, întru cât o cere acest îndoit 
scop. Se dice, ce e drepr, că organele nu remân 
sănătose și că nu se desvoltă de cât prin muncă, 
şi că se ofilesc prin nelucrare, Apărătorii moralei 
pentru usul marilor capitalişti, împrumută acest 
argument de la. fisiologie,: dar ei nu Spun câ o 
muncă peste mtsură de mare, dărapănă organele 
mult- mai repede încă, de cât ori ce lipsă de mun- 
că. Odihna, ori o dulce trândâvie, sunt mult mai f-
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resci, mult mai plăcute și mult mai de dorit pen- 
tru om, ca şi pentru t6te animalele, de cât -munca 
şi oboscla, 'câci acestea din urmă nu sunt de cât 
O necesitate durerâsă pentru conservarea -vieţei. 
Năâscocitorul naivului basm cu raiul biblic a înţe- 
les-o acesta fârte limpede; el 'pune pe. cei di'n- 
tâiă Gmeni să trăiască în -o stare de fericire primi- 
tivă, fâră nici o ostenclă şi înfăţişeză munca, 'ce 
face s& curgă sudârea de pe frunte, ca pedepsa 
Straşnică a greșelei ce a prcinuit căderea omului, 
Morala naturală sai zoologică ar declara, că odihna 
este meritul suprem, şi munca mar impune-o omului: 
ca vrednică de: dorit şi gloriâsă de cât întru cât a- 
cestă muncă-i este neapărată pentru existența lui: 
materială. Dar exploatatorilor nu le ar veni la so- 
cotelă aşa ceva. In adevăr, interesul lor, cere ca 
mulţimea st muncâscă mai mult de cât are nevoe 
-pentru dânsa, şi să producă mai mult de cât îi 
trebue pentru propria ei folosință. Şi, acesta ei 
o fac tocmai fiind-câ voesc st pue mâna pe pri- 
sosul producţiunei; în acest scop ei ai desfiinţat 
morala firească şi ai inventat o altă morală, pe 
care ai întemeiat-o prin filosofii lor, ai lăudat-o prin 
predicatorii lor, aă cântat-o prin poeţii lor: morală, 
dupe care trândăvia ar fi izvorul tuturor păcăto- 
şiilor, iar' munca o virtute, cea mai frumâsă chiar 
din t6te virtuțile. a a 

Fără îndoială, că exploatatorii se contradic cu cea 
mai mâre nosocotinţă. Ei se feresc.cu îngrijire de 
a se supune 'propriului lor cod moral și dovedesc 
ast-fel cât de puţin îl iau în serios. Trândăvia
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nu este un viţiă decât la cei straci; la bogaţi insă, 
la exploatatori, ea este atributul unei naturi su- 
perire şi semnul distinctiv al rangului lor înalt. 
Munca, pe care morala lor cu dout feţe, o: declară 
drept virtute, este în -acelaşi timp, din punctul lor 
de vedere, o ruşine, şi cuprinde în sineși o infe- 
rioritate socială. Milionarul bate pe umer. cu fa- 
miliariate pe lucrător; dar nu-] primesce în rând cu el. 
Societatea, care şi-a însuşit morala şi chipul de a gân- 
di al capitaliştilor, laudă - munca cu frase strălucitâre, 

"dar pe muncitor îl purie în rândul cel mai de jos. 
Ea sărută mâna înmănuşată şi scuipă mâna plină 
de bătături.: Pe milionar îl: privesce ca pe un 
semi-dei, pe muncitorul cu diua, ca pe un paria. 

“Pentru 'ce? Pentru dout cuvinte: mai înteiu, ca: 
O urmarea ideilor din evul-medii; pe urmă, fiind-că 
în civilisaţia nâstră, munca normală este sinonimă 
cu lipsa de instrucţiune. a - 

In evul-medii, trândăvia era privilegiul nobi- 
limei, adica a rasei Superi6re a cuceritorilor ; munca 
era îndatorirea neapărată a poporului, adică a rasei. 
inferiore, a învinşilor şi Supuşilor. Prin faptul că 
munceai, te arătai că eşti fiul unor ,Gmeni cari, pe 
câinpul de bătălie, arătaseră o bărbăţie şi o putere 
inferidră ; seniorul; care putea st trăiască din ve- 
nitul unei moşii feudale sau - cu ajutorul: “spadei 
sale, privia pe muncitorul producător cu disprețul 
pe care îl âre omul alb pentru un bușiman saă pentru 
un papuaz; fapt-ce este întemeiat pe consciinţa unei 
Superiorități de rasi.. Astă-di, 'trândâvia şi - munca 
ai încetat de a fi semne. distinctive de acest: soii..
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Milionarii nu mai sunt scoboritorii tribului -sucen 

ritor, nici proletarii fiii poporului subjugar. sDâr 
în casul acesta ca şi în multe altele, prejizdeaata 
istorică a supravieţuit împrejurărilor din caraiea 
s'a născut, şi bogatul, care trăesce pe spatelersă: 
racului şi îl face se muncescă pentru el, vedâîn 

acesta în vremea de adi, ca şi gentilomul însrabul 
din evul-mediă, un fel de animal domestic șiiznidi 

de cum un adeverat om asemenea lui. 130711 

„. Pe lângi acesta, munca manuală este în civilisaţia 

nâstră sinonimă cu lipsa de instrucţie. Organişaţia 
societăţei tace ca cel ce nu are nici o avere st nuslpâă: 
dobândi o instrucţie superidră. Fiul s&racului, abia 

pote st urmeze o şc6lă primară, căci este nevdivd 

se apuce de muncă, îndată ce găsesce pe cinezvas 

care să-l tocmescă, lată un exemplu despre ciudăşea 
nia aşedămintelor de adi. oal 

Costisit6rele aşedeminte de 'invăţătură sunt ins 

treţinute de Stat, adică de contribuabili, prin pri 

mare de lucrători, de proletari, tot. pe atâta câtişi 

de milionari; dar, ele servesc numai acelora cârj 

sunt. cel puţin. aşa de bogaţi ca să pâtă trâi, până 
la opt-spre-dece sai dou&-deci şi trei de ani, fâri 

a se apuca de vro meserie. Proletarul nu pâtg 
se-l facă pe propriul stă fiu st se folosescă de vrlo 
cultură. superiGră, fiind-că este prea strac pentru 
acesta ; totuşi, el e: dator :să ţie cu cheltuiala lu 

la învăţătură, pe fiul bogatului, pentru că . platesce; 
şi el, impositele cari servesc a întreţine școlele 

„secundare şi şcâlele superire.: Englezii, şi America 
nii sunt logici până la un punct Gre-care, . Aşedă-
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mintele. lor superidre de instrucţie nu sunt acce- sibile.tuturor, dar încai nu devin o; povară pentru 
toţi; ele. sunt nisce întreprinderi. private sai cari 
trăesc din danii. Dar în statele continentului, con- 
“form cu ' sistemul exploatărei poporului de către -0 mică minoritate, învățămîntul superior este ali- 
«mentat: de budget, adică de contribuţiunile tutulor, de: şi bine-facerile sale nu se întind de cât la un „Numer mic -de privilegiați, nici chiar la unu la sută din populaţie. Şi cine sunt aceşti privilegiați 
pentru cari Statul întreţine școli secundare, licee, 
facultăţi, cheltuind multe miline de lei? Sunt ei Ore cei mai capabili dintro generaţie? Statul se îngrijesce. el 6re ca în aşedămintele sale secundare, st pătrundă numai aceia cari vor putea trage fo- los din lecţiile protesorilor plătiţi cu lefuri. mari? la el Gre mesuri ca Sugumanii st nu ocupe lc- curile, cari ar trebui s& fie reservate pentru Gmenii inteligenţi ? Nu. Pentru învețămîntul superior, Sta- tul îşi face alegerea lui fără a şine semă de drep- 
tul scolarilor inteligenţi la o educaţie mai solidă, şi se preocupă numai de starea averei lor. Nâ- târăul cel mai tâmpit pote să se formeze prin licee și facultăţi şi se înghită fâră folos pentru binele „Obştesc hrana intelectuală ce-i se dă, numai: dacă e destul de bogat pentru a plăti cheltuielile de studiu ; din potrivă, tânărul cel mai bine înzestrat, remâne exclus de la învețămintul Superior, dacă nare mijlOcele.trebuinciâse ; urmeză de aici o mare pagubă 'pentru naţiune, care pierde pâte ast-fel pe un. Goethe, pe un Kant, sau pe vre-un alt-om mare.
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Relele sociale şi economice se înlânţuiesc întrun 
cerc viţios din care nu se pote eşi: lucrătorul € 
disprețuit, fiind-că îi lipsesce instrucţia, dar el nu 
se pote instrui fiind-că instrucţia costă bani. Bo- 
gaţii şi-au reservat nu numai tâte mulțumirile nia- 
teriale, dar şi tote mulţumirile intelectuale, de la 
cari ai îndepărtat pe straci; bunurile cele mai 
sublime ale civilisaţiei, cultura intelectuală, poesia, 
arta, există în fapt numai pentru dânşii; instrucţia 
este unul din privilegiile lor cele mai importante 
şi mai sdrobitâre. Dacă cu tâte acestea un copil 
din. clasele de jos, dobândesce instrucţia superi6ră 
cu preţul lipsurilor sai umilinţelor, cerşind sai dân- 

-du-şi silinţe supra:omenesci, dacă obţine diplome 
de la Universitate, nu-şi reia îns& meseria părinţilor 

"săi; nu caută se sfărime prejudecata care pune 
munca manuală pe cea mai j6să treptă a societă- 
şei ; ar putea forte bine s'o facă acesta, dând exem. 
plul unui om care 'muncesce cu mâinile şi.care 
este tot-o-dată la acelaşi nivel. de cultură intelec- 
tuală. ca şi funcţionarul care măsgălesce hârtie sai 
ca şi pedantul profesor; dar nu: el se grăbesce. 
sE întărescă “prejudecata, dispreţuind şi el munca: 
manuală, câutând un-loc în rândurile privilegiaţi- 
lor şi luptându-se pentru a trăi ca şi cei-Palţi mem= 
bri ai claselor înalte, pe spinarea poporului mun- 
citor. Există meserii manuale cari, cu Gre-care 
dibăcie, pot uşor aduce aprâpe 4000 de franci pe: 
an; pe de altă parte, nout decimi din posiţiunile - 
în Serviciul Statului, comunei, la drumurile de fier. 
şi în comerţ, nu dai, cu o independenţă personală
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mult mai mică, un venit anual mai mare de 3000 de lei. Cărturarul preferă totuşi fără şovăire cei 3000 de 
lei şi robiea biuroului, celor 4000 lei și libertăţei. Vedi .că, fiind funcţionar el face parte dintre pri- vilegiaţi, din confrăţiea filistenilor instrucției, pe 
când, ca lucrător, este în afară de castele societăţei 
înalte; este privit ca un barbar care nu respiră 
aceiaşi atmosferă intelectuală cu omul cult. Ar f alt-fel în diua când un cărturar Sar pune la strung, când s'ar întâlni cu un' Horaţiă în mână 
un om cu şorțul de piele, când. elevul care şi-a isprăvit studiile făcându-se fierar saă cismar, ar 
putea, după ce-și sfârşesce diua lui de muncă, să 
stea de vorbă întrun cerc estetic, întocmai ca un 
referendar Sati ca un practicant de cancelarie: Munca 
onestă are în sine egală demnitate, fie că se în- deletnicesce cu confecţionarea paltânelor, fie că face 
căi ferate; cu o cultură intelectuală egală, ingine- 
rul, când îşi sfârşesce diua lui de lucru, mare nici un drept la vrun avantagii mai mare de cât croi- 
torul. Dar cărturarul nu face nimic pentru ca să 
aducă acestă înţeleptă stare de lucruri ; el lasă 
ca blusa să. rtmâie uniforma rusticităţei, .şi de cât, se se îmbrace cu densa şi să mănânce dupe 
poftă, el preferă st sufere fomea Subt un pardesiu 
jerpelit. 
„.De aci vine una din părţile cele mai grave ale chestiunei sociale: faptul că tote profesiunile libe- 

rale- sunt ticsite din cale afară. i 
După ideile cari împărăţesc, cărturarul se soco- 

tesce prea sus pentru a. întra “în pătura cea mai
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jOsă a societăei, în clasa lucrătorilor, în aceia a 
muncei cu mâinile; el cere societăei ca st-l nu- 
trescă ca pe un boier.: Dar societatea. n'are de cât 
o trebuinţă mărginită. de soiul de muncă făcută de 
cărturar, şi ast-fel'se face că, în vechile ţări civi- 
lisate, cel puţin jumătate din. cărturari sunt osân= 
diți se nădtjduiască și s& jinduiască t6tă vicţa lor 
fără s& dobândescă nimic, st lupte. pentru o îm- 
bucătură cât de. mică cu riscul.de a muri de fâme; 
sk priviască masa privilegiaţilor cari chefuiesc, şi 
lor să li ghiorăie maţele. Unii filantropi ai privit 
risboiul şi ciuma ca bine-faceri, fiind-că ele fac 
loc şi îngăduesc supravieţuitorilor condițiuni mai 
bune de traia; aceiaşi filantropi ai privit instruc- 
ţia ca un răi şi -înmulţirea -școlelor secundare şi 
superi6re ca un atentat la fericirea poporului, pen- 
tru că sporesc numtrul declasaţilor, al : nemulțu- 
miţilor, al fâcetorilor de baricade şi al “petroli- 
ştilor. - | 

In starea. actuală de lucruri, aceşti filantropi ai 
dreptate. Cât timp cărturarul se va socoti umilit 
prin munca manuală, pentru că lucrătorul e dis- 
preşuit.; cât timp va vedea în diploma lui o po- 
liţă trasi asiipra societăţei pentru ca acesta st-i 
asigure existenţa, şi cât: timp! se va crede îndri- 
tuit prin instrucţia lui st trăiască ca parasit al 
bogaţilor, în cinci casuri din dece, “instrucţia sa: 
îl va face, mult mai nenorocit 'de cum ar fi fost 
fâră densa, trăind ca lucrător sati chiar ca munci 
tor cu diua. Nu există de cât un singur leac: 
acela de a: se reda instrucției, rolul. ei. firesc.
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" Ea trebue st fie propriul ei scop. Trebue ca lu- mea st ajungi acolo în cât să înţelegă că instruc- ţia în sine este o răsplată îndestulătâre pentru 
silinţa ce și-o dă cine-va spre a o dobândi, că nu avem dreptul st mai aşteptăm -încă şi 0 altă res- plată, şi că instrucția nu ne scutesce de munca productivă. Omul cult are o consciință mai: bo- gată şi mai complectă despre personalitatea sa, el înţelege mai bine fenomenele lumei și ale vieţei; pote pricepe frumuseţile artistice şi plăcerile inte- | lectuale, întrun cuvent, existenţa lui este fâră se- măn cu mult mai largă şi mai intensă de cât aceia a ignorantului. Este o. nerecunoscinţă a cere in- strucţiei, pe lângă îmbogățirea nepreţuită a vieţei interiGre, şi pâinea materială; acesta din urmă trebue s& o dobândini prin munca mâinilor. Dar dacă, pe de o parte, cărturarul n'ar trebui să dis- preţuiască producerea directă: a bunurilor, socista- "tea, pe de altă parte, ar trebui se facă instrucțiunea accesibilă tuturor în măsura capacităţilor lor. Şcola obligatorie nu e de cât un slab început. Cum voiţi Sc constringeţi pe nisce “părinţi seraci ca st-şi trimâtă copiii la şcâlă până la vrăsta de dece sau de doi-spre-dece ani, când ci nu sunt în stare st-i nutrescă și să-i îmbrace, şi cînd :sunt siliţi st-i puie s& muncescă pentru a contribui la între- " ţinerea lor? Este cre drept, este 6re logic ca Sta- tul să dică: «Vei înveţa a 'citi şi a scrie, dar nu vei putea să: mergi mai departe !»' Pentru. ce înda- torirea' de-a merge la sc6lă, se mărginesce' numai la 

clasele elementare ? Pentru 'ce nu se întinde ea şi la
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învețămentul superior? Una din două: ori igno- 
ranţa este o infirmitate pericul6să nu numai pentru 
individ, dar şi pentru obştiea cetăţenilor, ori nu 
este o infirmitate; dacâ-nu este, atunci de ce si-i 
constringem pe copii la 'învețământul elementar? 
Dacă este, atunci de ce st nu o lecuim întrun 
mod cât se pâte de complect printr'o instrucţie 
mai întinsă? Cunoscerea legilor firei nare ea 
Ore tot atâta importanță ca -şi aceia a tabelei lui 
Pitagora ? Viitorul alegător, care va lua parte la 
conducerea destinelor patriei sale, mare el 6re nici 
o trebuinţă de a cunâsce istoria politică şi sciinţa 
economică ? Pote el trage din arta citirei ce a în- 
vEţat tOtă utilitatea ei, dacă nu este condus până 
a înţelege -capo-d'operile în” versuri şi ?n prosă 
ale literaturei sale, care presupune cel puţin o 
instrucţie scolară secundară ? Pentru ce atunci să 
nu se întindă obligaţiunea și la scâla secundară ? 
Piedica este numai curat materială. Omul s&rac, 
care are prea! destulă greutate st-şi hrănescă co- 
pilul până ce părăsesce şcâla primară, n'ar putea 
se ducă: povara întreţinerei pâna la o vrăstă şi 
mai înaintată încă, până la vrăsta de opt-spre-dece. 
sai de dout-deci de ani. Este nevoit să utiliseze 
cât mai curend cu putinţă, munca copilului seu. 
Pentru :ca instrucţia scolară secundară se devie! tot 
aşa de generală ca şi instrucţia elementară, ar: tre. 
bui ca munca tinerimei şcâlelor să fie organi- 
sată ca în unele aședăminte din Statele-Unite, unde 
elevii -practiceză, pe lângă studiu, “agricultura şi 
meseriile manuale, cu un succes îndestulător pen-
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îru a se putea hrăni din produsul muncei lor (fiind 
susținuți de altminteri prin fundaţiuni filantropice); 
sai, ceia ce ar fi nemârginit mai logic şi mai bine; 
comunitatea ar trebui să se însârcineze nu numai 
cu instrucţia, dar și cu întreținerea materială a ti- 
nerimei scolare. 

«Apoi asta ar fi comunism curat !» vor exclama cu 
SrOză partisanii acelui egoism organisat care se 
numesce ordinea economică existentă, Aşi putea 
să-i liniştesc, respundendu-le: N u, acesta n'ar fi comu- 
nism, asta ar fi solidaritate. Dar nu-mi place s& mă joc 
cu cuvintele. Ei bine, da! ar fi întru cât-va co- 
munism. Dar Gre nu suntem deja în plin comu- 
nism ? Nu este 6re comunism ca Statul să se ocupe 
cu instrucţia gratuită a tuturor copiilor de la şâse 
pânâ la doi-spre-dece ani? Hrana intelectuală nu 
este 6re şi: ea o hrană ? Nu costă ea ore bani? Şi 
Ore nu colectivitatea cetăţenilor aduce aceşti bani? 

Şi armata ?.Nu se întemeiază ea Gre curat pe 
comunism ? Colectivitatea nu întreţine 6re o în- 
tregă generaţie de tineri de două-deci până la dou&- 
deci şi trei de ani, dându-i nu numai hrana 
intelectuală, dar şi hrana materială, locuinţa şi 
îmbrăcămintea ? Pentru ce ar fi mai grei saă mai 
neraţional a se întreţine cu cheltuiala obştiei un 
milion de -copii în tâtă durata claselor până. la 
Universitate, de cât o jumătate de milion de ti- 
neri în timpul: serviciului militar? Cheltuielile 
mar fi mai mari de cât acelea ale întreţinerei ar- 
matei. Armata nu e mai importantă, pentru sigu- 
ranţa şi prosperitatea unei naţiuni, de cât .educaţia
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Superidră a generaţiei care se ridică. De altmin- 
teri, de ce nus'ar urmări Greamândout scopurile în 
acelaşi timp? De ce nu s'ar îmbrăca şi nu sar 
hrăni pe socotâla Statului, t6tă tinerimea bărbă- 
tescă până la vrăsta de şapte-spre-dece, sau opt-spre- 
dece ani, dându-i-se în acelaşi timp şi instrucţia 
elementară şi secundară şi instrucţia militară ? Munca 
naţională ar avea braţele mai preţi6se ale lucrătorilor 
de două-deci până la doue-deci şi trei de ani, în locul 
braţelor mai puţin costisitâre ale unor. copii; câşti- 
gul ce s'ar scâte de aci ar fi îndestulător spre a se a- 
coperi cheltuiala suplimentară pe care le-ar cere-o 
neapărat o armată de şcolari, în locul armatei de 
acum, ale cărei forţe în plină desvoltare sunt condam- 
nate st rămâie neproductive timp de câţi-va ani. 

Un asemenea sistem, pentru ca st fie complect, 
mai implică şi o altă instituţie. Nu fie-care inte- 
ligenţă e destoinică a primi o instrucţie Ssuperidră 
sai savantă. Dacă statul întreţine întrega tinerime 
a şcâlelor şi face instrucția accesibilă chiar şi ce- 
lor mai straci, el este dator st veghieze ca acestă 
bine-facere să nu se întindă de cât numai la acel cari 
sunt vrednici de densa și cari ar putea trage fol&se. 
La sferşitul fie-cărui an se fac concursuri din ce în 
ce mai severe pentru fie-care grad; - numai elevii 
cari vor -eşi învingetori din aceste concursuri să 
aibă dreptul să intre în aşedămintele de instrucţie 
superi6ră. Cu chipul acesta, cel ce nu e înzestrat 
de natură va părăsi scâla cu un uşor bagaj de cu- 
noscinţe, dar îndestulător pentru capacitatea lui; 
cel: ce este înzestrat potrivit, va avea o parte . din
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Sciinţa - sai tGtă. Sciinţa scâlei secundare; şi numai 
acela care este fârte bine înzestrat, va fi admis în 

“facultăţi sai în scolile speciale sciinţifice, tecnice sai artistice, Cu chipul acesta, instrucţia superi6ră „va deveni patrimoniul obștesc al poporului întreg, în loc'de a fi numai privilegiul bogatului ; bluza me-. 
scriaşului nu va mai fi atunci sinonimă cu necio- 
plire, şi cărturarul nu Sar mai compromite întru nimic, când ar cere mijlâcele sale de existență de la  producţiunea imediată, Sar împiedeca _ticsirea 
profesiilor liberale de mediocrităţi trufaşe ; adevă- ratul;talent va trebui se fi dat, în vre-o 'dout-spre- 
dece concursuri, dovedi din ce în'ce mai grele. de . aptitudinile . sale, şi va găsi în diploma sa o ga- 
ranţie absolută a unui câştig onorabil; 'declasaţii ar dispărea, miseria în redingotă nâgră ar înceta; în scurt, S'ar vindeca una din plăgile. cele” mai pri- | mcjdi6se ale corpului social. . Alături cu minoritatea bogaţilor trândavi cari tră- 
iesc din munca altora, și alături cu grupul celor nefo- - lositori, cari cred că-și pottrage dintro diplomă 6re- 
care dreptul de a trâi ca parasiţi, am vădut pe lu- 
crătorul industrial smuls de pe pămEntul care-l hrănesce în mod natural. In mijlocul -'civilisaţiei nOstre. atât. de -lăudate, ce jalnică este figura aces-! tui” proletar, ce critică spăimântătâre a stărei n6s- tre sociale! Se citeza adesea rândurile în cari La 
Bruyere îl descrie pe ţăranul rob' francez din tim-.. 
pul seu: «Vedi un soiti de aniniale selbatice, parte 
bârbătescă și femeiască resleţite pe câmpi, negre, 
vinete. şi pârlite cu totul de sore, legate de pă- 

,
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mentul pe care-l scormonesc şi-l răscolesc cu o 
încăpăţinare neinduplecată; ati ca un fel de glas 
articulat şi când se ridică în pici6re, vedi o faţă 
de om şi, în adevăr, chiar sunt Omeni. N6ptea se 
retrag în vizuini, unde se hrănesc cu pâine ncgră, 
cu apă şi cu rădăcini; ei cruță celor-l-alţi 6meni 
osteneala de a semăna, de a ara şi de a culege 
pentru a trăi, şi li se cuvine ast-fel sE nu ducă 
lipsă de pâinea acea pe care aă semenat-o». Des- 
crierea acesta se potrivesce muncitorului cu diua 
din vremea nâstră. Hrănit ca vai de el, redus mai 
numai la cartofi şi la fărămături de carne în for- 
mă de cârnaţi, otrăvit cu rachii prost cu care vrea 
se-şi amăgescă fomea şi slăbiciunea, re îmbrăcat, 
purtând o haină deosebită care-l arată de departe 
că e strac şi desmoştenit; osândit la necurăţenie 
prin lipsa de timp şi de bani, el locuesce retras 

„în ungherele cele:mai întunecâse şi mai murdare 
ale oraşelor mari. Nu numai că mare nici o parte - 
din alimentele. mai alese pe cari le produce pă- 

“mentul, dar lumina şi aerul Chiar, cari par totuşi 
că există în cătățimi nemărginit de mari pentru 
tote fiinţele vieţuitâre, îi sunt sai cântărite cu cea. 
mai mare sgârcenie, sai refusate cu desâvârşire. 
Hrana lui neindestulătâre şi necumpătata-i risipă 
a puterilor, -îl istovesc în așa chip, în cât copiii îi 
ajung rachitici şi chiar el însuşi cade lovit de o 
morte prea timpurie, precedată adesea de o bâlă 
îndelungată. Locuinţa nesănătâsă îl dă pe el şi iîn- 
trega-i progenitură, jertfă fără greş scrofulelor şi 

'ofticei. SemEnă cu. prisonierul pierdut în mlaştini 
43.990. Biâl, intern. No. 1. Minciunile convenționale, . 18
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ciumate, pe. care molima îl dobră la cea dinteiu 
lovitură. Starea lui este mai rea şi de cât a sclavu- 
lui din anticitate; este tot aşa de strivit ca şi a- 
cela, tot aşa de atârnător de Stăpânii sti, dar în 
schimbul libertăţei sale, nu pâte fi sigur nici măcar 
de grajdul.şi nutreţul, cari sunt aSigurate anima- 
lului domestic în tot timpul cât trăesce. Afară de' 
asta, el are, ceia-ce anticul săi tovarăş de nenoro- 
cire nu avea, chinul de a-şi cun6şce demnitatea de. 

„om şi drepturile sale firesci. Starea lui este mai 
rea şi de cât aceia a selbatecului care pribegesce 
prin pădurile virgine ale Americei sat prin păşu- 
nile Australiei. Ca şi selbatecul, el este:redus nu- 
mai la forțele sale proprii, trăesce ca şi acela de. 
adi pe mâine, este prada f6mei când în câte-va 
cEsuri nu prinde nimic; pe lângă acesta e lipsit şi 
de viua plăcere ce. o dă exerciţiul deplin al tutulor 
puterilor fisice şi intelectuale în 'lupta contra pie- 
dicelor naturale, contra animalelor şi Gmenilor; e 
dator în sferșit să cedeze Statului, care n/are pentru 
dânsul de cât lanţuri şi lovituri, o parte însemnată 

"din munca sa, care şi aşa, e cu totul neîndestulă- - 
târe pentru el singur.. Civilisaţia, care î-a fâgă- 
duit libertatea şi bună-starea, numai faţă de el nu 
Sa ţinut de cuvânt. El e îndepărtat de la bunurile . 
ei cele mai preţise. Higiena modernă, care face 
aşa de plăcută locuinţa omului cu dare de mână, 
ma pătruns de. fel în coci6ba lui; el călătoresce 
în clasa a patra a vagânelor de drum de fier, mai 
incomod de cum călătorea înainte-vreme pe jos 
sai întrun car acoperit cu un coviltir şi tras de
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o 'mărţâgă; descoperirile sciinţei nu ajung până la 
mintea lui;: manifestaţiile artelor frumâse, capo- 
d'operile poetice ale limbei sale nu-i fac nici o 
plăcere, fiind-că nu a fost crescut pentru a le în- 
țelege ; până și maşina, care ar trebui st fie o bi- 
ne-facere pentru dânsul, mai mult i-a îngreuiat 
robia de cât i-a uşurat-o. Ma - 

Este negreşit o mare îndrumare câtre fericirea 
Omenirei, faptul de a putea constrânge forţele na- 
turei s& îndeplinescă munca cea grosolană; partea 
esenţială şi înaltă a omului, nu sunt muşchii, ci 

„ creerul lui. In -ce'.privesce forța, omul este infe- - 
Tior boului și catârului, şi când nu-i se cere de 
cât 0. muncă mecanică, este scoborit la trâpta u- 
nei vite. lar maşina până acum n'a ajuns încă mân-" 
tuitorul, liberatorul lucrătorului, ci din. potrivă, ea - 
a contribuit la robirea lui. In adevtr, neavând nici 
6 parte la pământuri, şi fiind prin urmare în ne- 
putinţă de a smulge de a dreptul de la natură partea * 
de produse' ce-i este necesară, ele constrâns acum 
ca și mai nainte, să-şi puie forţa Sa musculară în... 

„Serviciul exclusiv al industriei, şi cade la: trepta. 
de concurent umilit, slab şi imperfect al ma- 
şinei, | i 

El nu simte solidaritatea speciei omenesci de: 
„cât prin numerâsele datorii pe cari ea îi le impune, 
de când lui abia dacă-i acordă vrun drept. Când 

-nu găsesce să-și întrebuințeze. puterea lui sa când 
b6la ori vrăsta îl ţin în nelucrare, societatea, fără 
îndoială se insârcineză a-l îngriji; ea îi dă de po- 
mană daci cerşesce, îl culcă întrun pat de spital



dacă are friguri; ea-l aşedă une-ori într'o casă de 
adăpost, dacă-l împovăreză bătrâneţea; dar cu ce 
aer bosumfilat și neplăcut îşi îndeplinesce ea dato- 
riile! Ea dă pensionarului stă nepoftit, 'mai multe 
umiliri de cât îmbucături de :pâine; pe când, pe 
de o parte îi potolesce fomea şi-i acoperă goliciu- 
nea, pe de altă parte declară că este cea mai mare 
ruşine a primi. bine-faceri din mâna ci, şi arată 
cel mai mare dispreţ .pentru nenorocitul care face 
apel la bunătatea ei. A pune el însuși:ceva de o 
parte pentru gilele când nu va avea de muncă, pen- .. 
tru bolă şi bătrâneţe, e lucru cu neputinţă” pentru. 
proletar. El nu câştigă nici 'ceia ce-i este neapă- 
rat trebuincios, cum ar putea dar st mai facă şi 
economii? Nu-i pâte trece prin gând se ceră pen- 
tru diua lui de lucru un preţ, care i-ar asigura mai 

„mult de cât îndestularea trebuinţelor sale celor mai 
grabnice, căci numerul desmoşteniţilor e prea. mare 
şi acest număr crescend mereu, proletarul găsesce 
neapărat concurenţi, cari se mulţumesc cu un sa- 
“lariă îndestulător ca st nu: mâră îndată de f&me. 
Proletarul nu pâte să schimbe, cu destvârşire în- 
tru nimic, acestă stare de lucruri. Nu-i servesce 
la nimic să fie ori-cât de silitor, sE-şi desfâşore 
tâte forţele; nu va ajunge nici.0 dată la alt capăt 
de cât:st-şi îndestuleze strict trebuinţele cele mai 
grabnice: fâră a mai socoti că minimul de salarii, 

"se întemeiază, chiar.el, pe expl&tarea din cale-afară 
de mare. a capacităţei de muncă: a lucrătorului. Din 
potrivă: cu cât proietarul muncesce mai mult, cu 
atât îşi înr&utăesce starea, Acesta pare paradoxal,



— 277 — 

este însă 'cu destvârşire adeverat. Dacă muncito= - 

rul produce. mai. mult, preţul produsului săi scade 

şi salariul săi rămâne același, dacă nu cum-va se | 
micşoreză; obosindu-şi . puterile: peste măsură de 
mult, el singur îşi strică deci tergul şi îşi depre- 
ciază munca. Asta nu s'ar întâmpla, dacă produc- 
ţiunea marei industrii ar fi hotărită de cerere.: A- 

tunci mar putea fi nici o dată exces de producţie, 
belşugul bunurilor nu ar micşora val6rea acestora; 
pentru. mai multă munca, lucrătorul ar primi un .. 

salarii mai mare. Dar capitaliştii falşifică jocul 

" frescal forţelor economice. Intreprindttorul înfiin- 
şeza o fabrică şi face la mărfuri, nu fiind-că are 
convingerea că ele corespund unei trebuinţe, ci 
fiind-că posedă un capital, caută s& tragă dintr'n- 

„sul dobândi şi cunâsce un vecin pe.care fabrica 
lui l-a îmbogăţit. Capriţiul individual saii lipsa de. 
inteligenţă se substituesc legilor economice şi târ- 

gul se umple peste măsură de mult prin supra- 
abundența produselor, fiind-că un individ a urmă- 
rit, în g6nă dupt mili6ne, o cale falşă. Fără în- 
doială că greşela e pedepsită; întreprindătorul îşi 

- scade preţurile pâna ce cade doborit; toţi cei- 
l-alţi fabricanți ai aceluiaşi articol cad împreună 

cu el, şi pe o ramură întregă de producţiuni se 
„deslănţuesce -o crisă locală saii generală. Dar ade- 
verata jertfă este proletarul,-care, până când între- 
prindetorul şi-a sleit capitalul și ma mai putut merge . 
„mai departe, a trebuit. s& muncescă din ce în ce 
mai mult, în schimbul unui salar, din ce în ce mat 

slab, îar la deșnodământul luptei inegale din-
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tre cerere şi ofertă, -el suferă câtă-va vreme de 
lipsă de pâine. i 

lată deci în resumat: rolul proletarului şi acel al 
întreprindetorului din marea industrie :: cel bîntâiu 

îi face cu putință celui-l-alt îngrămădirea de ca- 
pitaluri enorme; capitalurile caută o întrebuințare 
şi cred că o găsesc în înființarea unor fabrici nouz; 

"resultă de aci un exces de prodiicţiune şi o con- 
curenţă aprigă, a cărei urmare firescă este scăde- 
rea preţului şi a salariului ; “în sferşit, isbucnesce 
crisa, care lasă pe lucrători fâră lucru. Ast-fe] scla- 
vul industrial îmbogăţesce pe stăpânul stă; în 
schimbul acestui servicii se rupe întâiă din pâine, 

şi în cele din urmă, îi se hrăpesce pâinea întregă. 
Nu e 6re acesta o frumâsă demonstraţie a dreptă- 
ţei actualei situaţiuni economice? 

II 

_. Cea d'intăii chestiune ce. ni se impune acum 
"este acesta: situaţia economică este ea în mod ne- 
Cesar aşa cum este? Este ea urmarea unei legi 
firesci irevocabile, sau din potrivă, urmarea nebu- 

„niei şi a îngustimei vederilor omenesci? Pentru 
„ce O: minoritate să se bucure de tâte bunurile, la 
a căror producţiune nici n'a contribuit măcar? 
Pentru ce o clasă care cuprinde miliâne de &meni 
să fie osândită la fâme şi la lipsuri de tot fe- 
lul? Atingem aci punctul cel mai grav al proble- 
mei; Este vorba se se scie dacă săracii sufer de. 
fâme, fiind-că pâmentul nu produce pentru dânşii
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hrană în câtime îndestul.tore, ori fiind-că hrana, 

de şi există în realitate, nu ajunge înst până la: 

denşii. Ei bine! Putem s€ respingem cu desăver- 

şire alternativa din urmă. Dacă mijlâcele de hrană 
ar exista pentru toţi în câtime îndestulitâre şi de 

calitate bună, partea ce sar .cuveni stracului, dar 
pe care nu pote st şi-o procure, ar trebui să r&- 

mâie fără întrebuințare. Insă, experienţa dovedesce 
că nu e nici de cum:aşa. În fie-care an: se con- 

sumă întrega recoltă de cereale şi de plante nu- 
tritâre de tot soiul; când vine recolta cea nous, 

cea precedentă este mai în tot-de-a-una sleită, fără 
ca cu tâte acestea în anul. cel scurs, întrega ome- 

nire st fi mâncat deajuns în fie-care di. Nu sa 
audit încă nici odată ca grâul să fi fost lăsat vier- 
milor, din causă că nui S'a gâsit nici 0 între- 

„buinţare, şi nici odată până acuma carnea nu s'a 

stricat din causa lipsei de cumptrători. Fără în- 
doială că bogaţii risipesc 'mai multe lucruri de cât 
aă nevoie pentru! trebuinţele lor şi că ci nu le 
ar căpâta tâte acele, dacă ar "A să se iee' ca-re-. 
gulă, cerinţele organismului lor; dar printre aceste 

lucruri, cele mai esenţiale, alimentele, ocupă locul 

cel mai mic. Milionarul risipesce munca omului 
pentru. capriţiurile, fudulia ori - deșertăciunea lui; 
el lepădă haine cari sunt departe de a nu mai putea 
fi. purtăte;; pune de îşi clădesce case de o mărime 
nefolositâre şi le umple cu mobile de prisos; ră- 
pesce Gmeni de la producţiunea folositâre şi îi 

ține în trândăvia viţi6să 'de. lachei sai de dame de 

-.. companie, ori în activitatea factice de vizitii, venă-
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tori, etc.; dar în ce privesce obiectele alimentare, 
el consumă cel mult de patru ori atâta (presupu- 
nEnd basa cea mai fără renduială) cât i-ar fi ne- 
cesar pentru îndestularea trebuinţelor sale. S& ad. 
mitem că există în lume un milion de asemenea 
risipitori; cu membrii familiilor lor, ei ar alcătui 
cinci milisne de individi; .aceste cinci miliâne ar 
consuma hrană cât doue-deci de mili6ne;- adică, 
afară de partea lor firâscă, aceia a altor cinci-sprea 
dece milisne de Gmeni. Acesta ar putea explica 
că cinci-spre-dece miliâne nu pot gâsi nimic pen- 
tru ei, sa că trei-deci de milisne nu pot găsi de 
cât jumerate din ceia ce le trebue neapărat. Dar 
numărul  nenorociţilor şi al muritorilor de fâme 
se pâte evalua cu siguranţă, numai în Europa, la 
o cifră îndoit de mare, la şese-deci de milisne. 
Nu remâne prin urmare de cât cea-l-altă ipotesă : 
ci pămentul nu produce hrană în de ajuns pentru 
toţi și că din acest motiv, o parte :din Omenire 
este osândită fâră îndurare la mișerie. 

Resultă acesta re din împrejurări  firesci ? 
Ore pămtntul nu mai produce hrană fiind-câ nu 
mai p6te st producă? Nu. EI nu dă hrană, fiind-că 
nu îi se cere. Când morala capitaliștilor se găsi 
în faţa problemei disproporţiei dintre gurile flă- 
mânde si materiile alimentare ce există pentru a 
le sătura, ea nu câută mult: timp o soluţie; nu 
întârdiă de a găsi pe un om de trebă anume 
Malthus, care st spuie fără codire: «Pâmântul nu 
mai pote sE nutrescă mulţimea fiinţelor omenesci ? 
Ei bine! N'avem de cât se micşurăm acâstă mul-
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ţime». Şi incepu s& propoveduiască abţinerea se- 
xuală, dar numai pentru cei straci. Puțin a lipsit, de 

„a propus scopirea tuturor individilor cari nu stai 
născut cu venituri, şi reformarea omenirei dupt 

„tipicul societăţilor de furnici sait d albine, în cari 
un mic numtr de individi posedă privilegiul pro-. 
creaţiunei, pe când glâta cea mare n'are nici un 
sex; ea are numai dreptul să muncescă pentru în- 
dividii desvoltaţi pe deplin. Intro asemenea ordine - 
socială nimic n'ar mai lipsi fericirei. milionarilor. 
Resturnaţi îns&- proposiţia și diceți: «Cătimea ali- 

mentelor nu mai ajunge 6menilor? Ei bine! tre- 
bue să o mărim»; iată o idee care nu i-a venit 

nici cucernicului Malthus, nici acelora cari Sau 

făcut ecoul cuvintelor lui; şi totuşi s'ar putea crede 
că acest remedii al relelor economice .este simplu 
de tot. Ar îndrăzni 6re un om în tâtă mintea st 

pretindă, că este cu neputinţă a se mări producţiu- 
nea alimentară a pământului? In acest cas, câte-va 
cifre l-ar, convinge numai .de cât. Europa hrănesce 
pe 9,710,340 kilometri pătraţi, 316,000,000 de lo- 
cuitori ; adică îi hrănesce întrun chip fârte incom- 

plect căci se duce.prin India, la Cap, în Algeria, 
în: America. de Nord şi în continentul australian 
să caute grâii și carne în mari câtimi, ' exportând 

la rânduii, ca articole alimentare, cel mult vin, sar- 

dele 'şi puţină făină; cu tote aceste împrumuturi 

însă, ea lasă o mare parte din populaţia sa să mâră 
de fome. Europa privită în întregul ei, se arată 
deci în aparenţă nedestoinică de a hrăni cu în- 
destulare trei-deci și dout de fiinţi : omenesci pe
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kilometrul pătrat. Dar Belgia întreţine 5.5 36,000 
de locuitori pe 29,455 kilometri; în acestă ţară, 
un kilometru patrat este deci cu desăverșire în de 

„ajuns pentru a hrăni o sută de ființe omenesci; 
acesta e mai mult ca de ştse ori numtrul mijlo- 

„"-ciii ce l-am găsit pentru Europa întregă. Dacă pă- 
- mentul Europei întregi ar fi lucrat ca acela al Bel- 

giei, în loc de 316 milione de fiinţe 'omenesci, ar 
„putea st hrănescă 1,950 de miliâne, adică mai mult 
de cât are. astâ-di. Omenirea întregă ; sai dacă ar 
avea numai cele 316 miliâne ale sale,-ar trebui s& 
fie pentru fie-care individ de şese ori mai multă 
hrană de cât pâte să consume din bielșug. 

Se pete obiecta că Belgia, tocmai ea, nu-şi pote 
îndestula singură trebuinţele şi că este silită să 
importeze mijlâce de Ssubsistenţă. Fie; să admi- 
tem că Belgia cumpără în strtinătate un sfert din 
hrana de care are trebuinţă. Dar şi aşa nutresce 
încă 150 de ființe omenesci pe kilometru pătrat, ceia 
ce ar da, “pentru Europa întregă, 1,458 de miliâne; 
adică mai mult de cât are Omenirea întregă. Se 
luăm un alt exemplu. China, fără dependințele ei, 
are: o întindere de 4,024,890 de kilometri pătraţi şi 
este locuită de 405 miliâne de &meni.. Kilometrul 
pătrat hrănesce. prin urmare peste o sută de 6meni, 
și-i hrâneşce întrun chip desăverşit, căci China, nu 
numai că: nu importă alimente, dar vinde mari câ- 
timi de orez, de conserve, de ceaiu, etc, Şapoi 
China, după mărturia unanimă a tutulor călători- 
lor, nu cunâsce fâmea şi miserea de cât în anii 
de secetă, când faptul se explică prin sistemul im-



— 283 —: 

erfect al comunicaţiilor şi nu printrun. deficit p p 
alimentar al întregei împerăţii. Dacă Europa: ar 

fi deci. cultivată: măcar 'ca China, ea ar putea 
hrăni ea vre-o 1000 de miliâne de 6meni, în loc 
de 316 miliâne, cari trăesc așa de rti, în cât mii 
dintre dânşii emigreză pe fie-care an în alte părţi 
ale lumei. 

Şi de: ce 6re nu se cere pâmentului mai mult, 
când experien;a dovedesce, că el pâte st rtspundă 
pe deplin la acestă cerere mai mare? De ce nu se 
fac silinţe ca st se producă destulă hrană - pentru - 
ca toţi Omenii-s& pâtă înata în bielşug? Nu e de: 
cât un Singur motiv: fiind-că capitalismul a dat 
civilisaţiei nostre o desvoltare falsă şi contra na- 

turei. Civilisaţia-l mână pe om spre industrie. și. 

comerţ, şi: îl. abate de la .producţiunea. alimentară. 
Fisiocraţia învaţă, că singura bogăţie adevărată a 
unei ţări stă în produsele pământului ei; de vrun 
veac, acestă pretenţiune este privită ca o erâre 
de către sciința economică oficială, care sa pus 
în serviciul economiei egoiste şi capitaliste. Omul 
de la ţară renunţă la porţia. lui de pământ, “la li- 

„bertate, la supra-abundenţa de lumină și de aer, 
pentru a se avânta în temniţele ucigătâre ale .fa- 
bricei, ale cuartiereloi uvriere. din. oraşele - mari; 

tot ast-fel şi omenirea civilisată, privită în între- 
gul ei, se depărteză din ce în ce mai mult de câm- 
pul nutritor şi se închide în marea industrie, unde 
se înnăduşi și mâre de f6me. : - 

Tot geniul omenirei, forţa ei de invenţiune,. 
-meditările, stăruința ei întru..a : face cercetări şi 

e
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încercări, totul se aplici la industrie. Şi resulta- tele le vedem: maşinele ' devin tot mai uimitâre, 
metodele de muncă din ce în ce mai desăverşite,. producția din ce în-ce mai mare. lar cu produc- ţia -alimentară, nu 'se ocupă nici unul la sută din "geniile inventive. Dacă acestă producţiune ar fi obiectul măcar a jumătate din cercetările și talen- tul ce se consacră producţiei industriale, miseria ar fi un lucru de neînchipuit pe păment. Dar toc- 
mai acestă ramură așa de însemnată a activităţei omenesci este neglijată până întratâta în cât 
rEmâi uimit. Suntem nisce fiinţe fârte civilisate pe 
tărâmul industrial, și cu desăvârşire barbari în cea-ca 
privesce cultivarea pământului. Ne mândrim cu drept 
cuvânt, că putem utilisa în fabricaţiune, cu o dibăcie 
uimitâre, chiar nisce remăşiţe în aparenţă cu desă- 
verşire netrebnice; dar lăsăm să se perdă jumatate 

„din remăşişele hranei omenesci; conţinutul cana- 
lurilor de scurgere a oraşelor merge de se pierde 

„în rîuri pentru a le otrăvi împreună cu marea, 
care, sub formă de pesce şi de crustacee, nu ne 
înapoiază nici a o miea parte din ceia ce primesce 
de. la noi. - 

Acestă risipă a miline de tone de residuri din 
cele mai preţisse este vrednică de plâns şi de ris: 
în acelaşi timp, când O comparâm cu grija cu care 
se cântăresce fie-care picătură de acid sulfuric în. 
fabricaţia produselor chimice, şi cu graba ce pune 

“un inventator ca: st ia un brevet, când. isbutesce 
să născocescă un procedeu care permite utilisarea Vre-unui gunoiu Gre-care de fabrică. Ne lăudăm 

e
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că am pus în serviciul nostru formele naturei, şi 
lăsăm nepăsători st rămâie bărâganuri, milisne de 
kilometri pătraţi, de şi scim prea bine că nici un 
păment nu-i menit sE fie neapărat un băragan, şi 
că ori-ce sol, fie alcătuit chiar din cuie mari de 
cisme, ori de grămedi de pietriş sfârămat, îl pu- 
tem face roditor prin căldură şi apă, rodnicie care 
nu este cu neputinţă de cât pâte numai în regiu- 
nile polare. Arătăm cu mândrie mine de cârbuni 
şi de aramă săpate în rărunchii pământului, şi nu. 
roşim privind stâncile pleşuve, pe care.omul, care 
şi-a fâcut un drum de-acurmezişul' minelor, nu. 

„pote, pretinde el, s& cucerâscă nimic. Putem s& 
comandăm fulgerului, şi abia scim s& ne asigurăm. 
o atomă din nesecatele comori alimentare ale O- 
ceanului, care ocupă trei sferturi din lobul nos- 
tru. Într'o epocă ce produce nisce minuni meca- 
nice, ca maşinele nâstre industriale şi ca in 
strumentele de precisiune, cum pote să: se mai 
găsescă în mijlocul Europei, bălți, rîuri strace în . 
pesce, terenuri pierdute, părăgini? Cum se pâte 
ca întrun veac da mari matematici, să fie cine-va 
aşa de slab în socoteli, în cât st nu vadă chiar de 
la cea' d'intăiu privire că este mai costisitor a ne 
procura trebuitârele materii albuminose de la vite, . 
a căror întreţinere cere pămenturile cele mai mă-. 
nâse, de cât de la pescii mârei, care nu servesce. 
la nimic altă, sai de la pstri, cărora nu le trebue 
câmpii întinse şi pot trăi din fârămiturile r&mase! 
de la noi? Bă 

Dar nu vrea st me cpresc mai mult la amâ- 
7



nunte. Mi se pare dovedit în de ajuns că cultura 
pămentului este fiica jertfită a civilisaţiei. Ea face 
abia. câte un pas înainte, pe când industria face 

„câte o sută. Tot ce s'a făcut în Europa, de vecuri 
"încoa, pentru o hrănire mai înbielşugată a omenirei, 
este introducerea. cartofilor, cari permit proleta- 
rului sE-și închipuiască că s'a săturat, pe când în 

„realitate, corpu-i se consumă. încetul .cu încetul 
din causa lipsei de materii nutritive; în schimb, 
capitalistul pâte să scadă la minimum salarul scla- 
vului stă industrial. Livedile, grădinele de zarzavat, 
serele de ciuperci, arată ce mare cătăţime de hrană 
pote da cel mai mic colț de pământ; dacă sar lucra 

“câmpul cu sapa şi cu lopata, în loc de a fi lucrat 
în mod sumar cu plugul, un petec de pământ nu 
mai mare ca batista, ar ajunge probabil pentru în- 
treţinerea unui om; dar suferim de lipsa de hrană, 
mijlOcole de traii se scumpesc. din ce. în ce mai 
mult, şi lucrătorul industrial e silit să-şi lungescă 
mereii diua sa de lucru pentru a se sătura. Natura 
arată omului că el nu pâte trăi fără câmp, că are 
„trebuinţă de câmp precum are pescele trebuinţă 
de apă; omul vede că al&rgă spre pieire dacă se 
desparte de  şarină; că numai şeranul reproduce fără 
întrerupere, rmâne voinic și sinătos, pe când o- 
raşul secă măduva locuitorilor, îi face bolnavi şi 
sterpi, îi nimicesce fâră scăpare dupe două sai: trei 
generaţii, aşa în cât tâte oraşele, peste o sută de 

- ani, ar deveni nisce cimitire fără un singur om 
vieţuitor, dacă morţii mar fi inlocuiţi acolo prin 
migrarea unor Gmeni veniţi de la ţară. Aceștia nu
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persistă mai puţin întru a-şi părăsi câmpul şi a 
veni în oraş, a se smulge din oraşele vieţei. şi a 

alerga la morte. 
Dar iată că apare: profesorul de « economie e poli- 

tică; el ne învaţă, fâră st-i pese de ceva, că mă- 
sura desvoltărei marei iridustrii a unei ţări este tot 
de o dată şi măsura civilisaţiei ei, şi că o in- 
dustrie bogat desvoltată într'o naţiune este o bi- 
ne-facere, întru cât ea eftenesce. lucrurile, şi prin 
acesta, le face accesibile chiar şi celor mai straci. 

Acesta e una din minciunile cele mai răspândite 
și mai repetate. Lăsaţi dracului eftinătatea pro- 
duselor industriei!, Ea nu folosesce nimenui de 

cât dâr întreprindărorului şi mijlocitorului. Am mai 
vEdut sus, cum se obţine acestă eftinătate: prin 
concurenţa capitaliştilor, care se face pe spinarea 
lucrătorului, prin exploatarea criminală a forţei o- 
menesci.  Lucrătorul e silit s& stea înlănţuit la 

maşina sa dece, dout-spre-dece, pote şi patru-spre- 
dece cesuri pe di, pentru ca bumbăcăria s& devină 
aşa de eftină cum este. El îşi petrece viţa între. 
zidurile gâle ale unei fabrici, osândit la o serie 
de mișcări automatice, tot da-una aceleaşi. El e 
singura fiinţă vieţuitâre din univers care trebue să 
indeplinescă o mare parte din. vicţa. sa o muncă 
în contra naturei, pentru a-şi întreţine organismul. 
Fără îndoială că cu preţul unei aşa mari sume de 
muncă, marfă devine eftină. Dar devine şi mai 
prâstă. 'T6tă desvoltarea nâstră îndustrială. conduce 
la înlocuirea unei materii prime mai bună, printr”o 
alta mai puţin bună, şi la împuţinarea cea: mai mare
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„Cu putinţă a cătăţimei sale în articolul terminat. 
„Pentru ce? Pentru că materia primă, întru cât - 
este de natură organică, adică întru cât. provine 
din 'regnul animal sau vegetal, nu pâte fi dobân- | 
dită de cât cu preţul echivalentului ei în muncă 
omenescă, şi pentru că, prin urmare, este costisi= 
t6re. Pământul nu se lasă înşelat; el dă bumbac 
şi in, lemne și cânepă, dar numai ducă a primit 
echivalentul or întreg în muncă şi în îngrăşămînt. 
Ba nici vaca, nici Gia nu pste fi amăgită; ele 
produc lapte, lână, blană, cârne, copite, în proporţie 
cu hrana lor. Numai omul e mai prost de cât pă- 
mentul, şi mai naiv de cât Gia şi vaca; el cedeză 
forţa sa musculară şi nervâsă pentru mult mai 
puţin de cât face, Intreprindătorul are deci tot in- 
teresul să economiseze” materia prima costisitâre 
şi Să risipescă munca omenescă puţin “plătită. El 
falşifică şi micşoreză prin urmare materia primă 
şi dă mărfurilor o înfăţişare frumâsă prin nisce 
metâde de fabricare penibile sai complicate, adică 
Printr”o întrebuințare din belşug a muncei ome- 
nesci. In bumbăcărie: pe care fabricantul englez o 
duce la terg există cât mai puţine fire de bumbac 
cu putinţă şi cât se pote mai multă forță omenescă. 
Acest produs nu se vinde scump, fiind că fabri- 
cantul mare trebuință se despăgubescă pe sclavii 
sti omenesci, cum trebue se facă cu pămentul 
care-i dă firele de bumbac. , | | 
Nu e de loc de nevoe ca mărfurile să fie aşa de 

eftine, căci din eftinătatea lor resultă o consuma- 
țiune peste mesură de mare. In civilisaţia n6stră
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până şi seracul își reînoesce hainele şi mobilele 
mai des de cât este absolut de nevoie; el lepădă 
nisce obiecte cari ar mai putea st servescă încă, 
ba cari chiar servesc încă, cum o dovedesce marele . 
negoţ cu haine vechi şi cu alte obiecte expediate 
din Europa în ţările transatlantice. Cu tâtă efti- 
nătatea. lucrurilor, Europenul, la sferșitul anului, 
a cheltuit pentru ele atâta cât ar fi cheltuit dacă 
erai mult mai scumpe, căci în acest cas, le ar fi 
întrebuințat mai mult timp. lată deci resultatul 
practic al acelei faimâse eftinătăţi, mândria vieţei 
nostre economice! Pentru consumator, ea nu în- 
scmneză nici înlesnire, nici economie, fiind-că ser- 

"vesce ca st desvole obiceiul tiranic al risipei o- 
biectelor. Pentru producător, este un blestem, fiind 
ci micşoreză mereii preţul muncei sale şi îl silesce 
la o sforţare tot mai mare. Inst ori-ce individ, 
care nu face parte din minoritatea trândavă, este 
în acelaşi timp producător al unui articol și con- 

“sumator al celor-l-alte tuturor. Din tâtă desvoltarea 
atât de lăudată a marei industrii, nu resultă de cât - 

„0. g6nă din ce în ce mai aprigă, din ce în ce mai 
- stlbatică, în care fie-care individ este în acelaşi 
timp vEnat şi venător, şi, în g6na sa neinfrânată, 
sferşesce prin a. cădea găfăind şi istovit. Munca 
mai îndelungată şi mai grea a producttorului, ri- 
sipa nesocotită şi vinovată a produselor,—iată re- 
sultatul direct al desvoltărei industriale, îndreptată 
câtre producţiunea cu toptanul şi către eftinătate. 

St admitem de exemplu câ tâte .produsele in- 
dustriei devin tocmai de patru ori mai scumpe de cât 

43090. Bibi. intern. Xe. 1. Minciunile convenţionale 19
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astă-di, pe când printr'o sforțare a geniului inven- 
tiv, preţul merindelor nu se urcă. | Se 

Unde ar fi deci râul? Nu numai că nu ved nici 
un re aci,. dar din potrivă v&d nisce folose nespus 
de mari. Fie-care individ şi-ar reînoi hainele nu- 
mai.0 dată pe an în loc să le reînoiască de patru 
ori, şi mobilele sale numai o dată în "dout-deci 
de ani, în loc să o facă la fie-care cinci âni. Lu- 
crătorul industrial ar căpita pentru munca sa o 
sinibrie de patru ori .mai mare adică, dacă adi e 
silit s& lucreze două-spre-dece cesuri pentru a-şi 
putea îndestula trebuințele, ar atinge același scop 
printr'o muncă de trei cesuri. Numericesce, totul 
ar rămânea ca mai nainte; cheltuelile fie-cărui con- 
sumator m'ar suferi nici o schimbare. Dar se va 
fi dobândit un resultat imens: din ocnaş, lucră- 
torul va fi devenit omliber. Luxul de la care astă-di 
el.este exclus cu totul —odihna — sar lipi şi de 
el. Acesta însemneză că ar putea să ia parte la plă- 

- cerile cele mai înalte ale vieţei civilisate, că ar 
putea s€ visiteze museele şi teatrele, ar putea să 
citescă, să stea de vorbi cu alţii, se viseze, acesta 
însemnâză că ar înceta să fie o maşină nătângă 
şi că ar avea dreptul să-şi ia rangul seu de om, 
alături cu cei-l-alţi omeni. 'Trebue se strigăm 
lucrătorilor: «Sunteţi luaţi” în vîrtejul ameninţător 
al. unui neprăsnic cerc viţios. -Mântuiţi-ve, sau ve 
rostogoliţi în fundul prăpăstiei. Cu cât munciţi - 
astă-di mai mult, cu atât produsele vâstre sunt mai 
eftine, cu atât consumaţia - devine mai nesocotită 
şi. cu atât veţi fi nevoiţi se munciţi "mâine mai
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mult pentru a vE câştiga imizerabila vâstră viță. 
Staţi din lucru! Daşi-ve odihnei!: micşoraţi-ve 
munca pe jumătate, pe sfert! Câştigul ' vostru va 
fi acelaşi, dacă fie-care nu va consuma de cât atâta . 
cât e nevoit să consume, şi dacă nu va munci de 
cât atâta, cât e nevoit st muncâscă.» 

Profesorii de economie „politică nu sunt de a- 
cestă părere. Ei se tem de trândăvia 6menilor şi nu 
vEd mântuirea de cât în exploatarea din 'cale-a- 
fară a forţei de muncă. Doctrina lor--se resumă 
în două principii: Consumaţi cât mai mult cu pu- 
tinţă, fie consumaţia justificată sai nu printrotre- 
buinţă reală; produceţi cât mai mult cu putinţă, fie 
produsul necesar, ori nu. Aceşti doctori înţelepţi 
nu fac nici o deosebire între mecanica ce produce - 
tot anul paturi şi dulapuri şi focul de artificii, 
menit a se pierde dupe o clipă în fum,- “spre 
mirarea unor trândavi gugumani.- Focul de ar- 
tificii costă şese-deci de mii de franci; el repre- 
sintă afară de materia primă, munca” unui ana 
cinci-deci de lucrători, cari în tot timpul acesta 
îşi au pus viţa în primejdie. Mecanica costă două- 
spre-dece mii de franci. Economistul îşi face cal- 
culul cu gravitate și dice: focul de artificii costă - 
tocmai de cinci ori mai mult de cât maşina: lu- 
crătorii au fost, în amândou& casurile, ' întrebuin= 
şaţi întrun chip de opotrivă defolositor ; produc- 
ţiunea focului de artificii a înbogăţit ţara în aceiaşi 
mesură ca producţia a'cinci fabrici; «dacă ar fi po:: 
sibil a se ocupa un milion 'de lucrători cu -produc-. 

- ţiunea pieselor de artificii pentru, a se produce şi des-
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face în fie-care an un miliard de asemenea piese, sar 
putea felicita şara pentru înflorirea acestei industrii» 
și lucrătorii pentru sîrguinţa şi productivitatea lor. 

In formă, acest raţionament este fâră greş, dar 
în fond este un sofism de cea mai rea specie, Ne- 
greşit că dacă se pote căpăta pentru o rachetă de 
artificii atâtea parale cât pentru un puiii de găină, 
o rachetă are tot atâta valâre cât un puii, şi cel 
ce confecţioneză .o rachetă a sporit avuţia naţională 
cu aceiași sumă ca cel ce cresce un puiă. Şi totuşi 
acesta este o minciună. Nu, nu este tot una pentru 
omenire, dacă cine-va produce rachete de artificii 
sai pui de găină. Nu, câlăuza Alpilor nare pentru 
omenire aceiaşi însemnătate ca fochistul unei maşini 
de cosit, de şi ea-l plătesce pe cel dintâiu pâte mai 
bine: de cât pe cel din urmă. Scii prea bine că 
cu asemenea distincţiuni ajunge cine-va până acolo 
în cât trebue se combată tâte industriile de lux. 

Nu şovăes: deci a afirma, că nici un om nare 
dreptul st ceră satisfacerea capriţiurilor sale, cât 
timp trebuințele reale 'nu sunt, satisfăcute; să co- 
mande unui lucrător producerea focului de artificii, 
luat ca exemplu, cât tip altora le e f&me, fiind-că 
acest lucrător e smuls agriculturei; sai se osân- 
descă pe nisce lucrători de' fabrici la o muncă si- 
lită de patru-spre-dece ore, spre a se produce catifua 
destul de eftin, pentru ca el st potă st se imbrace 
cu acestă stofă care-i place cu deosebire. Marele 
interes economic al omenirei nu este a produce 
obiecte pentru cari se pâte dobândi un preţ anu-
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mir, ci a-şi” satisface prin producerea acestor 0- 
biecte. adevăratele ei trebuinţe. 

Inst, nu există de cât dout trebuinţe reale : 
hrana și reproducerea. Una are de scop conserva- . 

rea individului şi cea-l-altă conservarea speciei. În . 
aparenţă s'ar putea chiar reduce aceste dout tre- 
buinţe la una singură şi a se şterge aceia a re- 

producerei de pe lista trebuinţelor absolut necesare. 
Dar asta e o simplă aparenţă. Instinctul conservârei 
speciei are mai multă putere de cât instinctul con- 
servărei personale, pentru motivul că forţa vitală 
și plenitudinea de viţă a speciei sunt mai puter- 
nice de cât acelea ale individului. Incă nu s'a vt- 
dur, ca un numtr de Gmeni destul de mare, un 
trib întreg, de exemplu, si fi fost 'cu desăvârşire .- 

împiedecat, un timp destul de indelung, de a satisface 
trebuința conservărei speciei. Dacă un asemenea cas 
s'ar produce, dacă s'ar putea concepeo fomete sexuală 
generală a unei naţiuni întregi, s'ar vedea o des- 
lnţuire de. patimi şi de neorânduieli, faţă cu cari, 

scenele cele mai înfiorătâre ale fomei, ar deveni 

nisce glume de copii. Omul trebue prin urmare 
st-şi îndestuleze cele dou: mari trebuinţi organice 
ale sale; tot restul mare de cât. o importanţă se- 

cundară. Un individ care e sătul, căruia nu-i e 
frig, care are un adâpost contra vântului şi plâei 
şi care are lângă el un tovarăș de cel-l-alt sex, 
pote nu numai st fie mulțumit, dar cu desăvârşire 
fericit. Un individ câruia-i e f6me nu pâte să fie 
nici. mulţumit, nici fericit, de s'ar primbla chiar 
şi în haine de mătase, în museul Vaticanului, în
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timpul unui concert simfonic. Asta este aşa de e- 
vident, în cât a o mai spune pare o prostie; este 
morala fabulei cu cocoșul care găsesce un măr- 
găritar şi se. plânge că'nu e un grăunte de meiu. 
Şi totuşi, acest adevăr aşa de simplu întrece ori- 
sontul economiei politice oficiale; nu i-a trecut 
încă prin minte nici macar „unui Singur profesor 
al” acestei sciințe auguste, ca să-şi controleze doc- 
trinele prin simpla înţelepciunea a moşnegului La- 
fontaine. Aplicată la desvoltarea economică a: O- 
menirei civilisate, fabula cocoșului și a mărgărita- 
rului însemneză : «Mai puţină bumbăcărie de Man- 
chester şi cuţitărie de Sheffield, şi mai multă pâine 
şi carnet - | 

Practica nu ţa întârdia s& facă cea ce teoria a ne- 
Slijat până acum: ea va demonstra absurditatea 
principiilor economiei capitaliste privite -astă-di ca 
inatacabilă. Munca este deja împinsă pretutindeni 
dincolo de marginele înțelepte, şi produce mult 
mai mult de cât necesarul. Mai fie-care: ţară civi- 
lisată. caută st exporteze mărfuri şi st importe a- 

- limente. . Debuşeurile încep a lipsi; ba se pote 
chiar. spune fără exagerare că marca industrie a 
principalelor popâre ale Europei, nu caută se lu- 
creze de cât: pentru interiorul Africei, Acestă stare 
de lucruri nu pâte de cât să se înrăutăţescă şi mai 
mult. "Țerile cari nai încă o desvoltare industriali 
O vor avea încetul cu încetul. Se vor mai îmbu- 
nătăşi -metâdele de. muncă, se-vor mări maşinele 
şi se vor perfecționa. Şi apoi? Fie-care ţară atunci 
îşi va îndestula propriile sale. tretuințe şi va pro-
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duce un excedent pe care va voi s&-l trecă veci- 
nului săi, care nu: va avea ce st facă cu el. 

Cel din urmă Negru din Congo va avea atunci cei 
cinci-deci de yardi de bumbac ai sti şi puşca sa, 

cel din vrmă Papuas va purta atunci cisme şi 
cămăşi de hârtie. Europeanul va ajunge până acolo, 
în cât va cumpăra pe fie-care stptimână câte o: 
haină nous şi, citindu-şi diarul, va face să se în- 

trcă f6ia printro maşină specială. Acesta va fi 
vrăsta de aur a economiştilor, cari viseză o 

producţie fără margini, o consumare fâră măsură 
“şi. o desvoltare industrială fără scop. In a- 
cestă vrăstă de aur, în care ţeri întregi vor 
fi acoperite de coşuri de fâbrici, cum sunt aco- 
perite astă-di de arbori, popârele se vor hrăni cu 
produse chimice în loc de pâine şi de carne, vor 
lucra opt-spre-dece ore pe di şi vor muri fără st 
scie că au trăit. Dar pâte câ nu va trebui st aş- 
tepte cine-va acestă vrăstă de aur pentru a vedea 
ivindu-se în, multe locuri ideia că industrialismul 
exagerat şi exclusiv este o sinucidere în massă a 
Omenirei, și că tot ce spune Economia. politică 
întru apărarea sa, nu este de cât ilusie și minciună. 
S'a ajuns deja până a se înţelege că o ţară, care 
exporteză grâu, care își sleesce pămentul și nu-i 
înapoiază sub o formă Gre-care materiile luate se 
serăcesce, chiar atunci când ar câştiga în fie-care an 
nenume&rate tone de aur. Se va ajunge încele din 
urmă şi la ideia, că exportarea de forță activă, de 
muschi şi de nervi sub forma de produse indus- 
triale, străcesce pentru tot-Fa-una un popor, ori



"cât. de mulţi-bani ar câştiga întru -acesta.: Lucră- torul de fabrică Curopean este chiar de pe acum 
sclavul Negrului din America centrală ; el îşi poto- 
lesce f&mea cu cartofi şi cu basamac, îşi. petrece Vicţa fără cea mai mică diversiune în mijlocul rna= şinelor, şi mâre ofticos, pentru ca un selbatic se pOtă trăi şi mai plăcut de cum trăesce şi fâră asta. Munca febrilă, care are de Scop, nu produ- cerea hranci trupesci, ci excesul producerei indus- triale, nasce în cele din urmă O naţiune de muritori de fâme, cu bani. mulţi. Lumea va putea atunci să vadă o ţară în care fie-care bordeiii va cuprinde un piano de cel mai nou model, o ţară în care populaţia este tot-d'a-una îmbrăcată cu stofe nout, dar care din nenorocire nare sânge în vine, care este ofticsă şi rachitică. 

1V 
„T6tă lumea simte * caracterul de nesuferit al Stârei economice actuale. Proletarul demoștenit, al cărui gând este readus neîncetat din causa fomei în acelaşi cerc de idei recunâsce cî prin 
munca mâinilor sale el crează bogății, şi cere par- tea ce-i se cuvine dintrensele. Dar comite greşcla de a-şi întemeia revendicările pe tot felul de teorii . cari nu susţin critica. Nu este de cât un singur argument adevrat şi natural, pe care el s'ar putea 
sprijini şi care ar fi irefutabil, anume acela că are puterea. de a se face stăpân pe. bunurile pe care le produce, că minoritatea bogaţilor este neputin- 
ci6să a-l împiedeca de la acesta, şi că el are prin
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urmare dreptul de a păstra ceia ce creiază şi de 
a-şi lua ceia ce-i este trebuincios. 

Acest argument unic: este basa clădirei sociale 
din diua. de adi. Mulțumită acestui argument, în- 
dividii şi popârele mai slabe au devenit sclavii ce- 
lor mai tari; Gmenii şireţi şi fără scrupul ai 

devenit milionari, şi capitalul s'a făcut stăpânul 
absolut al lumei. Minoritatea trândavilor şi a ex- 
ploatatorilor se sprijină dilnic pe acest argument, 
pentru a respinge pretenţiunile muncitorilor şi ale: 
exploataţilor. Numai proletarul, a cărui minte, în 
ciuda ori-cărei tendinţe radicale, este îmbibată de 
ideile juridice şi morale ale capitalismului, numai 
el şovăe a se servi de acest argument irefutabil, 

tras din ordinea naturală a luzaei, şi preferă să 
caute dovada legitimităşei pretenţiunilor sale, în tot 

| felul de himere, dintre cari comunismul este cea 
mai r&spândită din tâte. Se avântă ast-fel nebu- 
nesce pe us; tărem.pe care trebue. să cadă învins, 

şi capitalismului îi este ușor s& demonstreze 

smintela acelor teorii.: In fapt, comunismul, 

aşa precum îl înţeleg şi îl propovăduesc tote 
şcolile socialiste, este produsul unei fantasii, care, 
fâră s& se uite la' realitatea lumei și la firea ome- 
nescă, se di la nisce visuri zadarnice, Comunita- 
tea bunurilor propriii disă, n'a existat nici odată pe 
piment. Urcându-ne îndărăt în istorie, putem ve- 
dea urmele unei constituțiuni a proprietăței, pe care 
Ja un examen superficial ar putea st o ia cine-va 
drept comunism; dar, privită de aprope, acestă 
constituţie are cu desăvârşire drept temelie ideia



— 2958 — 

proprietăţei individuale despirţită din massa a tot 
ce există şi scrupulos -circumscrisă. Dacă întrun 
grup de individi există, pentru motive de ori- 
gine comună sai pentru altele, o legătură şi o 

„ Solidaritate aşa de depline, în cât o familie, sau o 
comunitate, sai chiar un trib întreg să se simtă 
Gre-cum ca o singură ființă de ordine înaltă în- 
trunită întrun întreg, atunci se.pote presupune 
câ acest individ colectiv” are o posesiune colectivă 
indivisibilă, pe care un singur om nu pâte să și-o 
insuşescă în paguba celor-l-alţi. O posesiune colec- 
tivă de acest felii o mai întâlnim încă şi astă-di în 

„rusescul ir, în comunitatea casnică croato-slavonă, 
etc., dar ea se deosebesce cu totul de comunism, 
adică de comunitatea universală şi sistematică a bu- 
nurilor; şi dovada e lesne de fâcut. Incerce-se un 
al treilea, un individ care nu face parte din pose- 
sorii solidari s puie mâna pe un petec din pro- 
prietatea comună: el va vedea îndată tribul, co- 
muna, mirul, etc., ridicându-se cu arme în potriva-i. 
Proprietarii -în comun ai întratâta simţimântul 
posesiunei personale, în cât nu simt întrun mod 
mai puţin viă încălcarea asupra drepturilor lor 
colective, de cât cum pote st o Simţă un proprie- 
tar unic, când se atinge cine-va de punga lui. A- 
cestă posesiune colectivă, care nu este un comu- 
nism- din principii, ci numai o formă primitivă a 
proprictăţei personale, nu pâte s& subsiste de cât, 
câtă vreme toţi cei interesaţi îşi simt adânc solidari- 
tatea lor şi câtă vreme ocupațiile lor sunt cu de- 
Stvârşire de aceiaşi natură; atunci producţiunile
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individuale sunt lesne de a fi comparate unele cu 
altele și nici o îndoială nu se pâte ivi, nici în privinţa 
val6rei acestor. producţiuni, nici în privinţa indem- 
nităzei, la care ele dai drept. Dar îndată ce împărţirea 
muncei se ivesce şi producţia devine diferită, în- 
dată-ce, prin urmare, -se impune -nevoia de a se 

. Statornici o proporţie între nisce producţiuni fârte 
diferite, de şi de o potrivă de folositâre, şi de a 

se hotărî în ce mesură fie-care 'muncă are drept 
la 'salariii, posesiunea colectivă trebue să ia sfârșit 

„şi proprietatea se individualiseză îndată. 
„Nu în comunism trebue deci s& se caute desle- 

garea problemelor economice; el nu e:o stare fi- : 

rescă de cât la organismele colective forte infe- 
riOre, şi nu se pote aplica întru nimic unei forme: 
aşa de înalte de vicţă cum este societatea: omenescă. 

Nu numai pentru om, dar.și pentru cea mai mare 
parte a animalelor, posesiunea individuală este sta- 
rea firâscă;. Isvorul acestui instinct este în necesi- 
tatea de -a indestula trebuinţele individuale. Fie-care 

„animal 'se hrănesce; mulți au trebuință de un 

adăpost, fie firesc, fie artificial. Animalul privesce 
ca proprietate hrana sa, cuibul, sai culcuşul pe 
care şi l-a procurat sai pregătit el însuşi. Dânsul simte 

că aceste lucruri sunt ale lui şi ale nimenuia al- 

cul; el nu îngăduie, fără împotrivire, ca un alt 
individ să-i le hrăpescă. Un chip de a trăi, care 
face necesare prevederea şi grija de viitor, conduce 
la lărgirea simţimîntului proprietăţei şi. la desvol- 

-tarea instinctului de a dobândi -o posesiune pro- 
prie. O ficră selbatecă, ce trăesce numai cu carne



oo 

Prospită, nu ia ca proprietate a sa, din massa totală 
„a tot ce există, de cât ceia ce-i trebue pentru 
un singur prânz. Un roditor, din potrivă, care triesce 
într'o regiune unde nu cresce nimic iarna, ia din 
grănarul de abundență al naturei, mult mai mult 
de cât îi este necesar pentru îndestularea trebuin- 
şelor sale imediate; ba în regulă generală, el strânge 
„Chiar mai: mult de cât pote să consume pe urmi, 
micşoreză ast-fel fără nevoie, provisia alimentară 
a celor-l-alţi, devine un capitalist şi un egoist 
fâră scrupul. Ast-fel veveriţele, marmotele, şorecii de 
câmp, etc., grămădesc pe iarnă câtăţimi forte mari 
de pâme şi de grâunţe de tot soiul, pe cari de 
cele mai multe-ori nu le consumă până la primă-= 
vară, atunci când îşi pot îndestula din 'noâ tre 

„buinţele pe câmpii şi în păduri. Ei. deci nu nu- 
mai că creiază o proprietate individuală, nu 
numai că dobândesc o avere, dar sunt chiar 
bogaţi, în acest înţeles că posedă „mai .mult de cât 
e de nevoie pentru trebuinţele lor. Omul face parte 
din categoria animalelor cari sunt constrânse la 
prevedere. Dobândirea unei proprietăţi individuale, 
sporirea acesteia peste trebuinţa momentană. şi a- 
părarea ei în potriva tentativelor hrăpitorilor, sunt 
pentru el nisce fapte vitale, nisce instincte isvorite 
din instinctul fundamental al conservătei personale; 
ele nu pot fi stirpite, şi ar isbucni cu o putere 
iresistibilă în potriva unei legiuiri, care ar voi se 
Je înăbuşescă. a 

Dar dac. proprietatea individuală este firescă și - 
nu pâte prin urmare st fie desfiingată, există în
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schimb o lărgire a dreptului la posesiunea perso- 
nală, în potriva căreia mintea se revoltă şi care 
nu pote fi apărată de cât prin argumente firesci: 
este ereditatea. Înstinctul conservărei speciei îm- 
pinge negreşit pe tote ființele vieţuitâre sE îngri- 
jescă de urmaşii lor şi s& le creeze acestora 
condițiuni de existență cât se pâte de favorabile. 
Dar acestă îngrijire nu se întinde nici odată mai 
departe de momentul, în care puii sunt destul 
de desvoltaţi. pentru ca s&-și pâtă purta de grijă; 
cum aii ficut şi bitrânii. In s&mânţa plantei se află 
numai atâta feculă, în ou numai atâta albumină, 
cât îi trebue germenului pentru a se hrâni în în- 
tătul stă stadii vital. Mamiferul nu dă lapte puiu- 
lui sei de cât, câtă vreme acesta nu pâte să... 
pască saă să veneze singur; pasărea înceteză de a 
duce hrană puilor sti, când ei şi-au luat întâiul 
sbor. Numai omul, omul singur, vrea să-şi aprovi- 
sioneze posteritatea pe timp de generaţii nenumă- . 
rate, cu feculă şi cu albumină, cu lapte şi cu hrană; 
numai omul vrea s& menţină până în viitorul cel 
“mai depărtat pe copiii sti şi pe urmaşii lor în 
starea embrionară, în care puiul se lasă hrănit de 
părinţii sti şi nu luptă el însu-şi pentru conserva: 
rea existenţei sale. Străbunul a făcut avere, el vrea 
so lase familiei sale, spre a o Scăpa pentru tot- 
de-a-una, dacă se pâte, de grija de a face ea însă-şi 
avere. Acesta însemneză a se resvrăti cine-va în 
potriva tutulor legilor firesci ; este a Sevârşi o tur- 
burare gravă în orânduiala universală, care domină 
intrega vi€ţă organică şi care voesce ca ori-ce ființă
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vieţuitOre să-şi. facă ea însăşi loc.la: masa mare a 
naturei, saii st se picră: 

Din acestă turburare nasc tâte relele vieţei eco- 
nomice, și pe când ca suspendă pe capul unor masse 
enorme de individi blestemul miseriei și al ofili- 
rei, ea se răsbună în acelaşi timp.contra autorilor 
ei.. Bogaţilor nu le slujesce la nimic cruțarea cu 
un egoism inconscient şi criminal, a bunurilor îngră- - 
mădite de ei pentru ca să asigure de veci copiilor 
lor şi la copiii copiilor lor o vicţă de desfătări în sâ- 
nul trândăviei: ci nu-şi ajung nici odată scopul. 
Experienţa arată că fără activitate productivă, 
nică o bogăţie nu se întinde la multe generații. 
O avere moştenită .nu' r&mâne nici odată întro 
familie, şi chiar miliânele lui Rothschild nu pot 
ocroti în potriva miseriei, pe urmaşii sti din a şe- 
sa sau a opta generaţie, dacă ei nu posedă în- 
suşirile cari, chiar fără miliâne moştenite, le-ar 
îngădui st-şi facă un loc bun la sâre. O lege ne-.- 
induplecată se silesce a îndrepta turburarea produsă 
în vicța economică a societăei prin faptul anor- 

„mal al eredităţei bunurilor. Un individ, care nu 
S'a găsit nici o dată în nevoia de a-şi exercita 

"instinctul stu organic cel mai primitiv, acela de 
a-şi: câștiga vicța, pierde iute şi. facultatea de a-şi 
conserva averea şi de a o apăra în potriva lăco- 
miei şi curselor acelora cari nu posedă. Dacă toţi 
urmașii unei familii sunt nisce naturi cu desăver- 
şire mediocre,.se ţin: de o parte de tâte luptele 
publice 'şi private, duc întro obscuritate deplini 
şi uitaţi de tâtă lumea o vicţă Gre-cum vegetativă,
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atunci pot nădăjdui s:. conserve -fără pagubă 
averea moştenită. Dar dacă acestă familie pro- 
duce un individ înzestrat până la un Gre-care 
punct cu imaginaţie şi care în ori-ce direcţie se 
ridică mai, pre sus de omul de rând, are pasiuni 

sau ambiţie, vrea să strălucâscă sati numai st simtă - 

că trăesce, atunci micşurarea sai pierderea averei 

este inevitabilă, căci odrasla, ducend o vicţă mai 

frămeEntată, este cu totul nedestoinică a înlocui 

măcar un singur gologan din ce a cheltuit pen- 
tru satisfacerea unui capriţiă. Cu averea este ace- 
laşi lucru ca şi cu un organism. Organismul trebue să 
fie înzestrat cu activitate vitală, dacă vrea st sub- 
siste, îndată-ce viţa “încetâză în celulele sale, el 
devine prada descompunerei ; este devorat de fiin- 
ţele. microscopice şi macroscopice cari, în căutarea 
unci prădi, umplu întrega natură. Tot aşa se pote 
dice că o: avere în care mişcarea activă de vitţă 
economică nu întreţine circulaţia şi nutriţiunea, 
more ca st dicem aşa şi este devorată de orga- 
nismele lacome ale descompunerei: paraziți, amă- 
gitorii, şarlatanii, speculanţii. -Se pote preserva în 
mod artificial cadavrul unei averi, -ca şi acela ale unei 
fiinţe organice, de ruină şi de distrugere: acesta 
prin mijlOce antiseptice, iar cel-l-alt prin legi de 
excepţiune pentru “conservarea averilor ereditare, 
sub formă de fideicomis. 

Fideicomisul este o invenţie care dovedesce 
întrun mod ciudat, că bogaţii egoişti ai avut 
tot-de-a-una o -presimţire obscură despre caracterul 
anormal al dreptului de moştenire. Testatorul simte .
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că s&vârşesce o crimă către Omenire şi că na- 
tura se va resbuna asupra urmaşilor lui pentru 

“disprețul legilor ei; el se încercă se-i pue în cale 
un Stâvilar; densul prevede că copiii sti nu vor 
avea braţe destul de tari, pentru a menţine ei însi-și 

„moștenirea lor și de aceia el își dă t6te-ostenelele 
să O alipescă de corpul lor prin tot felul de mij- 
lSce sigure. Dar chiar 'fideicomisul, pierde la urma. 
urmei puterea sa conservatâre şi nu pâte face ni- 
mic ca bogăţia să nu se descompună, nici ca fa- 
milia să nu Se ruineze şi să sărâcescă. 

Transmisiunea moștenirilor trebue se fie deci 
desfiinţată ; e singurul leac. firesc şi deci şi singu- 
rul cu putinţă dintre tote relele economice ale cor- 

„pului social. La cea dintâiă privire, o asemenea 
mesură pare cu destvârşire radicală, aproape ca şi 
confiscarea pur şi simplu a ori-cărei proprietăţi in- 

- dividuale ; dar dacă cercetăm măsura acesta cu mai 
multi atenţiune, vedem că ea nu este de cât o 
urmare logică a fenomenelor adi în fiinţă, can nu 
ncliniştesc pe: nimeni. Țerile cari au păstrat cu 

„mai multă tărie alcătuirea feodală, au conservat 
dreptul celui dintâi născut, ceia 'ce însemneză că 
desmoştenirea ce o reclam pentru toţi urmaşii fâră 
deosebire ca măsură generală este exercitată 
sistematic față de toţi copiii, afară numai de cel 
dintâi născut; 'pairul cel mai conservator. din 
Anglia profeseză o idee, pe care pte mulţi din citi- 
torii mei o privesc ca resvrătităre la culme, Şi dacă 
nu pare câtuși de puţin nedrept și mai cu semă 
cât de puţin imposibil, ca urmașii mai mici ai unui
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nobil englez să fie împiedicaţi a se bucura -de o 
potrivă de averea părintescă,. pentru ce atunci ar 
fi cu neputinţă şi nedrept de a. se face tot aşa 
cu toţi copiii celor cari ai avere? -Ce e dreptul, 
pairul. care desmoştenesce pe copiii săi mai mici 
le dă şi lor ce-va, instrucţia, care le înlesnesce |: 
traiul în lume. Şi dacă după mârtea “lui, tot ce 
a agonisit el, cade în favârea colectivităţei, Statul 
pote să dea tinerimei poporului o crescere: şi în- 
văţătură în raport cu facultăţile ei; şi atunci fiul 
desmoştenit al bogatului se va bucura cel puţin 
de aceleași folâse de cari ati parte şi desmoşteniţii 
copii minori ai pairului. Dar -pairul .mai face şi 
alt ce-va- pentru copiii sti, cărora nu le lasă Moş- . 
tenire; el îşi pune tâtă influenţa- sa, mulţumită 
legăturilor de tot soiul ce le are şi Situaţiunci 
sale, pentru a le găsi locuri în administraţia po - 
litică, comunală sau privată, locuri ce ati mai mult 
sai mai puţin caracterul unei căpătueli, unei rente 
Acest lucru nu e alt-ceva de cât Organisaţia: soli- 
darităţei, care asigură individului o existenţa cu 
mult mai mare pâte încâ,-de cât chiar o avere 
Gre-care. Ce e drept acestă solidaritate e fârte măr-. 
ginită, strîmtă; ea nu e de cât a unei caste şi. are 
de scop. exploatarea majorităţei în folosul. câtor- 
va trântori.' SE ne închipuim acum legăturile unci 
ast-fel de solidarități, care să înlănţuescă o comu- 
nitate întregă, şi care st fie constituită nu în scop 
de parasitism, ci pentru o protecţiune utilă; s& ne 
închipuim. un stat, care. asigură tinerimei sale in- 
strucția, şi— dacă părinţii nu sunt în stare So facă 

43990. Biti. intern. Xo, 7. Minciunile contențioriale "0?



"—și întreţinerea pâna la etatea când va putea și ea 

st producă; şi care, când tinerimea ajunge la acea 
etate, ii dă instrumentele trebuinci6se cu care st- 

şi pOtă agonisi neatârnat traiul! Intro astfel de co- 
munitate solidară, 6re fie-care individ nu este mai 
bine înarmat de cât fiul mai mic al unui pair englez 
şi Gre faptul, că averea părintescă reintră în casa: 
Statului, mai este el o nedreptate față de copii? 

Nu tăgăduesc de loc, că punerea imediat în pra- 
ctică a acestei idei ar întâmpina fel de fel de gre- 
utăţi. Mai întâi părinţii ar încerca st scape de 

legea de desmoștenire, trecend în viţă averea 

lor copiilor; şi nu'va fi atât de uşor statului st. 

împiedice ca o bună parte din avere să nu trâcă 
copiilor. Dar acestă piedică e de o însemnătate 
forte mică.. Chipul de a vedea al 6menilor se va 
preface în curând cu desăvârșire ; părinţii vor re= 
cunosce, că în statul reorganisat, - lipsa de avere 
nu va aduce copiilor sărăcia şi desnădejdea ; de aseme- 
nea şi instinctul care ne îndemnă a face ca urmaşii 

noştri să vie în lume bogaţi şi rentieri, va slăbi 

forte mult. Controlul valorilor, care va forma ne- 

greşit cea mai mare parte a bogăției mobiliare, nu 
e nici cu neputinţă şi niciatât de greu; mobilele, 
obiectele de preţ, operile de artă și cele-l-alte, Sar 
putea st fie scose din confiscarea în favârea statului 
a celei-l-alte averi, sub motivul că sunt nisce 
Suvenire părintesci... În ceia ce privesce însă bu- 
nurile imobiliare, nu se va putea ocoli legea, căci 
acesta este condiţia însemnată şi cea mai de că- 

_pitenie a sistemului. "Țara întregă cu clădirile
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'şi, fâbricele ei, cu căile de comunicaţie, etc. trebue 

st devie proprietatea inalienabilă a colectivităţei 
şi — după o generaţiune— să ajungă proprietatea 
ei cu desăvârşire. Fie-cărei pers6ne, care ar face * 

cerere, trebue st-i se dea de stat pe vicţă o po- 
sesiune fonciară sau de fabrică, pentru care st 
plătescă o arendă anuală, corespundâtoare cu o. 
dobândă mică a capitalului, represintat prin proprie- 
tatea concedată. Acestea tâte nu Sunt o inovare 

revoluţionară şi care n'a mai fost, ci numai o des- 

voltare logică a unor condițiuni, cari sunt în fiinţă în 

multe locuri și mai cu semă în Anglia și Italia. 
In aceste ţeri sunt mari proprietăţi fonciare, cari - 

nu se cultivă de înși-şi stăpânii lor, ci de fermieri, 

adică de arendaşi mici. Nimic şi nimeni nu îm- 

piedică societatea st aplice şi mai mult condiţiunele 
fermierilor din Anglia, tuturor cultivatorilor sai 
fabricanţilor, așa ca să nu rămâe de cât un singur 

mare proprietar fonciar: Statul. ' Acest: soiu de alcă- 
tuire face ca individul st-şi agonisescă bogății per- 
sonale, cu tote că ele nu pot st atingă desvoltarea 

„averilor exploatatorilor şi parasiţilor din urdinea 

economică de adi. Omul înzestrat și activ va gă- 
si într'o vicţă mai largi, r&splata abilităței sale, iar 

omul mediocru, şi cel stângacii va trebui st se 
mulţumescă cu un câştig mai mic: singur numai 
leneşul va fi osândit la lipsă şi ruină. O prea mare 
îngrămădire de fonduri în. mâna unui singur a- 
rendaş va fi cu neputinţă, chiar numai prin faptul 
că întreprindetorul nu va găsi de cât cu mare a- 
nevoinţă lucrători, cari să-i muncescă; căci acela
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care va voi să lucreze, putend. st capete de la 
stat o bucată de păment, nu are nici un motiv să 
mergă ici-colo să-și închirieze braţele, sai st-şi pue 
capul în jugul unui antreprenor, a unui mijlocitor. 
Desvoltarea acestui sistem va avea ca urmare ab- 
solută, faptul că nimenea nu va lua pâment mai mult 
de cât atâra cât va putea el şi familia lui se-] 
lucreze. Cu chipul“ acesta se va împiedica des- 
voltarea peste misură a industriei în paguba 
producţiunei alimentare. Individul putând tot atâr- 
de uşor. st se facă şi arendaş liber şi lucrător 
de fabrică, el nu va lăsa pământul stu de cât nu- 
mai atunci, când. industria îi va da în shimb un 
câştig mai mare şi mai uşor; atunci va înceta 
concurenţa lucrătorilor, cari merg din fabrică în fa- 
brică şi se oferă pe un preţ cât se pâte de puţin, mulţumindu-se cu o părticică mică din bunurile și plăcerile vieţei. Greutăţi în adevar mari nu se vor ivi, de cât numai atiinci când populaţiunea ar cresce prea mult şi când solul ar deveni neîndestulător. In casul acesta statul nu va maj putea satisface 

"“tote cererile de pământ agrar şi de stabilimente industriale şi deci o parte dintre cei tineri, va tre- bui s& plece aiurea, prin alte ţări, unde populaţiunea 
nu va fi aşa de mare. Cu tâte că o cultură mai intensivă a solului, ar putea totuşi, după cum am dovedit mai sus, st amâe o ast-fel de nevoe, până întrun viitor fârte depârtat, 

Nici că mai încape vorba, că acest sistem e şi el un fel de comunism. Şi voiu spune acelora cari se daii înapoi speriaţi când aud acest cuvânt, că
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noi trăim în plin comunism, nu numai întrun 
comunism activ, dâr și întrun comunism pa- 
siv. Şi anume, mavem comunitatea bunurilor, 

ci comunitatea datoriilor. Nici un reacţionar nu 
se înfricoşeză la ideia că fie-care cetăţean, numai 
prin: singurul fapt al legăturilor sale cu statul, este 
debitorul unei sumi, care bună-6ră în Franţa, se 
urcă la aprâpe şase sute de lei de cap. De ce's'ar 
speria dar, dacă prin o revoluţie radicală, din. de 
bitor ce e, s'ar face posesorul unei părţi din averea 
corespundătâre, în cazul când statul.n'ar avea nu- 
mai datorii generale, ci şi o avere generală; şi 

cînd statul nu Sar mărgini numai să icie€ dări şi 
contribuţiuni de la membrii sti, ci le-ar împărţi 
şi bunuri, 'cum face acum cu un număr mic de 

individi. Căci statul posedă .şi âcum o proprie- 
tate de tot soiul, cum bună-oră: palaturi, păduri, 
ferme, corăbii, etc.; acest fapt, adică existenţa 
unei posesiuni neindividuale, individibili între 
cetăţeni, este chiar comunism pus în practică, 
dar el nu se arată destul de limpede celor mai mulţi 
numai din causă, că instituţiunile n6stre politice, 

cari dateză din evul-mediui, favoriseză ideia că a- 

verea generală este o avere individuală, a prinşului 
Sai a altu şef de stat. 

* Datoria publică, proprietatea publică, impositele, 
nu sunt singurele forme sub care comunismul există 
la noi. Unele soiuri de credit nu sunt alt ce-va 
de cât cel mai curat comunism. Când un individ 
di cu împrumut bani unui alt individ, sai cândîi 
di asupra averei lui personale, un bilet la ordin
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care e primit drept bani sunători de câtre un altre- ilea, negreşir câ acesta e un schimb de posesiuni individuale; dar când. o bancă elibereză bilete fidu- ciare — şi ?n multe bănci suma biletelor fidu- ciare e mai mare de a treia parte din totalul - biletelor — când acestă bancă încuviințeză unui in- divid, pe iscălitură, uni împrumut în bilete 'cu cari acest individ pâte să-și procure tot ce vrea, acesta e un simplu act de comunism. Banca nu dăo “muncă fâcuti deja şi prefâcură deja în bani, ci un bon asupra unei munci ce trebuesce săvârşită de acum înainte. Şi daci acest bon e respectat de obştea cetăţenilor și dacă aceştia dau obiecte în schimbul biletelor cari nu Sunt acoperite, acesta. € un omagii adus solidarităţei omenesci, o recuns- cere a faptului, că individul are drept la o parte din avutul în fiinţă, chiar dacă mar putea da încă în schimbul acestei Părţi un echivalent, pe care să-l fi produs el însuşi. : 
- Întârcerea la Stat a tututor bunurilor după mârtea celora cari le-ai agonisit, va crea o avere comună mai-mai fără săcare, fâră st defiinţeze în acelaşi timp: posesiunea individuală. Fie-care individ va avea o avere a sa personală şi o avere comună, intocmai cum are un nume de botez şi unul de familie. Averea comună, cu care sar nasce, va fi întru cât-va nu- mele sei de familie; iar averea ce 0 va agonisi Cât va trăi, și de care se va folosi: numai el sin- Sur, va fi. numele stu de botez; iar amendoue impreună vor forma personalitatea sa Economică, " întocmai dupt'cum nimele hotăresce personalitatea 

,
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sa civilă. Individul, lucrând pentru sine, va lucra 
în acelaşi timp pentru colectivitate, care se va fo- 

losi - o-dată de tot prisosul câștigului lui asupra 
consumaţiunei sale. Averea totală va alcătui marele 

 reservoriii care din prisosul unora va veni în. a: 

jutorul celor în lipsă şi care la fie-care generaţiurie 
va compensa, în repartiţia bunurilor, inegalităţile 

-ce se vor produce mereii, inegalităţi pe cari trans- 
misiunea ereditară le face statornice și din ce în 

ce mai mari la fie-care -generaţiune. 
Va trebui să ajungem numai de cât la acestă 

reinoire a organizărei economice, cerută atât de 

rațiune cât şi de sciinţi. Un singur principiu fun- 
-damental trebue st domnescă în societate şi acest 

principii nu pâte fi altul de cât sai individualismul, 

adică egoismul, sau solidaritatea, adică altruismul, 
Adi, nici individualismul, nici solidaritatea nu stă- 

pânesc lumea în tâtă logica; e un amestec al amtn- 
durora, cu destvârşire neraţional.. Posesiunea este 
întocmită individualicesce, iar egoismul atinge în 
ereditate marginele cele mai extreme, nu numai pentru 

„<ă-şi însuşesce prin viclenie şi hrăpire tot ce pete, - 
dar şi pentru că caută să stăpânâscă prada în veci 
şi sE lipsescă ast-fel comunitătea de partea ei de 
folosinţă. Insă acela ce are, nu învoesce aceluia ce 
nu are nimic, dreptul de a-și face o armă din prin- 
cipiul căruia cel dintâii îşi datoresce bogăţia sa. 
Averea se agonisesce şi se păstreză în numele in- 
dividualismului; dar ea este oprită în numele 'soli- 
darităţei. Bogatul se bucură fără nici o remuşcare, - 
de partea disproporţionată a averei ce a sciut să-,



și adune; iar dacă seracul vrea st fie şi el tot aşa 
de egoist şi individualist ca şi densul, puind mâna 
pe avutul bogatului, — e aruncat la dubă şi nici 
una nici două, e osândit la spânzurătăre. Sub forma 
cametei şi a speculaţiunei, societatea permite cele 
mai nerușinate manipulaţiuni ale avidităţei egoiste ; 
sub forma însă a brigandagiului şi a furtului, lumea 
le interdice. Același principii întrun caz e un 
merit, în cel-l-alt o crimă. 
„Rațiunea cea sânătâsă se revoltă în potriva unei - ast-fel de contradiceri. Inţeleg să se predice pretu- 

tindeni egoismul, dar atunci lumea se aibă curajul 
st-l aprobe în tâte cazurile. Dacă e drept, ca 
bogatul să trăiască în trândăvie numai pentru că a 
sciut st pue imâna pe o întindere de păment, sai 

„ SE exploateze munca omului, atunci ar trebui se 
fie tot aşa de drept, ca stratul st-l ucidă şi să 
se facă stăpân pe averea lui, numai dacă are 
curagiul şi puterea trebuinci6să pentru a o face 
acesta. Fâră îndoială, că cu o ast-fel de logică, 
societatea S'ar duce dracului şi Gmenii ar ajunge 
„mai reu ca ficrele selbatice, cari rătăcesc prin pă- 
duri şi se sfăşie unele pe altele. Acei, care nu pot 
privi o ast-fel de stare ca ţinta ideală a mersului desvoltirei sociale, nai alt-ce-va de făcut de cât 

“st primescă de bun cel-l-al sistem, adică solida- 
ritatea. Atunci nu se va mai dice: fie-care pentru 
fine;  dar:: .unul pentru toţi şi toţi pentru 
unul. Atunci societatea va privi ca o datorie 

„a sa, de a întreţine şi Înveţa tinerimea care nu 
veste încă în starea de a-și câștiga traiul; ea va
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îngriji de betrăneţa care nu mai e în stare. st-şi 
câştige traiul; ea va veni în ajutorul celor nevoi- 

„ași şi va îngădui sărăciea numai ca pedepsă în 
potriva lenei de bună-voe. Dar pentru “ca tâte 
acestea să potă fi aduse la îndeplinire, e nevoe de 
osingură condiţiune: desfiinţarea moştenirei averilor. 

Mari catastrofe ne ameninţă pe terenul economic 
şi nu va fi cu putinţă a le mai opri multă vreme. 
Atâta timp, cât mulţimea a fost credulă, miseria 
pămenteseă îi putea fi mângâiată cu făgăduelile 
nehotărite ale unei fericiri ceresci. Adi însă, când. 
lumina se răspândesce din ce în ce mai mult, se - 
vede din di în di scădend numărul Gmenilor r&b- 
dători, cari găsesc într'o  prescure compensarea 
unui prânz şi pentru cari biletul de ordin al unui 
popă pentru un loc în paradis, face cât şi posesi- 
unea actuală a unui ogor bun pe lumea acesta. Cei 
seraci se numeră și văd că faţă cu bogaţii, ei sunt 
şi mai numeroși, şi mai puternici. Ei cerceteză is- 
vorele de bogăţie şi ved că speculaţiunea, exploa- 
tarea şi moştenirea nu sunt mai bine îndrep- 

„tăţite de cât brigandagiul şi hoţia, pe cari codul 
le -pedepsesce atât de aspru. 

Prin desmoştenirea progresivă a masselor zmul- 
se de pe pământul lor, și prin îngrâmădirea -tot 
maj tare a averilor în câte-va mâini, nedreptâţile 
economice se fac din di în di mai de nesuferit; 
iar în diua când pe lângă fâmea, mulţimea va 
mai avea şi noţiunea pricinelor ci depărtate, nu 
va mai “fi nicio stavilă, pe care st n'o înlăture 
ori să n'o dărime, pentru a ajunge ca st se sature...
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Fomea'este una din puţinele puteri elementare, în 
potriva cărora nu folosesc nici amenințările, "nici 
argumentele. Fomea este singura putere, care pro- 
babil, va rade până la pământ, clădirera . socială 
construită pe superstiție și egoism, clădire pe care 
filosofia singură, nu e în stare st-o dărime, 

.



Minciuna matrimonială 

I 

Omul are dout instincte puternice, cari-i stăpâ- 
nesc t6tă vicţa şi cari dâi prima imboldire tuturor ! 
lucrărilor lui: instinctul conservărei personale şi 

„instinctul conservărei speciei. Cel dintâi se mani- - 
festă în expresia sa cea mai simplă, sub forma f6- 
mei, al doilea sub forma iubirei. Puterile cari 

lucreză în operaţiunile hrănirei şi ale reproducerei 
sunt încă obscure pentru noi, dar efectele le vedem 
desluşit. Nu scim de ce un individ îşi s&vârşesce 

desvoltarea sa întrun numer dat. de ani şi nu 

într'altul; de ce calul, mare şi puternic, nu pâte 
ajunge de cât la vrâsta de 35 de ani, pe când omul 
cel mai mic şi mai slab pâre să trecă de 7o de ani; 

de ce micul corb trăesce până la 200 de ani, pe când 
gâsca, cu mult mai mare, ajunge de cât până la 
20. Dar ceia ce scim, e că fie-care ființă vie- 
țuitâre e ursită de la nascerea sa la :o hotărită 

durată vitală, dupe cum o maşină de cesornic e în- 
107să pentru un timp hotărit, durată pe care acţiunea 
neprevEdută- a puterilor din afară, pâte s'o scur-



teze, dar pe care, în nici un caz, n'o pete pre- lungi. 
Presupunem tot aşa, că și speciile sunt alcătuite deasemenea pentru o durată determinată ;. ca şi in- dividii, ele sc nasc întrun moment precis, se des- voltă, ajung la maturitate şi apoi mor. 
Ciclul vital al unei specii este de o durari prea întinsi, pentru ca Gmenii se fi putut fixa, chiar pentru un singur caz, prin observaţiune directă, punc- tul ei de plecare și sferșitul ei. Dar paleontologia oferă numerâse puncte de sprijin, cu ajutorul că- Tora se pâte afirma'cu siguranţă paralelismul între legile de vicţă şi de desvoltare la individ ca şi la specie. Atâta vreme cât individul n'a. secătuit forţa vitală cu care a fost înzestrat la nascere, el lupră cu tOtă sforţarea de care e capabil pentru a se conserva şi a se apăra în contra. dușmanilor sei. Dacă forţa sa vitală e istovită, el nu mai - simte nici o trebuință de hrană, nici vre-o dorinţă de a se apăra : more. Tocmai în acelaşi chip se mani- festă, şi în specie, forţa vitală, sub forma de in- stinct de reproducere. Atâta timp cât vitalitatea speciei e puternică, fie-care individ desevârşit for- mat tinde din tâte puterile sale, la împerechere. Când vitalitatea speciei începe a scădea, individii devin mai nepăsător pentru reproducere şi înce- teză însferșir cu destvârşire de a-i mai resimţi trebuința. Noi avem în egoism și în sentimentul de solidaritate, îni 'stnul unei Specii şi chiar în sânul raselor omenesci sau a întregi Pop6re, o măsură positivă a forţei lor vitale, Cu cât sunt mai nu-
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meroşi individii cari pun interesul lor propriii de - 
asupra ori-cărei datorii de solidaritate şi ori-cărui 
ideal de desvoltare a speciei, cu atât e mai a- 
prope termenul vitalităţei. Din potrivă, cu cât sunt 
mai numeroşi individii cari au instinctul ero- 
ismului, a desinteresărei, a jertfei personale, cu : 
atât forţa vitală a unei naţiuni e mai puternică. 
Stîngerea nu numai a familiei, dar şi a unui popor, 
începe cu precumpănirea egoismului, semn fâră. 

„greş al secătuirei vitalităei speciei.  Secătuirea ' 
forței vitale a individului va urma fârte iute, dacă 
nu va fi întârdiată prin încrucişări sai alte trans- 
formări prielnice. Când o rasă, sai o naţiune a 
ajuns la punctul final al carierei sale, individii pierd 
putinţa de a iubi sănătos şi firesc. Spiritul de fa- 
milie piere. Omenii nu vor să se mai îns6re, 
pentru că găsesc incomod a avea rtspunderea 
unei alte vieţi omenesc şi a se ocupa de o altă 
ființă. Femeile 'se tem de durerile şi 'neplăcerile 
maternităţei şi alergă chiar în căsătorie, la mijl6- 
cele cele mai imorale pentru a nu avea copii. Ins- 
tinctul reproducerei ne mai având drept scop re- 
producerea, la unii se pierde şi la alţii se strică 
prin aberaţiile cele mai stranii. | 

Actul împerecherei, funcțiunea cea mai sublimă 
a organismului, pe care acesta n'o pâte stvârşi 
inainte de complecta sa maturitate şi la care sunt 
asociate cele mai vii sensaţii ale Sistemului nervos, 
e coborit la cea mai infamă desfrânare; el nu mai 

„are drept ţel conservarea speciei, ci numai o plăcere 
individuală fără valâre pentru colectivitate, Acolo
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unde iubirea mai apare ca un efect al obicinuinţei, 
ea nu mai este o unire a dout individualităţi necom- 
plecte întrun individ de o speţă mai înaltă for- 
mând un tot, desvoltarea unei vieţi isolate şi steri- 
le într'o dublă vicță roditâre care pote să se 
prelungtscă până la infinit prin urmași, trece- 
rea pe nesciute de la egoism la solidaritate, erup- 
ţiunea vieţei individuale în larga vi€ță a speciei. 
Nu e nimic din tâte acestea! Este o neliniște ne- 
înşelesă ei însă-şi şi prin urmare cu neputinţă de 
potolit, pe jumătate visare pe jumătate isterie, o adu- 
cere aminte, o imitare de lucruri citite saii audite, 
fantasie sentimentală şi bolnăviciâsă, un soiu de nebu- 
nie. Viţiile în contra naturei se întind, dar pe când 
în secret, neruşinarea se ded orgiilor ei, în pu- 
blic facem paradă de o rușinare excesiv de delicată; 
după cum spune proverbul, că nu trebue de vorbit 
de funie în casa. spânzuratului, tot aşa poporul care 
mare o consciință curată în privinţa vieţei salesexuale 

 şicare scie f6rte bine cum stă cu păcatele faptei şi 
cele ale nefaptei, evită, cu frica unui criminal prins 
în Aagrant delict, dea atinge de departe măcar, acest 
subiect în conversaţiunea sau în scrierile sale. 

Acesta e tabloul raporturilor sexuale ale unei rase 
ajunsă la secătuirea forţei sale vitale, fie prin în- 
trebuințarea firescă, care e o urmare a betrâneţei, 
fie prin condițiuni: neprielnice de existenţă, sau 
fie prin acţiunea unor legi vătămătore şi neghibe. 

Dacă dar ni se acord, că forma raporturilor 
ambelor sexe în senul unui popor dă măsura for- 
şei vitale a acestui popor şi dacă se aplică acestă



mesura naţiunilor, civilisate ale Apusului, ajungi la 
constatările cele mai alarmante. 

Minciuna instituţiilor economice sociale şi po- 
litice a otrăvit şi vi&ţa sexuală. Tâte instinctele fi 
Tesci, cari trebue s& asigure conservaţiunea şi îm- | 
bunătăţirea speciei sunt falsificate şi abătute de 
la calea lor; generaţiile viitâre, în partea cea 
mai desvoltată intelectual a omenirei, sunt jert- 
fite fâră esitare ipocrisiei şi egoismului stăpâ- 
nitor. ' 
“În tâte epocile, omenirea a Simţit 'mai întâiă 

prin instinct, pe -urmă a înțeles prin rațiune, că 
de nimic nu-i pasă mai mult de cât de. propria sa 
durată; tote sensaţiile, tâte acţiunile cari aă un 
raport Gre-care cu acest interes primordial aă i- 
nut în t6te timpurile, locul cel mai larg în preo- 
cupările sale. Iubirea alcătuesce aprâpe fondul ex- 
clusiv al literaturei tuturor timpurilor şi tuturor 
poporelor; este în ori-ce caz micul fond care a 
putut s& captiveze întrun chip trainic massa citi- 

“zorilor şi ascultătorilor, Resultatul iubirei, unirea 
unui tener şi a unei tinere într'o pereche fecundă, 
a fost mai întâiu prin moravuri şi obiceiii, pe 
urmă prin legi scrise, însoţită de ceremonii şi so- 
lemnităţi, de pregătiri şi formalităţi, mai mult de 
cât ori-ce act al vieţei omenesci, mai mult chiar 
de cât înarmarea tinerilor, care totuşi, la triburile 
barbare cari trăiesc vecinic pe picior de rtsboii, 
este de o fârte 'mare însemnătate. 

Prin formalităţile cari complică căsătoria, statul 
şi-a asigurat în tot-de-a-una un control asupra ra-



porturilor sexuale. ale membrilor, și solemnitatea 
cu care trateză unirea unei perechi amorâse, trebuie 
a-i face st inţelegâ.că ea nu este o simplă a- 
facere privată ca un prând, o vtnătâre sat.o se= 

- rată cu dans şi musică, ci un eveniment de o înaltă 
importanţă publică, avend înriurire asupra vii- 
torului comunităţei. Pentru a împiedeca pe cât 
cu putinţă ca iubirea să nu se cobâre la o sim- 
plă distracţie, pentru a accentua” cât mai mult 
scopul stă înalt, conservarea speciei, societatea 
încă din zorile civilisaţiunei a recunoscut în prin- 
cipiu, ca singurele cinstite şi sfinţite prin stima sa, 
acele raporturi dintre bărbat şi femeie, al căror 
caracter serios a fost consacrat printr:o ceremonie 
publică ; cât privesce pe cei cari Sau sustras de la 
acestă consacraţiune, ea i-a blamat, dojenit și 
pedepsit, cu dispreț şi chiar cu pedepse. . 
„Şi în înalta nâstră civilisaţie, ca şi în vremea 

începuturilor ei, instinctul sexual trebue, dacă nu 
vrea st degenereze întrun viciu de disprețuit şi 
de ruşine, st ia societatea de martor a satisfacerei 

“sale şi st se pue sub privigherea ci ; adi încă, 
căsătoria e singura formă autorisată prin legi 
pentru raporturile dintre bărbat și femee. | 

„ S8 vedem acuma ce a făcut din căsătorie min- 
ciuna civilisaţiei nostre. Căsătoria a ajuns o toc- 
mclă materială în care rămâne tot atât de puţin 
loc pentru iubire ca şi în contractul a doi capi- 
talişti cari întreprind împreună o afacere. Căsătoria 
continuă să aibă de pretext, conservarea speciei; 
ca presupune teoreticesce atracţiunea reciprocă a
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doi individi de sex diferit; dar de fapt, căsătoria 
nu. e făcută în vederea generației viitore, ci numai . 
în vederea interesului personal al individilor. cari 
contracteză unirea. Căsitoria de adi, cu deosebire 
în clasele dise supericre, e lipsită de ori-ce con- 
Sfinţire morală şi prin urmare de ori-ce rațiune de a 
fi antropologic. Căsitoria ar trebui să fie consfin= 
irea solidarităţei, ea însă eacea a egoismului. Toţi cei 
cari se căsătoresc vor -în noua lor situaţie să tră- 
iască nu unul în altul şi unul pentru altul, dar să 
găsescă „condițiuni mai bune pentru continuarea 
unei existențe comode şi scutită de responsabilitate. 
Se căsătoresce adi lumea pentru a-şi crea o altă 
situaţie de avere, pentru a-şi asigura un culcuș 
mai plăcut, pentru a putea lua și susţine un rang 
social, pentru 'a-şi satisface o deşertăciune, pentru 
a se bucura de privilegiile şi libertăţile pe cari s0- 
cietatea le refusă femeilor. celibatare şi le acordă 
celor măritate. Căsătorindu-ne,. ne gindim la t6- 
te: la salon şi la bucătărie, la plimbare şi la bai 
de mare, la sala de bal şi la sala de mâncare; nu- 
mai la-un lucru nu ne gândim, singurul, esenţial: 
la camera - de culcare, acest sanctuar, de unde 
trebue sE iasă - viitorul familiei, al poporului şi. 
al omenirei,: Decăderea şi ruina nu se cuvine 6re 
se fie partea popârelor în casătoriile cărora tri- 
umfă egoismul soţilor. şi .în care copilul eşte o 
„Întâmplare nedorită, saii în cazul cel mai bun in- 
diferentă, o urmare cu grei de înlăturat, dar cu 
"desăvârşire accesorie ? Ma a 
Se: va obiecta “pre că la popârele în . stare 

43090. Bi5l. Intern. No, 1. îfinciunile convenţionale, 2,
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primitivă adică trăind în condițiuni primitive, marea 
majoritate a căsătoriilor nu se încheie în alt chip de 
cât în civilisaţia  n6stră. Nici la aceştia, încliriaţia 
nu jOcă nici un rol pentru a alcătui un menagiu. 
In cutare trib, bărbatul ia o fată pe care n'o vede 
pentru întâia-6ră de cât dupt nuntă. In. cutare 
altul, tn&rul doritor dea se căsători râpesce din tribul 
vecin prima femee pe care pâte pune mâna. Acolo 

"unde: se alege nevasta, lucrul se face în urma unor 
deliberări cari nu au nimic a face cu iubirea. Cineva 
ia o fată de nevastă pentru că este cunoscută în trib 
că se pricepe la muncă, căngrijesce bine de vite, 
tOrce şi ţese cu dibăcie, Şi acolo deci: conservarea 
tribului e încredințată 6rbei întâmplări sati egois-. 
mului; totuşi aceste popâre sunt pline de o forţă 
teneră, şi desvoltarea lor, departe de a suferi de 
acestă stare 'de lucruri, cresce cu iuţelă. 

Vom respunde, că pentru raţiuni: antropologice, 
însurătOrea întemeiată, nu pe iubire ci pe egoism 
şi tradiţiune, n'arc, la popărele: primitive, aceleași 
urmiri rele ca la naţiunile civilisate: La pop6rele 
primitive, individii se deosebesc puţin fisicesce şi 
intelectualminte. La toţi bărbaţii - ca şi la tâte fe- 
meile predomină tipul tribului; doar de abia: există 
individualitatea. Toţi individii sunt ca 'turnaţi în -a- 
celaşi tipar şi asemenea unii altora până "ntratât, în cât 
pot fi confundați; toţi'au fost crescuţi în același chip. 
"Nici o selecţiune nu are deci nevoe de'a fiinţa la 
împerechiare. Resultatul ar A aprope același 'ori-cun 
ar fi alcătuiți părinţii. O mare asemănare a” indi- 

“vidilor -nu exclude numai necesitatea, dar chiar po- 
N, 

î
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sibilitatea .iubirei. .Instinctul reproducerei nu: deș- teptă în'acel caz la individ de cât dorinţa generală. a 
posedărei unui individ de alt, sex, dar el.nu indi- 

- vidualiseză, întrun cuvânt nu se: ridică la forma 
sa, mai înaltă, care e tocmai iubirea pentru; o ființă 
determinată, şi nu pentru o alta. Sexul întreg are 

„0 înclinare generală pentru tot. cel-l-alt sex, şi 
e.cu.totul indeferent bărbatului a se uni cu. cu- tare femee. şi. reciproc. Dacă la un popor primitiv 
apare: un individ forte neasemănător celor-l-alţi şi 
deosebindu-se. de cei-l-alţi membri ai tribului prin 
calităţi, fișice. sau intelectuale, „deosebirea. ya, fi ime= 

diat simțită Cu o intensitate de cari noi, ceştia-l-alţi, 
cari suntem deprinşi a vedea diferind individual- 
minte Smenii, ne putem abia face, o idee. Marea lege 
zoologică, a selecţiunei se Va „arăta. cu 0. putere fi- 
resci::;dorinţa de a. poseda acest individ superior, 
va: lua proporţiunile“'unei “pasiuni” teribile"și  fur- * * 
tunâse şi va -da lot la. actele: cele: mai extreme. 
Dar la :popârele civilisate, la cari indivigii se deo- 
sebesc:.mule, lucrurile merg cu totul alt-fel.. In la- 
sele de jos, „necultivate ;saă mai puţin desvoltate, 
instinctul ,reproducerei, ce.e drept, apare. mai mult 
ca O -înclinare generală pentru cel-alt:sex. decât .ca 
o inclinare, isolantă ;- cu tOte- poveștile. sentimentale 
respândite :de către poeţii rei. observatori, amorul. 
violent pentru, o fiinţă: deţerminată €. extrem de. rar, 
„Dar. în, clasele. mai.: înalte, unde .individii .suntibine 
deştoltaţi, „forte :deosebiţi, şi, oferind. țipuri : pazţi- culare desluşit caracterisate, îinstincțul sexual,devine exclușiy:; și.. dificil la, ales ;: trebue ;. chiar:să; devie
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aşa fel, pentru ca urmaşii st fie viguroşi şi” apți 
pentru vicţă. N DE 

Aici, trebue ca însurătârea, adică Singurul ra- 
"port de procreaţiune admis de societate, st fie un: 
resultat al iubirei. Câci amorul € marele regulator 
al vieţei speciei, forţa care împinge la funcţionarea | 
acestei specii şi care cauti st"mpiedice ruina ei fisică. 
Amorul este instinctul unci fiinţe care recundsce 
că. trebue s& formeze o pere_he cu o fiinţă determi- 
nată de cel-alt sex, pentru ca bunele sale calități se 
crescă, ca cele rele se scadă, ca tipul ci să rimână 
intact: Sau st se perfecţioneze în urmașii sti. 'In- 
stinctul reproducerei e în sine orb şi are nevoie 

„deo călăuză sigură, iubirea, pentru a-şi ajunge țelul 
ci firesc, care e în” acelaşi timp, conservaţiunea și 
îmbunătăţirea speciei. Când lipsesce acestă călâuză, 
când împerecherea e determinată, nu de atracţia reci- 
procă, dar de întâmplare sau de interese streine scopu- 
lui €i fisiologic, produsul încrucișări în faţa unei mari 
neasemănări a părinţilor, e în tot-de-a-una un pro-! 
dus indiferent, săi rău. Copiii moștenesc defecte- 

“le pirinţilor şi le măresc; calităţile părinţilor din 
potrivă, sunt slăbite sai se neutraliseză "unele pe 
altele; resultă 'din acesta, o rasă fără armonic, 
sfâșiată: înăuntru, retrogradă, osândită la o stingere 

„repede. Numai vocea iubirei pâre spune indivi- 
dului, că “unirea sa cu un alt individ determinat, e de 
"dorit în interesul conservărti şi perfecţionărei speciei, 
său câ acâstă unire nu e bună şi lasi de dorit. 

"” Goethe a! prină şi definit “de minune, cu un Sin- 
"gur 'cuvent esenţa iubirei, şi volume grâse 'nar
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„putea să mai adauge nimic. Acest cuvent e: cafini- tatea electivă». Acestă desemnare este împrumu- tată de la chimie, ea legă marile procedeuri ele- mentare. ale naturei cu un fapt, care se petrece a . Gmeni şi care a fost în mod mistic intunecat prin . fantasia isterică a unor poeţi firă idei sai fără dis- 
cernămint. Chimia numesc= afinitate electivă, ten- dinţa a două corpuri de a se conbina întrun produs noi care, apr6pe în tâte proprietăţile sale : col6re, . stare de agregaţiune, densitate, acţiune asupra altor materii, e complect diferit de cele dou& corpuri 
primitive. Doue corpuri, cari nu Sunt unul faţă cu cel-alt în raport de afinitate electivă, pot să se afle vecinic în cel mai strins contact — nu va urma de cât o juxtaposiţiune fâră vi€ţă, care nu va duce la nici o altă formaţiune nout, la nici un efect dinamic, la nici un resultat vieţuitor. Când două corpuri au o afinitate electivă mai de cât se le a- „Propii unul de altul pentru a provoca imediat fru. mose şi roditâre fenomene de activitate. Organis- mul omenesc este teatrul unor fapte absolut ase- menea. Doi individi exercită sai nu, unul asupra celui-l-alt o acţiune reciprocă. Ati ei o afinitate e- lectivă: se iubesc, sbâră cu nerăbdare unul spre. cel-alt şi devin isvorul unor formaţiuni noug. Nai. acestă afinitate: r&mân reci şi fâră acţiune unul - asupra altuia şi întâlnirea lor nu constitue nici 0- dată un episod al marei vieţi generale. Vedem a- ici proprietăţi primordiale inerente materiei . şi pe care nu vom încerca a le „explica. De ce se unesce, oxigenul cu potasiul? De ce nu se uneste
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“azotul cu” platina? Cine ar puteâ- 5 spune? şi deite 
un! bărbat iubesce el:o femee, şi: nu pe alta?: De 
ce vrea '0 femee cutare birbat şi dispreţuesce - “pe 
toţi “cei: l-alţi? De sigur pentru că acestă atracţie 
Sai acestă nepâsare, îşi are temelia în «Chirhismail 

„mai intim - af ființei în chestie şi isvoresce din ace- 
leaşi isvâre' 'ca şi “procedeurile organice “ale viței. 
„Căsătoria semănă cu un vas, în care dou: corpuri 
„diferite, două individualităţi deosebite, sunt îhchise 
impreună. Au ele o afinitate electivă : vasul e um- 
'plut cu vicță; nu du: conţine mortea. Dar în uni- 
unile moderne, tine: se mai ingrijesce de afinitatea 
electivă? -- i 
“Nu există de cât dou feluri de raporturi între 
bărbat “Şi feniee: ori se : rezămă' pe o atracţiune | 
fitescă : “Teciprocă”şi în -acest cas” au: în tot-d'a-ună 
de scop conscient . săi irconscient reproducerea, ori 
acest scop*nu' e în primul rond şi se caută numai 
sătisfăcetea! egoistmului sub ori ce formă âr fi. 
Primele raporturi sunt justificate şi morale, celc-! 
l-alte.: “formeză marea categorie a prostituţiei, sub 

„Gil! ce “formă Sar manifesta în afară. : Creatura 
stticată icare, “nGptea,'pe stradele unui „Oraş mare, 
se“ oferă petru o monedă unui trecător, ale cărui 
trăsături” nici: nu le pote. măcar deosebi prin întu- 
neric, acestă: creaturi se prostituizză ; - nemernicu) 
care ':curtezâ! o bătrână - blesteniată şi cere 'a-j 
sc: plati omagiile, se: prostituiiază. “Nu există de 
cât -un“singur cutent pentru: ambele casuri: Dar 
întreb: : Ce: diferență: e- între-un bărbat: Întreţinut 
de? metresa” lui; și- un barbat, care face curte “unei
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- moştenitâre sau fiicei unui om influent, pentru carea 
el nu simte. cea mai mică: iubire numai, și numai 
pentru a căpăta, prin mâna ci, avere Sai 0 posi- 
iune? Care e diferenţa, între nemernica, care se vinde unui necunoscut pentru câţi-va gologani şi casta. logodnică, care merge Ja altar cu un individ; 
pe care nu-l iubesce, dar care în schimbul strin- 
gerilor în braţe îi oferă un rang Social sau toalete, 
„găteli, servitori, sai numai miserabila. pâine dil- nică ? Motivele sunt în ambele cazuri aceleaşi, pro- 
cedeul e acelaşi, desemnarea trebue să fie de ase= 
menea aceiași, după adevir. şi dreptate. 
:. O mamă pe cara tâtă lumea o ţine de onorabilă, 
care, ea însăşi, se, crede fârte severă în obiceiuri, . presintă fiicei sale un pretendent, bogat, și se silesce 
st birue. indiferența firescă a fiicei sale, prin.dibace îndemnări şi. prin precepte de soiul ăsta: «E ne- 
bunie să respingi o sârtă convenabilă, ar fi impru- dent, în cel mai înalt grad de.a aştepta o a doua 
ocasiune, care, probabil, nu se va mai presenta; o 
fată tEnără trebue să se gândescă la. scopuri prac- 
tice: şi să-şi desbare creierul de tote anostele istorii - Tomantice»; acestă mumă-model este o mijlocitâre, 
nici mai mult, nici mai puţin, ca bătrâna. și 
hid6sa mediatâre care, pe o bancă a unei alee pu- 
blice, șoptesce la urechea cusutoreselor fără lucru, 
propuneri mişelesci şi se expune prin asta la urmă- 
ririle judecătoresc. Flegantul pretendent primit cu distincţie în tâte salOncle, care face, în figurile 
cotilionului, venătârea unei partide bogate, care vorbesce moştenitârei, cu ochii umedi şi cu mlădieri
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de voce, dulci ca mierea, care amână pe creditorii sti - 
pentru a doua di de nuntă și despâgubesce ţiitârea, 

„din zestrea primită; — acest elegant e un netreb- 
nic, întocmai ca și mediatotul, pe care agentul 
polițienesc însu-și nu-l atinge de cât cu gr&ă. O 
fată, care se vinide pentru a nutri o mumă bătrână, 
sai un copil mic, este moralminte mai presus de 
feciâra care roşind, se urcă în patul conjugal 
spre un sac cu gologani, pentru a satisface lăco- 
mia €i deșartă de baluri şi excursiuni pe ape. Băr- 
batul care plătesce fie-ce dată tovarășa lui de un 
„minut și pe urmă-i. întârce Spatele, e mai puţin 
înşelat, el e mai logic, mai raţional de cât omul care îşi 
cumpără printr”o căsătorie legală şi pentru t6tă via 
o concubină care, întocmai ca şi cea-l-altă, a avut de 
scop numai banul. Ori-ce alianţă între bărbat şi femee 

- încheiată în vederea unei situaţiuni materiale saă a 
altor avantagii egoiste, e tot prostituție, puţin im- 
portă că acestă alianţă ar fi încheiată cu concursul 
unui funcţionar al strei civile, al unui popă, sai nu- 
mai a unci deschidător de loje la teatru. 

* Totuşi acesta e caracterul tuturor căsitoriilor. 
Rarele excepţiuni în care un bărbat şi o femee 
se unesc în formele legitime fără nici un alt scop 
fără altă dorință de cât dea se aparţinea unul 
altuia, prin iubire, sunt luate in ris de către 6- 
menii raţionabili; tinereţea e prevenită în contra unor 
atari nebunii. Fetele sărace sai cu stare puţină, 

"Sunt dresate de către părinţii lor prevedetori st-şi 
înăbuşe periculâsele mişcări firesci ale inimei lor 
şi să-şi: măsure amabilitatea surisului, dupe cifra
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veniturilor celor celibatari; dacă jocul cochetăriej fetei nu ajunge: pentru a urni pe unul care se 
şine bine, mama şi mătuşa vin în ajutor și Sprijinesc 
prin înțelepte manopere, Sforţarea nevinovatei co- pile. La fetele tinere bogate, lucrul se petrece alt- 
fel; ele nu veneză; elc j6că rolul vânatului, O a- nume clasă de 6meni prastică vânatul după zestre cu 
chibzuinţă și în t6tă regula. Aceşti 6meni părtă pân- 
taloni şi giletcă deo croială ireproşabilă, cravate de o 
colore şi de o formă alese .cu îngrijire şi un mo- 
noclu prins la colţul ochiului, au perul frisat şi 
mirose de departe tâte nemurile de parfumuri, dan- 
seză excelent, sunt tari în jocurile de societate, 
flecăresc în chestiunele de sport şi cunosc. can- 
canurile teatrului; ajunşi la un anume -punct, îm- 
prăştie buchete şi bonbâne, şi nu sunt. sgârciţi a 
trage la scrisori de dragoste în prosă şi'n ver- 
suri. Cu mijlocul acesta, fazanul aurit. e prins uşor 
şi nevinovata creatură, care a credut că-şi jocă par- 
tida întro dramă lirică, înţelege prea târdiu că a 
figurat numai ca factor întro operaţie aritmetică. 
Acolo, în fine, unde ambele pirți au aprâpe ace-: 
iaşi stare sai aceiaşi Situaţie, nu 'se face dintrun- 
tâiă, de cât socotelă, misurătOră şi cântărelă. Nici 
nu-și mai dau ostendlă de a 'nega adeveratele mobile 
ale unirei. Se recunosc dou Stări,- două influenţe, 
dout situaţiuni. EL vrea st aibă o gospodină. care 

"după posiţia sa -socială să-i. gătescă . supa sau st-i 
cOsă nasturii la Cămașe, sau care să. scie se pârte 
cu eleganţă o rochie de mătase şi. s& presideze un 
prinz de gală; ea, vrea st aibă. un. bărbat, care -st



lucreze pentru densa, sau să-i permită de a merge 
la balurile curței, sai de a primi societatea bună. 

Când rangul. şi sorta nu-s deopotrivă, acestă 
sinceritate nu mai merge: atunci se minte de 
o: parte şi de alta. Tentra fată se face că iubesce 
sacul cu gologani, pretendentul că iubesce pescele 
de aur.. Natura şi adevărul câştigă cel. puţin acestă 
tristă biruinţă, că egoismul, care a abătut căsătoria 
de la scopul ci e adevtrat, recunâsce în principii 
acest scop pentru că socote trebuincios a lua, în 
drumul căutărei sale, masca. iubirei. : - 
„Care e. sârta bărbaţilor și a femeilor cari ai în- | 
cheiat asemenea alianțe? Urmașii degeneraţi fisi- 
cesce şi moralminte ai unor strămoşi 'cati Sai că- 
sâtorit de asemenea în vederea interesului material, 
cari au fost zămisliţi fără inbire, crescuţi fără dra- 
goste, au :pierdut cu totul putinţa de-a iubi 
și pot să îmbetrânescă fârâ a resimţi vrodată sără- 
ciea internă a vieţei lor.: Birbatul. are grija. casei 
și a stomacului săi; el capătă:o mare isteţime şi 
pricepere în vinuri şi ţigări, se face prețuit, prin 
dărnicia lui, de către dănţuitâre, e stimat în clu- 
buri, mâre- bogat, în onoruri, şi ar înscrie, dear 
fi sincer, aceste cuvinte pe mormântul sti : «Singura 

„iubire a vieţei mele a fost iubirea de. mine însu-mt». 
Femeia născocesce mode smintite, caută st întrecă 
pe semenele sale în -risipă nebună, viseză di şi 
n6pte rochii, găteli, mobile şi trăsuri, întrigheză, 
minte, calomniazi pe alte femei, se sforțezi cu o 
ură drăcescă, st distrugă fericirea intimă a altora şi 
lasă “în urma ei, pe „tot drumul existenţei .sale,
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"dacă mijlâcele ei de acţiune rspund intenţiilor sale, 
O largă urmă de desolare şi gr6ză, cum ar face 
bună-6ră o“ năvălire de licuste sau venirea! ciumei. 
Amendoi, el şi “ea, vegeteză din punctul de vedere intelectual, în nisce sfere întunecăse şi puturâse, 
Vicţa lor e lipsită de ori-ce ideal. Natura lor, lip- 
sită de ori ce avânt, de ori-ce iorţă, pentru a'se 'a- vânta sau pentru ase ridica, se târâe în mocirli, Fi sunt organisme distrugătâre, care se feresc. de 
aer, respândesc bola, descompuntnd:- societatea şi pierind în putregaiul ce au pricinuit. | »- Degeneraţii se poi întâlni mai cu scaniă în clasele 
înalte. Ei sunt:in acelaşi timp un resultat şi: O causă: a organisaţiei egoiste a acelora. In aceste clase 
nu se fac căsâtorii din înclinare, ci dupt rang şi 
stare.' Cu chipul acesta, starea şi rangul sunt păs- 

- trate, dar deţinătorii! lor pier. Suprimarea  iubirei 
şi desvoltarea egoismului, cari sunt tendinţele : do- 
minante în păturile de sus ale societăşei, ar duce; 
dacă ar fi.generalisate, la dispariţia repede a spe- 
ciei. Instinctul de conservare a speciei se mani- 
festă -dar prin aceia, câ familiile intemeiate. pe lipsa 
de iubire şi. pe egoism; sunt stârpite fâră milă. 
Dispariţia generală şi repede a: caselor aristocratice 
mare nici de. cum altă pricină. Sa 
“- Alăturea. cu degeneraţii; vedi Gmeni apți :peâtru 
vicţi şi destoinici pentru iubire; dar cari prin: ne- 
pricepere, lipsă de : judecată, : sati frica de. p&ri- 
colele.:luptei pentru : existenţă în: -mijlocul. unei 
Societăţi “cu totul egoisti, au contractat -0 că= 
sătorie::de rațiune, ast-fel. numită, pentru 'că “e
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cea mai - neraţionabilă. din tâte nemurile de 
cășătarii închipuite. Acești Gmeni mai de vreme 

Sau mai târdiă, sau sufăr pedepsa greşelei co- 
mise contra legei fundamentale a selecţiunei şi cn 
cât e mai târdie acestă pedepsi, cu atât e mai 

„aspri. ÎInstinctul iubirei nu pote fi smuls din pieptul 
lor, el caută printro sforțare continuă şi ncmăr- 
ginit de durerâsi a-şi face o eşire pentru a părăsi 
recele convenţiuni sociale. Se pâte întâmpla, ca- cu- 
tare individ să nu' întâlnescă nici o dată în vicţă 
un alt individ cu care s€ aibă o afinitate electivă, 
căsătoria rămâne atunci pacinică ' în aparenţă, ra- 
porturile soților, înlânşuiţi printr'un Simplu calcul, r&- 
mân. corecte în formă, dar existenţa lor e: agitată 
şi necomplectă; ci ai. vecinic Simțimîntul crud 
al unei; aşteptări tulburătâre, ei speră mereu - 

„să vadă venind ce-va care st umple golul vieţei 
lor;- fiinţa lor întregă aspiră la o complectare, 
pe “care nu-o găsesc în satisfacțiunile, ori-cât 
de. strălucitâre ar fi ele, ale ambiţiunei sau egois- 
mului, pentru că numai iubirea 'singură le o pâte 
procura. Aceşti individi “sunt, ca şi degeneraţii, 
lipsiţi întrega lor viţă de înălţare şi ideal, dar sunt | 
mai nenorociţi de cât aceia, căci aii vecinic pre- 
sentă conştienţa că le. lipsesce ce-va. Ei nu-s 
orbi; sunt Gmeni cu ochi buni sănătoşi, cărora li 
s'a luat lumina s6relui. Așa e în tot-P'a-una, când. 
întâmplarea . vieţei nu-i pune: în contact cu o 
fiinţă, pentru care ai o-afinitate electivă. Dar de 
întâlnesc una, catastrofa e de neînlăturat. Con- 
flictul dintre datoria conjugală şi aSpiraţiunea ar-
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dătoare câtre unirea cu un. individ pentru care are 
afinitate isbucnesce cu putere ; iubirea se resvrătesce 
împotriva căsătoriei; una sai cea-l-altă trebue s& 
cadă în lupră. Mai pote-avea loc încă o soluţiune; 
care fiind cea mai de jelit, este şi cea mai frecu- 

“entă: căsătoria pare că remâne neatinsă, îns iu- 
birea “se: desfată aiurea. . 

Ast-fel pers6na care iubesce, sa distruge cu vio- 
lenţă - căsătoria, ori luptă şi: înăbuşe iubirea - şi, 
jertfindu-şi fericirea vieţei, ori îşi înşală perechea 
și devine adulteră. Naturele vulgare, merg d'a- dreptul. Ja acest din urmă mijloc ; naturile alese, au 
st îndure tote amărăciunile resvrătirei. împotriva . 
prejudecăţilor lumei, şi a luptei dintre patimă şi 
datorie. Dacă societatea ar .fi condusă de adeve- 
ratele legi firesci şi alcătuită pe temeiul solidari- 
tâţei, ea ar da dreptul iubirei și ar striga celor în 
luptă: «VE iubiţi, uniţi-vE». Societatea oficială însă, 
Stăpâniti de egoism, a devenit vrâjmaşa speciei ; 
ea ţine partea căsitoriei şi dice poruncitor celor 
în luptă: «Renunţaţi!» Dar în ciuda perversităţei 
sale, societatea a păstrat consciinţa, că asta este cu 
neputinţă, că nu poţi st renunţi la iubire, cum nu 
poţi SE renunţi la viei, şi că porunca ci nu: va fi 
ascultată, cum nu e ascultată nici cea a sinuciderei, 
ea “adaugă atunci mai - încet, clipind - din- ochi:. 
«Ori cel puţin nu faceţi scandal în public». Astfel 
iubirea îşi deschide în cele din urină drumul sti, 
dar numai la aceia cari vor st: se 'dedea ipocrisiei 
societăţei,: şi în loc se aiba O acţiune 'care să 'ridice 
“sufletul şi să-l . înobileze,. ea “devine un” isvor de 

7
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înjosire a caracterelor, pentru că aduce cu sine 
minciuna, sperjurul şi prefâcătoria. Ma 

In căsătorie 'şi sub acţiunea sa, are loc o selec- 
ţiune ciudată a individualităţilor. Tocmai cele mai 
bune şi mai solide, acelea prin urmare 'cari ar 
avea pentru specie. cea. mai mare val6re. ca agenţi 
de selecţiune, nu se înjosesc a se deda unor com- 
promisuri vulgare și imorale; cum nu vor să mintă 

„ca .trădâtorii unei făgăduinţi solemne şi cum n'a 
curajul sai putinţa materială de a rupe pe faţă că- 
sătoria lor legitimă, amorul lor târdielnic îi pierde, 
fâră a fi adus folos speciei.. Firele vulgare, di'mpo- 

„trivă, a căror. perpetuaţie € pentru. specie de pu- 
“ţină însemnătate, scapi chinului și-și satisfac ini- 
ma pe cheltuiala. consciinţei. - SE 

Căsătoria convenţională, adică nouă la dece din 
căsătoriile contractate în senul poporelor civilisate 

„ale.. Europei,. alcătiesc deci o: situaţie foarte imorală 
Şi fatală pentru viitorul societăţei. Ea pune, mai 
de vreme sai mai târdiu, pe-cei cari o închee, 
întrun conflict între datoriile jurate şi. iubirea cu 
neputinţă de stârpit; le lasă numai alegerea între 
Înjosire şi ruină şi în loc de a fi pentru specie un 
isvor de întinerire, ea este, pentru acesta,. un mijloc 
„de sinucidere pe încetul. 

I. LD 
pn a at 

„Ast-fel, căsătoria socotită dintrwntâiă ca Singura 
formă "admisă a iubirei dintre bărbat şi femeie, şi-a 
pierdut. cu; totul preţul .. şi: a. devenit ;.Cea:. mai
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mare din tâte minciunile societăţei. Te căsitoresci 
de obiceiă firă să te îngrijesci de înclinare ; tânerul 
Sau tentra sunt, formal, . conduşi. de pilda vieţei 
obicinuite și de literatura tuturor limbilor, a-și 
închipui iubirea ca ce-va cu totul deosebit de că- . 

„ sătorie şi chiar, de regulă, ca ce-va opus ei.. Unin- 
du-şi mâinile, ei îşi rezervă, cu, sai fâră sciinţă, în 
fundul cel mai secret al. sufletului lor, gândul de 
„anu lăsa acestă formalitate să înrâurescă asupra 
inimelor lor; răul acestei Situaţiuni trebue : im- 
putat mai ales alcătuirei economice 'a popârelor - 
civilisate. “Acestă alcătuire, are de temelie. egois- 
mul, ea cunâsce numai individul nu şi specia, 
preocuparea ci se mărginesce la interesul imediat 
al celui di'ntâiu, neglijând cu totul pe cel al celei 
de a doua, ea învedereză o exploatare jefuitâre, care 
jertfesce presentului viitorul, ea nare printre nu- 
meroşii..sti păzitori. şi Susţiitori, agenţi. şi: sfet- 
nici, nici un singuradvocat al generaţiilor viitâre.Ce-i 
pasi unei societăţi ast-fel organizată, dacă reprodu- 
cerea are loc în imprejurările cele mai neprielnice. 
Generaţia care : trăesce, nu se gândesce de cât'la | 
densa însă-şi. Când ea pâte - să-şi trecă. timpul 
în chipul cel mai, plăcut cu putinţă, ea şi-a înde- 
plinit datoria faţă cu sine însă-şi şi nu mai cunsce 
alta. Generaţia următâre va.trebui la rendu-i se 
nu se gândescă de cât la ea însă-şi şi dacă . prin 
greşala părinţilor ei, densa e sărăcită intelectualmente 
Şi fisicesce, cu :atât mai râd. pentru dânsa. Copiii. din „căsătoria. fâră iubire, sunt fiinţi miserabile: Ce are. a face: dacă părinţii 'gan Săsit În acestă căsă-



— 336 — 

torie folosul lor. Copiii iubirei fâră căsătorie sunt, 
apr6pe toţi, victimele proscrierei sociale a năme- 
lor lor şi ajung martirii prejudecăţilor domnitâre. 
Unde vedi “rtul, câtă vreme: născătorii lor au 
găsit în relaţiunile oprite, momente plăcute ? Ome- 
nirea dispare de pe orisontul omului; simţimîntul 
„de solidaritate, care face parte din instinctele. sale 
primordiale, ca şi din acelea ale tuturer: ani- 
malelor superidre, degenereză ;' suferinţa aprâpelui 
nu mai turbură plăcerea omului decădur, şi chiar 
Sândul, că omenirea trebue se înceteze cu generaţia 
în viţă, nu ar hotări societatea să-și schimbe un 
fel de traii, în care individul pâte, momentan, s& 
se afle bine. - 

Ast-fel instinctul sexual a ajuns” obiectul unei 
exploataţiuni egoiste, şi cum e.cel mai puternic 
din t6te instinctele, poţi st speculezi asupra lui în 
tOtă siguranţa. Iată de ce bărbatul și femeia caută st 
faci pe 'cât cu putinţă din actul sfint al conser- 
vărei și desvoltărei omenirei, un isvor de rente 
personale. Poţi Gre să te superi pe omul civilisat, 
care privesce căsătoria ca un refugiu şi se lasăa 
fi hotirit în căutarea 'sa, de intrebarea: Cine dă mai 
mult ? EI vede, că lumea. ia averea drept măsură a 
'valorei individului, el “vede pe cel bogat benche- 
tând, pe când Lazăr, şi adi ca şi pe vremea bibliei, 
stă culcat în praf sub poduri. El cunâsce. fierbin- 

“Ela şi violenţa luptelor pentru traii, și greutăţile 
isbândei. EL. scie; că .nu trebue să se bizue de cât 
pe sine .insu-şi -şi- pe propria-i putere ;. de :cade, 
nu trebue .sE “aştepte, de la; stat nici „un ajutor... Ce
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mai € mirare dar, dacă 'el: privesce fie-câre act al vieţei şi prin urmare şi căsătoria, din punctul de vedere al propriului stă interes, în lupta pentru 
„existență? Pentru ce ar acorda el iubirei o' înrtu- -rire în alegerea ptrechei lui? Pentru că ar fi mat bine pentru omenire ? Dar ce-i pasă lui de omenire ? Ce face omenirea pentru dânsul?. Il hrănesce ea, : când îi e fome? Îi dă ocupaţie, când e fără lucru? 
li satură copiii când aceştia cer pâine? Şi de more, 
portă ea grija văduvei Sai orfanilor: lui? Nu. Cum ea nu îndeplinesce nici una din aceste datorii 
față de dânsul, nu vrea nici el se se îngrijescă. 
de cât de: sine însu-şi, să privescă iubirea - de 
cât ca o plăcută pierdere de timp, şi de se căsă- | 
toresce, st caute ca st-i icsă de aci o crescere -a părţei sale la bunurile pămentesci. a 
- Urmarea acestui mod de a vedea, este aducerea 
repedei degenerări a omenirei civilisate, dar victima 
imediată a. acestei stări anormale, este femeia. 
Bârbatul nu prea sufere. Dacă nu se simte destul 

“ de tare, ori dacă nare curajul de a lua asupră- şi 
respunderea intemeierei unei. familii în mijlocul 
unei - societăţi, .care este o dușmană şi o exploa- 
tatore în loc de a fi un sprijin, el remâne neîn- 
surat; fâră â renunţa totuşi la deplina satisfacere a 
tuturor instinctelor sale, căci neînsurarea nu e si- 
nonimă cu abţinerea. Celibatarul e în mod tăcut 
autorisat de societate a-și procura plăcerile relaţiei 

“cu femeia, cum şi unde pâte. „Societatea 'numesce 
plăcerile. .lui egoiste succese şi le înconjâră chiar cu 
42,990.' Bibi. iîntâru: No. a, Alinciunile convenționale. Ta 92
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un soiii de aureolă poetică. “Viciul amabil al lui 
Don Juan deşteptă întrânsa un amestec de invidie, 
de simpatie şi ascunsă admiraţie. Dacă bărbatul Sa 
căsătorit fără iubire, numai pentru fol6se mate- 
riale, obiceiurile îi dai voe să-şi caute într'altă 
parte, la drepta şi la stânga, emoţiile pe -cari nu 
le găsesce lângă femeia sa, sai dacă societatea nu-i 
permite acesta 'pe faţă, ea nu tratâză lucrul ca o 
crimă, care st-l excludă pe autor din societatea 
Gmenilor cinstiţi. 

Cu 'totul alta e situaţia femeci. La poporele ci- 
vilisate, femeia e redusă a vedea în căsătorie, sin- 
gura .ci destinaţie. Numai în căsătorie își pâte 
găsi mulţumirea tuturor trebuințelor fisiologice. 
Ea trebue s& se mărite. pentru a fi primită la exer- 
ciţiul drepturilor : ei firesci, de individ pe deplin 
desvoltat, pentru a putea primi consfinţirea mater- 
nităței, adesea pentru a fi la adăpostul sărăciei, 
Acestă din urmă consideraţie, nu fiinzeză fără în- 
doială la minoritate, adică: la fetele bogate. Dar, de 
ŞI acestea ai de obiceiti simţimîntul adâncel imo- 
ralități a unei căsătorii fără iubire, şi de şi do- 
rinţa de a lua un bărbat pe alese, merge la multe 
dintrensele până la un fel de manie, care le face 
st vadă în toţi pretendenţii numai vânători de 
zestre, ele nu scapă totuşi, în regulă generală, de 
acţiunea fatală a pervertirei, care în căsătorie a 
pus crudul egoism în locul iubirei. Sunt prea mulţi 
Omeni destul de laşi pentru a aspira la un venit 
matrimonial. Ei vor face tot ce le va sta în pu- 
tinţă, pentru a cuceri fata bogată, nu pentru 0
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iubesc, dar -pentru că-i vreaă averea. Nuli costă, nimic” linguşirea tuturor capriciilor ei. Dacă fată. cere iubire, ei se vor preface cu. atât maj mult, cu cât.o vor iubi mai puţin şi e fârte probabil că moştenitârea, tenără şi neexperimentată ,. va. da. mâna. celui mai nedemn dintre pretendenți, celuia care de obicei, va fi comedianul cel maj dibaciă şi mai Stăruitor, Ea va recunâsce maj târdiă, că a luat nu un bărbat, cu care st aibă 0. afinitate. electivă, * ci un bărbat lacom de bani; ea va trebui deci, sau se renunţe la iubire, ori so caute în afară de căsătorie, expunendu-se la pericole şi sub ameninţarea dispreţului tuturor censorilor de' mo- ravuri. Dar fetele bogate formeză o mică minori- | tate şi cele-l-alte sunt constrinse! de organisația actuală a. societăţei SE nădăjduiască în bărbat ca - în singurul salvator cu putinţă, în potriva ruşinei şi a Serăciei, | | | = 
Ce . s6rtă făcut-am fetei nemăritate? Numele ei obicinuit - de 'fată „Dbetrână, implică “ce -'va ironic. Solidaritatea familiei nu ţine în de obşte până la vrăsta cOptă a copiilor. Părinţii morţi, fraţi. şi. surori se despart; fie-care caută să mergă singur. în viţă, traiul împreună este pentru toţi o po-: vară stinjenitâre, și fata care este destul de deli- cată pentru a nu voi st pricinuiască încurcală unui frate sai unei Surori, rai: cu semă de Sunt căsă-" toriţi, se găsesce singură în lume, nemărginit cu mult: mai isolată de -cât Beduinul deşertului. Să trăiască cum-va la propriu-i cămin ? Va fi neospitalier şi părăsit, căci un prieten bărbătesc, nu pote da pe:
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acolo, dacă ea nu vrea st fie victima vorbelor rele 
ale vecinilor; prieteniile femeiesci sunt. rare, şi până 

la un punct chiar în potriva firei; ea nu le va câuta 
de loc printre vovarăşele ei de nenorocire, cari ar 
aduce şi mai multă melancolie şi amărăciune în-. 
tr'o casă: deja tristă, Omenii tot-l'a-una gata la 
Sfaturi, îi vor dice sE nu-i pese de flecărirea mue- 
„Ti'or şi se întrunescă în juru-i simpatiile ce întâl- 
nesce în cale. Dar cu ce drept aceşti Gmeni, aşa 
de cuminţi şi de îndatoritori, cer unei biete şi 
slabe fete st renunţe pentru tot-da-una la mulţu- 
mirea pe care chiar bărbatul cel mai tare o trage 
din simţimîntul de a fi sprijinit de stima şi apre- 
ciarea semenilor sti? Reputația este un bun cu 
destvărşire esenţial şi părerea altora j6câ în vitţa 
interidră şi exteridră a individului, cel mai mare 
rol. Şi fata care n'a găsit bărbat, s& maibă nici un 
drept la acest bun? Ea i își va trece vii prin străini, 
mai puţin liberă-şi mai expusă cârtirilor, de cum 
e femeia mâritată. Intro durerâsă constringere, ea 
va fi neîncetat preocupată de numele ei, pe care. | 

“societatea îl cere neatins, fâră a-i da în schimb 
resplata firescă: un bărbat. Celibatarul merge prin 
cafenele, tâverne, cluburi cari înlocuesc prea bine 
familia; el se primblă singur, călătoresce singur și 
are o sută de mijlâce de a se despăgubi de colul 

„ locuinţei sale, lipsită de iubirea conjugală şi filială. 
Tâte aceste mângâeri sunt refusate fetei b&trâne, 
osândită st: remână în melancolie, întemniţată 
intro existenţă blestemată. Dacă are ce-va mijlOce,. 
ea cu greii le va mări, probabil le va “mic-
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Şura sau pierde, căci crescerea și obiceiurile: au 
Înarmat-o cu mult mai r&u de cât pe birbat, pen- 
tru administraţia, sau mai bine dis pentru apărarea 
unei averi în potriva numerâselor laturi cari o aş- 

„teptă. Dee cuni-va cu totul firă stare, atunci întu- | 
necosul tablou devine desnădjduitor. Puţine profe- 
siuni neatârnate, şi 'care nu-s măcar lucrative, sunt 
deschise femeei. Fata din popor se bagă la stă- 
pân şi-şi câștigă ticălosu-i traii, dar fâră a cu- 
„n6sce vre-odată ceia ce se chiamă -neatârnarea.. 
Umilirile” îi schimbă caracterul. Dacă a recurs la 
lucrul. manual liber, more de fome; ca lucrătâre 

„cu diua, ea nu câştigă în mijlocii de cât jumătate - 
din ce câştigă bărbatul, de şi are aceleași trebuinţe 
firesci. Fata din clasele mai ridicate alege cariera in- 
strucţiunei, unde, nouă din dece ori, găsesce de aseme- 
nea robia, sub numele de guvernanti. In unele ştri, 

„se: găsesc deschise câte-va situaţiuni publice sub- 
alterne, în cari o fată învățată şi energică nu pâte 
nici-odată st guste simţimîntul că urmeză 0 vo-. 

" caţiune năuntrică, sentiment care singur pote face . 
suferită serăcia-şi aici chiar, nu sunt de cât cele alese 
cari ajung. Cele-l-alte remân serace, ticăl6se, o sar- 
„cină pentru ele înşi-le şi pentru altul, sdrobite de 
consciința destverşitei 'lor nefolosinţe, a vieţei lor 
zdrobite, neputinci6se de a aduce tinereţei lor vre-o 
bucurie, pâinea fie-cărei dile, şi b&trâneţei lor mij- 
I6ce de existenţi. Şi, „dupe tâte astea, fata care 
lâncedesce ast-fel .intr?o crudă părăsire, trebue se 

- aibă neincetat o putere de caracter supra-omenescă. 
-Noi cerem ..ca acestă ființă sfâșiată pe dinăuntru,
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câreia-i e fâne și frig, care tremură la gândul“ 
dilelor ei de bătrâneţe, st fie o Vitezi. Prostituţia 
o pândesce şi o atrage. Ea nu pote în vi&ţa-i jal- 
nică şi singuratici face un Singur pas, fără a nu fi 

„asaltată de seducere, sub mii de forme. Bărbatul 
care se'teme să ia asupră-și sarcina unei între- 
ţineri constante, nu-şi face nici un scrupul de a 
cere iubirea ca un dar, care nu-] obligă la nici o 
reciprocitate. Mişelescul săi egoism. întinde merei 
lauri fetei “şi devine cu atât mai periculos pentru 
densa, cu cât are de aliaţi ascunși instinctele cele mai 
puternice. Ea nu trebue numai să-şi ducă cu resem- 
nare străcia și singurătatea, ci trebue să mai lupte în 
potriva simţurilor aprinse ale bărbatului, vrâjmaș pu- 
ternic, hotărit şi neobosit, — ea trebue se-şi îmblân- 
descă propriele-i înclinări şi resvrătirile instinctelor 
sale firesci, contra minciunilor şi prefăcătoriilor so- 
cietăţei. Pentru a remânea neatins într'o Situaţie atât | 
de penibilă, trebuesce o vitejie, de care cel mult 
un bărbat din o mie 'ar fi destoinic, Şi care cste 
pentru tenăra fată resplata acestor sforțări ? Nu e nici 

„una. . Fata bătrână care, în mijlocul tuturor greu- 
tăţilor, a trăit ca o sfântă, nu găsesce măcar o 
despăgubire în simțimîntul intim de a fi ascultat, 
în aspra-i şi penibila-i viţă de lipsuri, o mare 
lege a firei. Un glas năuntric îi strigi cu atât mai 
tare, cu cât îmbetrânesce mai mult: «De ce ai 
luptat? Şi cui a slujit isbânda-ţi? Societatea me- 
rită Gre ca s& respecţi în paguba fericirei vieţei 
tale, învățăturile sale nemilâse şi egoiste. N'ar fi 
de mii de ori mai bine pentru tine, a te lăsa în- 
vinsă fără împotrivire?»
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Dacă fata ordinară are frică de O asemenea SOrtă, dacă fără a-se prea ocupa de înclinare şi-de afinitate electivă, ia pe cel dintâiă bărbat care-i cere „mâna, nare ea Gre dreptate? Există o sută de pro= babilităţi contra uneia, că viţa în căsătorie, scurg? -se în ori-ce mod; va fi “mai plăcută de cât aceia a unci fete bttrâne în societatea de adi. Firesce min- ciuna pe care o comite o fată măritându-se fără a iubi, nu r&mâne nepedepsită. Ea nu va fi pentru 
bărbatul ei nici SOți credinciosă, nici stăpâni 
de casă, ocupată de datoria ei, In dorinţa-i neas- tâmpărată de iubire, femeia va asculta fără curmare "vocea inimei, va lua fie-ce mişcare .uşoră şi 
nedistinsi a acesteia drept revelaţia așteptată a | patimei, va sări . de gâtul primului bărbat care 
va sci să-i ocupe un. moment spiritul ei leneș, „Xa recunâsce în curând că s'a înşelat şi va reîn- 
cepe. căutarea, mergând adesea pe acestă pantă pe- 
ricul6si, până la ruina morală sau ruşine. Cu atât mai bine de densa dacă 'doresce “numai s& placă 
fară a merge 'până la adulter în intenţie sau în fapt; 
dacă simţimîntul 'sârtei sale şi a trebuinţei de a 
descoperi în sferşit bărbatul pe care 'pâte se-] 
iubescă se manifestă numai sub forma unei coche. 
tării pe jumătate inconscientă; „dacă ea se mulţu- 
niesce st se. gătescă, se umble prin baluri -şi so- 
arele, să caute cu lăcomie : tâte prilejurile “în cari 
pote întâlni alți bărbaţi, să încerce propria-i.putere 
de atracţie şi: să resimtă pe cea a bărbaţilor. Ea.nu 
cugetă decât la dânsa însă-și,: nu îngrijesce decât - 
de propriele-i interese şi cere ca vița st nu-i'dea
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de cât plăceri personale: In egoismul ei, ea nu pste 
» SE vadă alăturea de densa pe soţul ei, s& aibă con. 
sideraţie pentru densul, s&-şi identifice viţa ei cu 

"a lui. Casa-i fiu există de cât pentru densa sin- 
guri. Ea cheltuesce. banul fâră milă de cazna ce o 

„are bărbatu-i pentru a-l câştiga. Ea S'a măritat nu 
mai şi numai pentru a putea trăi fără griji; cu 
atât mai r&u de bărbatu-i, dacă a comis greșala de 
a o lua de nevastă, firâ s& se asigure de dinainte 
de iubirea ci. Acestă stare nu 'e de cătun cerc vi- 
cios, în care se află numai amărăciune. 

" Organisaţia egoistă a socictăţei face individu- 
lui lupta pentru trait aşa “de penibilă şi "de 
desgustitâre, în cât nici bărbatul, nici femeia nu 
caută în căsătorie iubirea, ci numai signranţa ma- 
terială; birbatul veneză zestrea, fata fără avere, te-. 
mendu-se de a- nu 'remâne în părăsire, pune mâna, 
pe întâiul bărbat care o.pâte hrăni, ea se preface : 
după nuntă, întrun animal de lux, costisitor, care 
n'are pentru posesor nici o valdre reală şi nu este 
de cât un isvor de cheltueli grase. Un mare numer 
de Dirbaţi cari ar f putut hrăni o femee și a o 
face fericită, daii înapoi la vederea unor aşa uniri 
şi renunţă la însurătâre; un număr egal de fete 
este ast-fel osîndir la celibar; şansele lor de a gisi 
un soţ, scad; graba lor de a se mărita cresca în 
consecinţă, chestia iubirei e desființată și mai mult 
înci, şi cîsătoria încheiată în aceste condițiuni de- 
vine şi mai descurajâtâre pentru bărbaţii neînsuraţi. 
Şi -bărbatul și femeia sunt vrăjmaşi, cari caută a-și 
întinde unul altuia laţuri şi a se exploata.: Nimeni
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nu e fericit; singurii cari îşi freci mâinile de bu- curie sunt duhovnicii și proprietarii marilor magazine de mode, câci acestă stare de lucruti le aduce cel mai mare număr de mușterii. 

III 

Organisaţia economică este pricina cea mai în- „Semnată a faptului că aședămîntul cisătoriei este o. minciună ; dar. ea nu este singura. O mare r&spun- dere în nepotrivirea dintre căsătorie şi iubire şi în desele conflicte diutre simţimintele  firesci şi constrângerea convenţională. trebue să fie imputată şi moralei sexuale. domnitre, care c o urmare a creştinismului.. Acestă morală privesc actul zămi- Slirei ca o crimă abominabili, îşi ascunde faţa înaintea lui ca înaintea unui obiect de grâzi, ceia ce n'o împiedică s& arunce pe ascunsele priviri „desfrânate de poftă: năprasnică ; în jurul a tot ce privesce - vicța sexuală, densa “face O: conspi-. . -raţie de tăcere. Asta e monstruos și ne mai audit. O asemenea morală n:ar putea dăinui un. ceas, dacă toţi Gmenii, fără deosebire, în public san în intimitate, Sar pune mai pre sus de ca și ar privi-o ca neavenită. Ea mare cel mai mic. temeiu -firesc și prin urmare, nici umbră de îndreptăţire, De ce. 
o funcţiune organică, care este cea mai însemnată, pentru că are de ţel păstrarea speciei, ar fi ea mai 
puţin morală de cât alte funcțiuni, cari au de scop numai păstrarea individului? Pentră ce a mânca și a dormi sunt lucrări mai legiuite, pe cari le



poţi săvârşi în public, Șde *cari ai dreptul să vor= 
besci, pe când împerecherea ar fi un- păcat şi o 
Tușine pe care nu scii cum s*0 ascundi, saă s% 
„desaprobi mai bine? . 

Pubertatea nu este ca Gre încoronarea desvoltărei 
individului, şi reproducerea, triumful ei cel mai 
înalt şi manifestaţia cea mai glorisă? [te fin- 
ţele vieţuitoare, plantele şi animalele simt în îm- 
ptrechere confirmarea cea mai mărâță a puterei 
lor vitale şi “iau, cu mândrie, firea drept martoră : 
florile prin” magnificenţa culorilor şi a parfumului 
lor, păserile prin cântul: resunător; viermii lucitori 
prin strâlucirea-le” aruncătâre de raze, mamiferele 
prin zgomotul gonirei lor amorâse şi tumultul 
luptelor lor; şi numai omul Singur ar trebui se 
roşscă de simţimiîntul s&i 'cel mai puternic * şi 
sE ascundă mulţumirea-i ca o crimă! 

De alt-feliă. n'a fost acesta în tot-de-una părerea 
Omenilor. Tartuffe n'a fost în tot-de-a-una profeso- 
rul lor de morală. Se se observe că nu vorbesc de 
omul primitiv, ci de omul în plină civilisaţie. Unele . 

“civilisaţiuni bogate, târte desvoltate în privinţa 
intelectului şi a moralului, mult superidre civilisa- 
țiunei nâstre moderne, prin. idealitatea lor, cum 
bună-oră civilizaţia indică şi cea grecă, sau pus 
în ce privesce relaţiunile sexuale dintr'un punct 
de vedere firesc și lipsit de prejudecăţi; ele ono- 
rai totalitatea organismului omenesc fără a găsi 
că un organ e mai ruşinos de cât altul; nu se 
îngroziau în faţa unui corp gol; ele puteai astfel 
să-l contempleze cu nisce priviri caste şi fără nici
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„un gând corupt; ele vedeau în unirea individilor de sex diferit, nuniai sfinta tendinţă a propagărei speciei, care. face un act trebuincios, nobil, fârte “înalt şi care nu pote produce întrun spirit sănă= tos şi matur, o asociăţie de idei nedemne. Civilisaţia indică şi cea grecă, încă nu înjosise şi nu întunecase cu totul, ca a n6stră, instinctele primitive ale omului; şi tocmai pentru acesta ele erau pline de admiraţie şi recunoscință pentru actul reproducţiunei, isvorul a tOtă - viţa în uni- vers: Se onorai organele care iau direct parte la - acest act, punendu-se imaginile lordin temple, pe câmpuri Şi în 'locuinţe, ca simbole ale fecundită- ţei; S'ati-creat deităţi speciale ale reproducțiunei şi li Sa consacrat un cult, care abia în timpul decă- | derei moravurilor, degeneră întro sensualitate gro- solană, fară nici un Scop. Inconjurată de simbole, care trebuia SE-i excite dorința de a cun6sce, tinerimea nu putea fi ţinută în acestă nesciinţă condamnabil, care . este una din cele' mai în: semnate ţinte” ale educaţiei  nâstre ; inteligenţa: cra în stare să poti înțelege bine fenomenele „vieţii sexuale îndată ce. acestea începeaă  st-o intereseze; era cu neputinţă ca fantasia st se îndepărteze de pe: calea dreptă, pentru a deveni bolnîvici6să; ceia ce era expus la „vederea tu- turor n'avea acea puternică atracţiune a misteri- OSului şi a merului oprit; tinerimea fără: preju- decăţi era mai morală şi mult. mai lipsită de dorinţi prea timpurii, ca a nâstră, Tinerimea de adi, di'mpotrivă, în ciuda tuturor precauţiunilor nu pâte
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fi ţinută într'o nesciinţă judecată ca saluară; ci 
ea îşi adapă în ascuns cunoscinţele la isvârele cele 
mai necurate, și prin urmare, în mijlocul unor 
excitaţiuni, carei otrâvesc spiritul, ruinându-i sis- 
temul nervos. 

Transformarea radicală a ideilor de moralitate, 
e resultatul influenţei pe care ideile creştine le-au 

„exercitat asupra omenirei civilisate. Inveţăturile 
fundamentale ale creştinismului, ast-fel dup cum 
Sunt expuse în cele mai vechi monumente ale acestei 
religiuni, se contradic întrun mod uimitor unele 
pe altele şi plecă de la dout premise, ce ar fi 
trebuit s& se excludă una pe alta, dacă creştinismul 
ar fi fost fondat de un logician, care şi-ar fi cu- 
noscut opera. 

De o parte ele predică: ciubesce pe = apr&pele 
tu ca pe tine însu-ţi, chiar de ţi-e dușman»; de 
alâ parte, ele declară că sfârşitul lumei e iminent, 
că plăcerea sensuală e cel mai mare păcat, că ab- 
ţinerea e cea mai plâcuti virtute pentru D-deu, şi 
că castitatea absoluti, e lucrul cel mai de dorit 
pentru om. Predicând iubirea aprâpelui, creştinis- 

“mul a ridicat instinctul nătural de solidaritate între 
Omeni la o poruncă: religiosă, şi a favorisat astfel 
durata şi prosperitatea speciei; dar osândind 
același timp iubirea. sexuală, el a' distrus opera 
sa proprie, a condemnat omenirea la peire, el a 
arătat contra naturei o dușmănie, pe care daci 
o taxăm după însu-şi limbagiul să, trebue so 
numim diabolică. Dogma iubirei aprâpelui trebuia . 
sE cucerescă omenirea, pentru că apela la cel mai
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puternic instinct alei, la acel al conservărei - speciei. 
Dogma castităței din contra ar fi trebuit să 
“oprescă ori-ce lăţire a nouti religiuni, dacă mar fi fost stabilită întrun. timp-când societătea era cu 
totul şubredă, când domnea numai egoismul infam, 

“şi când vița sexuală era îndepărtată de scopul 
„seii natural şi nu era decât un isvor de plăceri ego- : iste, intinată . în tote, viciurile, o grâză - pentru 
consciinţa -Smenilor cinstiţi. aa 

Şi în adevăr, când -acestă decădere dispăru şi 
creştinismul nu se mai simţi antagonistul dege - 
neratei societiţi romane, el n'a mai credut de ne- 

- voie sE protesteze printr”o exagerare a virtuţii în 
potriva exagerărei viţiului; dogma misantropică a castităţii a fost lăsată pe planul al doilea. Biserica 

nu o mai impunea tuturor credincioșilor, ci: nu- 
mai câtor-va aleşi — preoţilor şi călugărilor; ea 
făcu încă. o concesiune naturei, ridicând căsă- 
toria. chiar la o taină. Promisiunea castităţei făcute. 
de călugări şi călugărițe nu împiedică, ce e drept cele 
mai mari excese chiar în mănăstiri; în evul-mediu, a-. 
tunci când creştinismul exercită cea mai mare pu- 
tere asupra Gmenilor, destrăbalarea era aprâpe tot 
aşa de mare, ca şi pe timpul decăderei romane. 
De când există creştinismul, abţinerea n'a fost ur- 
mată ad literam de cât de individii atinşi de 
mania religi6să, b6lă care „aprope în tot-d'a-una, . 
merge mână ?n mână, cu turburările Sai ano- 
maliile vieşei 'sexuale, pentru-că ea are de Causă 
aceleaşi modificări patologice ale .creerului. Dar, 
În principiu, creştinismul ma renunţat -nici odată.



— 3s0 — 

la-“acestă dogmă. Şi biserica a canonisat ' pe soții 
cari : în . timpul unei. îndelungate căsnicii mau 
venit nici odată 'în atingere. sexuală; relaţiunile 
sexuale ai” rămas. în teorie un păcat în ochii sti, 
deşi: în practică le tolera. In cursul veacurilor, a- 
cestă influență statornică a creştinismului a adus 
omenirea civilisată, 'acolo 'unde se gisesce astă-di, 
adică : că iubirea sexuală e o ruşine, că abţinerea! 
e 0 virtute şi că satisfacerea instinctului funda- 
mental a fie-cărei fiinţe vieţuitâre, este un păcat, 
care, merită cele mai aspre pedepse. 

Creştinii nai mai puţine pofte de cât pă- 
gânii; ei caută şi obțin tot aşa de .mult fav6rea 
femeilor ca 'şi păgânii, dar ef mai sentimentul 
Curat, inobilat de inimă, „că fac un act liudabil; 
din potrivă, ei: sunt urmăriţi de ideia că merg pe. cărări oprite, că fac o crimă care trebue să rămâe 
ascunsă ; ei se simţesc înjosiţi, fiind constrinşi la prefăcătorie şi ipocrisie şi fiind nevoiţi a. ascunde 
adeverata ţintă “a iubirei lor, - posesiunea. fiinţei 
iubite; ei--sunt condemnaţi la: minciuni vecinice 
către ei înşi-şi, către fiinţa iubită, “şi către 6meni. Morala creştină nu admite ca iubirea se fie le- 
gitimă ;: de: asemenea nu este un loc pentru dra- 
goste, în instituţiunile inspirate de acestă morală. 
Din numărul lor face parte şi căsătoria, și carac- 
terul- săi e influenţat de morala creştină; dupe 
ideile teologice, măritişul mare nimic comun cu. 
iubirea dintre bărbat și. femee. Cei: care se îns6ră 
o fac numai pentru a îndeplini o „taină, și- nici: 
de. cum :pentru a. se „aparţineă „unul altuia din: 

„i
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dragoste. Şi sunt mai plăcuţi lui .D-deu aceia cari nu se însâră de loc. Preotul, care 'unesce doi lo- godnici în faţa altarului, întrebă pe femee, dacă e gata st, urmeze pe bărbat ca soţie şi să asculte de el ca de :un Stăpân. El nu o întrebă, dacă-] iubesce, pentru-că nu recunosce legitimitatea unui asemenea sentiment, şi pentru dânsul unirea, pe care o. binecuvinteză îşi are baza în Promisiunea so- - lemnă, făcută înaintea altarului şi nici de cum în instinctul organic omenesc, care împinge şi legă dout fiinţe una de alta. N A - T6tă situaţia oficială a societăţei în privinţa - vieței sexuale e hotărită prin aceste idei ale dog- maticei creştine asupra culpabilităţei iubirei trupesci, adică a singurei iubiri și firescr sânătâse. Măritişul e sfinţit; şi nimenea nu e în-drept de a nu fi credincios, chiar când acestă credință nu: satisface întru nimic inimile soţilor. Femeia sa măritat fâră sE iubescă; ea întâlnesce mai târdiu un bărbat care-i deştepră pasiunile; societatea nu admite un fapt de asemenea natură. Adică cum ? Femeia se iubescă ? Acesta nu este şi nici nu pote st existe! Un lucru cum €' dragostea nu se admite. Femeia. trebue s: fie. numai măritată ; acesta e tot ce pote cere. Ea are bărbatul săi de care o legă datoria, pe 'care ca a primit-o prin jurâment. Dacă: lipsesce de la datoria sa, eâ e.0o vinovată şi cade în mâna po- liţiei şi sub disprețul tuturor Omenilor. cinstiţi. Societatea dă drept bărbatului de a ucide pe soţia necredinci6să, şi dacă ela fost prea indulgent,. so- 2
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cietatea  însircineză pe judecător s'o arunce în 
închisâre, ca st serve de pildă altora. . a 
_-O fată tenări a îndrăgit pe un birbat, ca a as- 
cultat de pornirile firei fâră a aştepta intervenirea 
unui preot sai a unui funcţionar al stărei civile. 
Vai de ea!-E alungată din societatea Gmenilor 
cinstiţi. Copilul nevinovat, fructul greşelei sale, va 
păstra .o pată, de care nu va putea Scăpa 16tă viEţa. 
Furtul de asemenea e oprit de societate, dar jude- 

“cătorii au câte odată milă de tâlharul, care a furat 
o pâine, şi-l achită. Societatea recunâsce dar că 
-fOmea pere fi câte-odată mai puternică de cât le- 
sile stabilite de dânsa. Dar ea nu iarti nici odată 
iubirea femeei măritate sai a fetei nemăritate. 
Lensa mare nici o scuză pentru câlcarca legilor, - 
prin care a stabilit raporturile dintre sexe. Ea nu 
vrea st scie, că dragostea, ca şi fâmea ce destul 
de puternică ca s& pâtă înfrunta legea scrisă. 
Nar crede cine-va, că acâstă lege și acestă mo- 
rală ai fost create de nisce bttrâni slibiţi şi osi- 
ficaţi, sau de cunuci? E 6re cu putinţă ca ast-fel 

- de idei să 'domnescă de vecuri într'o societate în 
care eunucii şi betrânii sunt în minoritate şi din 
potrivă în mare parte compusă din fete de 20 
şi din tineri de 24 de ani? Pa 

Dar nu, ast-fel de idei nu conduc societa- 
tea. Ea Sa arangiat cum e mai bine cu legea . 
neomenosă şi cu morala brutală; ea se preface 
că le respecteză, dar îşi ride de densele în ascuns. 
Incăpăţinarea sa de a nu recunâsce dragostea, e a 
curată ipocrisie. Inaintea judecătorului care con- 

.
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damnă pe femeia adulteră, în faţa femeei trufaşe, - care alungă din ochii sti pe fata sedusă, —ea se descoperă; iar poetul, care cântă dragostea fără a face vre-o alusie la căsătorie, e aplaudat peste me- ' Sură. Fie-care declară în public, cu o voce plină . de sfințenie, că e păcat să asculţi de pornirile inimei ; dar în ascuns el le ascultă cu bucurie şi nu crede totuși, că prin acesta a devenit un stricat. Teoria moralei creștine trăesce, numai din causă că în prac- tică nu o urmeză nimenea. O nemărginit de mare conspiraţiune înlănţuiesce întrega omenire civili- Sată și-i unesce pe toţi membrii ei, printr'o alianţă * secretă, a cărei aderenţi în public se plecă dinaintea dogmei teologilor, iar acasă aduc jertfe naturei; 
ei se aruncă fâră milă asupra aceluia, care se. revoltă fățiș în potriva minciunei generale şi care 
are îndrăznelă de a-și mărturisi în faţa tuturor, 
deii pe care-i adâră, ca tâtă lumea, în interiorul 
căsniciei lui. Pentru a putea judeca fără părti- nire instituţia căsătoriei, trebue pe cât e cu pu- tinţă, sE-ne desbrăcăm de prejudecățile “în care „am crescut şi de ideile de morală creştină legate intim de modul nostru de a gândi. Cu totul -alt-fel de cum face teologul, trebue st-l consi- 
derăm pe om ca o creatură a naturei şi în legă- tură cu natura; când vrea cine-va st judece legiti- 

-mitatea unui aşedămiînt omenesc, trebue mai întăiă 
st se întrebe, dacă acestă instituţie e întemeiată pe 
instinctele fundamentale şi vitale ale omenirei. 

Aplicând acestă regulă la instituţiunea căsătoriei, este îndoelnic, dacă ar putea căsătoria să resiste criti- 
43990. Biti. Intern, No. 1. Alinciunile convenționale, 23
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cei, câci după cât se pare, e fârte grei de dovedit, 
că eaar fi o stare firescă a omului. Am vedut mai 

“Sus, că organisaţia economică a societăţei duce la că- 
sătoria din interes şi că morala creştină nu vrea st 
recunâscă dragostea. Dar. se presintă o ultimă şi 
forte supărătâre întrebare : căsătoria, este ea o min- 
ciună numai prin faptul că cei mai mulţi soți 
ai în vedere, nu posesiunea individului ci viitorul 
material, şi este ea. o siluire numai pentru: că 
morala creştină nu vrea să recunoscă, c! pe lângă 
legătura sfinţită de preot, mai există şi alt-ceva 
care se chiamă dragoste? Casătoria ast-fel cum 
se face adi în omenirea civilisată, nu este ea re în 
genere -mai degrabă o formă denaturată a raportului 
dintre cele dou sexe? Ca legături stabilită pen- 
tru viţa întrâgă, n'ar fi de asemenea o minciună, 
chiar dacă Gmenii s'ar însura numai prin dragoste 
şi dacă s'ar da pasiunei tâte drepturile ei firesci? 

In ce privesce raporturile d'intre cele douz sexe, 
Suntem adi aşa de departe de starea firescă, în cât 
e forte greii de recunoscut cu Siguranţă, ceia ce e 

trebuincios în mod fisiologic şi ceia ce sa falsi- 
ficat şi produs în mod artificial, luând o aparenţă 

“Ârescă în cursul veacurilor. O cercetare amănun- 
țită a mişcărilor celor mai intime ale inimei ome- 
nesci şi ale vicţei animale superidre, pare a con- 
duce la un. resultat forte descuragiator pentru par- 
tisanii ordinei în fiinţă, Căsătoria, ast-fel cum sa 
desvoltat la popârele civilisate, se sprijină. în 
principiu pe recunâscerea exclusivă a monogamiei.. 
“Dar se pare că: monogamia nu e ce-va firesc
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omului şi că există. de la origine o contradicere între instinctul individual şi întocmirea socială. Acestă contradicere trebue sE provâce mereti neîn. ţelegeri între sentiment şi morală şi st facă din căsătorie o minciună vecinică; nici o reformă nu ar putea fi de ajutor pentru ca unirea monoga- mică exteriâră a doi soţi, să fie în tote împre- | jurările aceiaşi cu Solidaritatea interidră şi-cu in- clinarea sexuală a unuia pentru celă-l-alt. 
Organisaţia căsătoriei în general se întemeiază, după cum am căutat să demonstrăm, -pe ideia mai mult Sai mai puţin simplă, că interesul con- servărei şi perfecţionărei speciei cere o Gre-care Supraveghere a statului. asupra instinctului sexual. "Dar acest interes nu cere nic de cum o legătură incheiată pentru tâtă vița între un singur bărbat şi o singură femee. O astfel de legătură nu e prici-. nuită iarăşi nici de instinctul de conservare indivi- duală, ci este o urmare a întocmirei economice a societăţei, și. tocmai pentru acesta ea va fi de Sigur tot aşa de trecătâre ca şi acestă Organisaţie. Ideia că, căsătoria trebuie să aibă forma monogamiei, idee forte desluşit stabilită în legi și moravuri s'a născut de sigur din următorul raţionament: «Intro societate care nu recunâsce nici o solidaritate eco- nomică, unde, fie-care lucreză . pentru sine şi lasă st picră pe apropele sei fâră a se îngriji de el, copiii ar “trebui “se moră de. fome, dacă Părinţii nu i-ar cresce. Mama nu pote st îngrijescă singură de întreţinerea copiilor sti, căci tot în acestă societate egoistă, femeia, fiind mai slabă, ca 

7
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“bărbatul, găsesce ocupate de el, care abus&ză de 
puterea sa, tâte profesiile binâse şi ușâre, adică 

» tote acelea, pe care ea le-ar putea exercita; cu 
munca €i proprie, abia ajunge st se hrănâscă pe 
sine şi deci nu pâte nutri pe copii. Trebue prin 
urmare să-l silim pe soţ ca să o ajute la acesta. 

Dar acestă constringere nu pâte fi exercitată 
efectiv, de cât făurind un lanţ care st lege într'un 
mod aşa de tare pe bărbat de femeia, pe care vrea 
să o facă mamă, în cât st nu se mai pâtă des- 
face nici-odată. Acest lanţ e căsătoria pe vicţă. 

- Şi pentru ca să se pâtă stabili mai uşor care tată 
trebue st îngrijescă de întreţinerea cutârui copil, fie- 

» care bărbat nu trebue st aibă copii, de cât cu o 
singură femee şi fie-care femee numai cu un sin- 

gur bărbat. Acâsta-i monogamia. 
«Acum situaţiunea e lămurită şi simplă. 'Do- 

resci s& ai o femee? Bine; obligă-te mai întăii 
„sE muncesci t6tă vitţa pentru dânsa şi pentru 

copiii, cari Sar nasce din relaţiile vâstre. Dacă 
- cu vremea te vei plictisi de acestă femee, va fi 
„cu atât mai răă pentru tine. E a ta şi trebue st 

o ţii. Vedi că te-ai înşelat în alegerea ta, că te-ai 
înşelat însu-ţi credând că o iubesci? Trebuia de la 

început să te gândesci mai bine. Scuza ta nu mai 
pâte fi primită. Te topesci acuma de dorul alteia? 

"Acesta nu ne privesce. Trebue să-ţi ţii înna- 
inte femeia şi copiii tăi; ei, 'societate, nu vrea 
se te scapi de dânşii ca sti pui în spatele mele». 

Înstinctul de conservare al speciei "nu înceteză
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de a lucra câtă vreme specia are încă. putere vi- 
tală. Singurul mijloc prin care ea pâte st asigure 
vița femeilor şi a copiilor, într'o organisare e- 

conomică întemeiată pe egoism, este monogamia 
pe viţă. 

Instituţiile nâstre economice ai trebuit st aducă 

pe cele matrimoniale; câsătoria în practică a de- 
venit un mijloc pentru a satisface egoismul părin- 
ţilor, de 6re-ce ea nu se face din dragoste dupt 
legile selecţiunei şi în interesul urmașilor; cu tâte 
acestea, există în teorie o instituţie dictată de in- 
teresul— răi înțeles —al conservărei speciei și creată 

nu pentru părinţi, ci pentru copii. Generaţiunea 
adultă e jertfită în teorie pentru nouii-născuţi şi 
chiar pentru aceia cari încă nu s'aă născut; ne-: 

„oile stomacului celor mici, trec înaintea nevoilor 
inimei celor mari; acesta se face fără nici o milă 
in ţările cari sunt sub influenţa complectă a teo- 
logiei creştine, ce-va mai blând acolo unde eman- 
ciparea a respândit idei mai firesci şi mai ome- - 
nesci.. Catolicismul privind dragostea ca un păcat, 
nu permite despărțenia și nu admite ca două fiinţe 
să sepâti înşela unul în privinţa celui-l-alt, sai, 
că dacă s'aii înşelat, fericirea lor ar putea avea ne- 
voie de despărţenie. Pop6rele liberate de sub cato- 
licism admit că dragostea există, că ea are drep- 
turi, că se pote afirma şi în afară de cisătorie; dar 

„ele admit acesta cu neplăcere şi numai pe jumă- 
tate; ele nu permit despărțenia de cât cu multe 
greutiţi; ele urmiresc pe soţii despărțiți cu pre- 
judecăţi duşmânose şi merg până a opri ca cine-va.
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s& se pâtă căsători cu persGna . pentru dragostea căreia s'a despărţit, împiedicare, pe cât de crudă pe atât şi de stupidă. | Din punctul de vedere a] egoistei organisaţii economice, acesta e forte logic ; din punctul de ve- dere al fisiologiei şi al psicologiei însă, se ridică cele mai grave obiecţiuni. Căsitoria Sa încheiat pe vicţă. St luăm casul cel mai favorabil: cei doi soţi se iubesc în adevăr. Acestă dragoste va ţine ea tâtă „Via? Cei doi soţi ai ei dreptul sE-şi promită unul altuia credință până la morte? Nu lucreză ei cu îndrăznelă sai cu „uşurinţă răspundând de neschimbarea sentimentelor lor? Poeţii, şi aci trebue st le dăm dreptate, poeţii, cari au încurcat şi întunecat chestiunea înt'un mod aprope de ne- deslegat, nu se încurcă la respunsuri: ei sunt siguri că adevărata iubire ţine vecinic. «Şi ia spune-mi “cum” sferşesce iubirea 2» — «lubirea care a putut st se sferşescă, ma fost iubire!» exclamă Fre- deric Halm. «N”a fost iubire!» Da! e uşorsă o spui după ce s'a sfârşit, Ori-ce pers6nă care nu caută: SE-şi facă ilusii ar putea st citeze nesocotitului -poet sute de exemple de relaţii, cari Saw ince- put cu fârte multă pasiune și cari cu tâte aces=: tea s'au recit cu totul și forte repede. Dacă poetul ar persista st răspundă că «acesta ma fost ade- Verată iubire», ar trebui să ne spue, după ce recunâsce el adevărata iubire, cum o deosebesce el de iubirea “care n'a fost -iubire, de vreme-ce atât la nascerea ci, cât şi tot timpul desvoltărei sale — de alt-fel- de Scurtă durată — iubirea falşă semănă cu cea adeye-
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rată ca două picături de apă; ca 'provâcă în acei 
pe cari îi atinge aceleași sensaţii, îi duce la ace- 
leaşi fapte, apare cu acelaşi alaiti de sgomot şi. 
mişcare, de pornire şi disperare, de gingăşie şi ge-. 
lozie. Fără îndoială, sunt casuri în cari iubirea nu 

sferşesce decât odată cu viţa. Critici mai pro- 
saici vor găsi pote că în chiar aceste casuri, du- 
rata sa pâte f atribuită unor împrejurări favora- 
bile, bună-6ra puterei deprinderei, lipsei de turburări 
şi ademeniri, întrun cuvânt unor influenţe inde- 
pendente de voinţa celor dou: persâne. Nimeni nu 
va nega cu tâte acestea existenţa casurilor în cari 
monogamia pe - viță este o stare adevărată, fi- 
rescă şi justificată. Mulţumirea din afară nu în- 
ceteză nici odată de a fi expresiunea unui raport 
interior. e 

Dar dacă e de netăgăduit, că există asemenea ca- 

Suri, ele sunt rare şi înşi-şi poeţii sunt .de acestă 
părere. .Cum trebue deci să se pârte nenumăraţii . 
individi, cari la un moment dat, cred că iubesc serios 
şi cari dupe câte-va luni.saui ani văd că sati înşelat? 

Trebue să se grăbiască a se uni pe vicță? Ei vor în- 
ceta în curând de a se iubi unul pe altul, şi unirea 
lor le va deveni tot aşa de nesuferită ca şi cum 

ar fi fost făcută târă iubire chiar de la început. 
Sau denşii nu trebuie să se însâre mai înainte. 

„de-a fi căpătat o fermă convingere, că iubirea lor 
va ţine până la morte? Acesta ar fi destul de greu; 
adevtrata natură a sentimentului neputând fi pri- 
cepută de cât cu vremea, îndrăgostiţii ar trebui s&
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aștepte până la ceasul mMoiţii pentru a putea spune cu ttă siguranța: «Vădit lucru că iubirea nâstră a fost adevărată; ca a inut t6tă vița n6stră, pu- tem acuim cu încredere să ne îngropim... împreună». Dacă Sar cere ca o condiţie prealabilă a căsătoriei, o dovadă atât de aspră şi de concludentă, omenirea ar trebui să renunţe la însurătâre. E'o fericire pentru Romeo şi Julietta că au murit tineri. Dacă tragedia nu Sar sferşi cu actul al cincelea, nu sunt Sigur că nu Sar audi curtnd vorbindu-se de neînţelegeri între. cei doi tineri încântători. M'aşi teme grozav, că după câte-va luni Romeo şi-ar fi luato amantă şi că Julietta Sar fi mângăiat „de acestă părăsire „Cu vr”un nobil veronez. Ar fi ce-va spăimân- tător: un proces de divorţ ca epilog al scenei de pe balcon! Merg chiar mai departe: aşa cum îi „_“unosc pe Romeo şi Julietta, lucrul acesta Sar fi întâmplat cu siguranță, căci amEndoi erai fârte "tineri, fârte aprinşi, fârte Puțin cuminţi şi târte schimbăcioşi ; O iubire care se nasce la bal, ve- dend o persână frumâsă, după cum scim cu toţii, Nu Supravieţuesce multor nopţi, la aurora cărora ți se pare că audi «privighetârea în loc de cio- cărlie». Dar Romeo şi Julieta sai iubit Gre mai Puțin din pricina asta ? Cine ar îndrăzni să susţie acest lucru? Şi ar f trebuit Gre st nu se căsăto- Tescâ? Acesta ar fifostun Păcat de!neertat, atât din punctul de vedere moral cât şi din cel poetic. Dacă cu tâte acestea, căsnicia lor ar fi ajuns rtă, lucrul mar fi fost 0, dovadă în potriva iubirei lor, dar în contra raţiunei de a fi a] căsătoriei, consi- “tată din punct de vedere antropologic.
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Adevărul e că la dece mii de. perechi, se 
găsesce abia una în care bărbatul și femeia se 
iubesc reciproc şi exclusiv tâtă vița lor şi cari 
ar inventa monogamia pe viță, dacă ea nar e- 
xista acuma. Dar în același număr sunt de sigur 
990 de perechi, ale căror membri ai simţit la un 
moment dat dorinţa puternică de a se uni unul cu 
altul, aă fost fericiţi când ai putut-o face, ai suferit 
amar când mai putut-o face, şi cari totuşi după 

o scurgere de timp mai mult sai mai puţin lungă, 
ai ajuns să încerce sentimente cu totul diferite, 

„sau chiar contrarie, pentru obiectul iubirei lor 
„înfocate. Aceste perechi ai ele dreptul de a 
se căsători ? De sigur că da. Unirea lor trebue să fie 
cerută chiar în înteresul speciei. Dar mono- 

“gamia pe viâţă va fi ea compatibilă - tot-d'a-una 
cu fericirea 'lor? Nimeni mar îndrăzni s* afirme 
acest lucru. o 

In realitate, omul nu e o ființă monogamă; tâte 
aşedămintele care se întemeiază pe ipotesa monoga- 
miei, sunt mai mult sait mai puţin în potriva naturei, 
mai mult sai .mai puţin supărăci6se pentru el. 

“Ideile tradiţionale, fârte adânc înrădăcinate, din 
causa trecerei de la tata la fii, nu dovedesc ni- 

mic în potriva acestui fapt. Ascultaţi cu atenţie 
vocea cea mai ascunsă şi cea mai secretă care 
murmură în inimile celor îndrăgostiţi: fiinţa iu- 
bită umple ea în adevăr întratâta pe cel care-o 
iubesce, în cât s& nu mai lase nici un loc pentru o 
dorinţă Sau măcar numai pentru 0 atenţiune, care 

ar avea de obiect o altă ființă? Eu neg acesta.
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Ori-ce om sincer va mărturisi, câ atât bărbatul sau "femeia, chiar în paroxismul unei iubiri pr6s-. pete, păstreză încă în nimă un colţ ascuns, unde nu străbat razele patunei momentului şi unde gă- sesc refugiu germenii altor simpatii și altor do- Tinţi. Din onestitate se țin pote aceşti germeni sub o aspră Supraveghere, nu li se permite sk se desvolte îndată, dar avem consciinţă de existenţa lor Şi simţim, că în curend ei ar căpăta putere, dacă nu ne-am opune la desvăluirea lor. Ori cât de curios ” ar putea părea acesta, ei voii spune, că cine-va pâte st iubiască în acelaşi timp mai multe persâne cu o dragoste aprâpe egali, şi că el nu ar avea nevoe s& minţiască, afirmând fie-căreia pasiunea sa. Ori-cât de amorezat ar fi cine-va de o pers6nă, nu înceteză prin acesta de a fi'accesibil la influenţa întregului sex. Fe- meia ca şi bărbatul, ori cât ar fi de amorezaţi și' de cinstiţi, simţesc - în tot-d'a-una atracţia frescă a sexului opus, şi sunt de ajuns împrejurări, cât de. puţintel prielnice, peritru ca acesta atracţie uni- Versală se devie punctul de piecare al unei noui ple- cări, pentru un individ anumit, după cum şi întâia iubire nu a fost, fâră îndoială, decât concentrarea înclinaţiei generale pentru celalt sex, asupra unei singure persâne, de. obicei cea de întâi pe care cine-va a avut ocasiunea st-o cunâscă bine. Şi aci am încă în vedere —- o repet anume — femei caste şi bărbaţi cinstiţi, care Sciă să se stă- Păniască. Nu vorbesc de femeile născute cu dis- posiții de curtisane, nici de bărbaţii veniţi pe lume pentru'a Â nisce stricaţi; numtrul acestora e mult
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mai mare de cum ni-l mărturisesce morala codificată. 

Credinţa absolută, nu stă în firea omenescă; ea nu 
este o trebuinţă fisiologică a iubirei; dacă o re- 
clamăm, o facem numai din egoism. Individul vrea s& 
stăpăniască singur fiinţa iubită, st-o absârbă cu totul, 

să nu găsiască într'ânsa decât imaginea sa proprie, 
pentru că acesta e cea mai mare plăcere a egois- 
mului. Precum ori-sine. care a învins într'o luptă 
liberă bătendu-se piept la piept cu adversarul stii, are 
consciinţa puterei sale, tot aşa îşi simte cine-va 

propria sa individualitate. cu mai multă intensitate 
şi cu mai mult deliciu, când se scie că este pose- 
sor deplin al unei alte persâne. A cere credinţă 

- însemnă deci, a voi st întindem pe cât e cupu- 

D 

tință mărginile propriei nostre acţiuni asupra unei 

alte ființi; gelosia e sentimentul. forte dureros ce-l 
avem despre îngustimea acestor limite. Cine-va 
pâte deci să fie gelos, fâră se-iubescă cât de puţin, 
după cum pâte dori st învingă pe un camarad, 
în jocurile de forţă, fără ca sE-l urască. În amân- 
două casurile, e deşărtăciunea de a se simţi că 

e un individ puternic; e o chestie de superiori- 
tate de gimnastică sufletescă ; şi cerem credință, 

fără a ne crede îndatoriţi pentru acesta recipro- 
citate. Acestă lipsă de reciprocitate e cea :mai 
bună dovadă, că credinţa nu e cerută pentru 
scopul firesc al iubirei, în interesul propagărei 
speciei, ci că e o condiţie impusă în mod artificial 
omenirei, un produs al amorului-propriii, al de- 
şertăciunei şi al egoismului. Dacă ar fi vorba de 
o trebuinţă organică, atunci credinţa bărbatului sar
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concepe şi ea ca o datorie: tat aşa de inviolabilă 
ca şi acea a femeei; dar fiinil-că e vorba numai de "o cerinţă egoistă, egoismul celui mai tare, a trebuit în desvoltarea moravurilor, să învingă pe acel al 
celui mai slab ; şi fiind-că bărbatul e cel mai tare, el a fâcut legile, a stabilit moravurile şi tot modul 

„dea vedea în folosul să şi în dauna femeei. El cere 
femeei fidelitate absolută, dar nu-i recunâsce şi ei 
acelaşi drept. Când ea-şi calcă datoria, comite o greşelă mare, a cârei cea mai blândă pedepsă e disprețul general; când el Stvârșesce același lu- cru, face numai o mică greşeli plăcută, pe care legea nu-o pedepsesce, de care “Societatea ride cu plăcere în ascuns şi pe care femeia o iartă cu lacrimi şi sărutări, dacă presupunem că ea ar fi luat-o în serios. Acestă nedreptate, care constă în a avea două cântare, e mărită încă prin faptul că atunci când femeia e aceia care Sreşesce, ea e tot- d'a-una pasivă; ea e ispitită de o putere în- „dependentă de voinţa sa; ca cade în fața unei puteri mult mai mari decât resistenţa sa. Dar când 

- păcătuesce bărbatul, el are rolul activ; el o face 
acesta, pentru că vrea so facă ; losif nu se întâlnesce des în afară de biblie, şi d&mna Putifar e şi ea forte rară; bărbatul iea iniţiativa greşclei, el o caută cu | voinţă şi o comite cu precugetare, cu o desfăşurare de puteri şi în potriva resistenței ce-i se opune. În India, egoismul bărbatului a mers cel mai departe pe acestă cale, Acolo, el pricepe posesiunea femeei într'un mod atât de absolut, el merge atât de departe cu cerința credinţei, în cât silesce pe veduvă şi chiar pe logodnică, st se urce pe rug dimpreună cu



bărbatul, sau chiar numai cu logodnicul mort; 
iar bărbatul care-şi pierde femeia nu e silit nici 
să-şi smulgă măcar un. fir: de păr şi pâte, cu 
aprobarea generală, ss mergă de la ceremonia fu- 
nebră, drept la un noi pat nupţial. In Europa, . 
egoismul bărbatului n'a luat încă nisce forme atât de 
“desaştrâse, Numai câţi-va poeţi sentimentali - şi 

„isterici, Sah gândit să ceră o credinţă, care să 
- supravieţuiască fiinţei iubire şi ne-ai arătat amanți 

- cari se condamnă singuri la un doliă şi la o -abţi- 

nere,vecinică, pentru că n'ai putut să se căsătorescă 

cu fiinţa iubită, sat pentru că acea fiinţă a murit. 
Aceşti visători au avut cel puţin bunul simţ de'a 
cere aceiaşi indatorire pentru amândouă sexurile. 
Cu tâte acestea, cetitorii deştepţi nu cred în aceste 

tipuri şi le consideri, întru cât ele ar putea fi imitate 
dupe realitate, drept nisce fiinţi degenerate sai bolni-: 
vici6se, cari fac o virtute poetică dintr”o stare bolnavă 

a trupului şi a spiritului. Usul european admite în 
practică ca şi în teorie, că iubirea pote să înceteze, | 

că se pote iubi de mai multe ori şi. că credința 
-nu are nevoiest supravieţuiască iubirei; el admite 
forte bine, ca un văduv s& se -căsătorescă.. Dacă 
femeia ar fi fost vro dată mai tare de cât bărbatul, 
felul nostru de a 'vedea asupra fidelităţei ar fi 

“cu totul altul. Uşurinţa femei 'ar fi fost o 
slăbiciune adorabilă având şi o parte veselă, pe 

când necredința bărbatului ar fi avut o însem- 

nătate capitală. Sar fi cerut bărbatului - în afară . 
__de căsnicie şi mai cu semă înainte de insurătâre, 

câstitatea' care. se 'cere adi femeei. Don Juan sar.
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fi numit” Dofia Juana și noi am vărsa lacrimi 
pentru sermanul şi nevinovatul Othello, pe care 
Desdemona l-ar sugruma în gelosia ei sălbatică. 

Eă nu tăgăduesc Sreutatea enormă ce am în- 
timpina dacă ar fi s& punem chestiunea credinţei 

“Şi a duratei naturale a iubirei, independent de 
morală şi de moravurile nâstre actuale. Dacă obser- 
văm animalele Ssuperi6re, recunâscem cu uşurinţă 
că la dânsele patima bărbatului pentru femee nu 

"ține decât în timpul gonirei şi nu se prelungesce 
în tot casul, decât cel mult atâta cât Sar putea numi 
la dânsele luna de miere; în sferşit, că credinţa 
“reciprocă, care există numai la câte-va . specii, “Nu  Supravieţuesce nascerei celui dintăiă puiu. 
Mândria nâstră omenescă pote forte bine ss 

„se îndirjiască, dar numai în aceste aseminări ale 
regnului animal, stăpânit de aceleaşi legi vitale 
ca şi specia omenâscă, trebue se studiim deprin- 
derile omenesci, pentru a sci dacă ele sunt fi- 
resci şi trebuinci6se sai dacă sunt artificiale și 
arbitrare, — Acestă Comparație ne-ar duce st ad- 
mitem că iubirea, după ce şi-a ajuns scopul, în-: 
“CetEză ca şi f6mea când e Stâmpărată, și că nas- 
cerea copilului închide definitiv pentru femee un 
act al vieţei sale de dragoste și că un noi act, cu 
un noii decor, pâte apoi st începă. Dacă dupt apa- 
Tenţă, acesta este starea adevărată şi naturală a 
iubirei la om, monogamia durabilă mare nici un 
temeii organic; ea trebue, în cele mai multe 
casuri, după luna” de miere, sa cel mult dupt 
nascerea unui copil, st devie ce-va nefolositor,



O minciună, st aducă certe între înclinaţie și 

datorie, chiar dacă la :origine, căsătoria Sa făcut 

" din dragoste. 
Fără îndoială, o grămadă de argumente vin st 

atace o demonstrație, a cârei urmare logică n'ar 
putea fi decât suprimarea căsătoriei şi reîntârcerea 
la împerecherea liberă, ca. animalele. Iată cel di?n- 
râiu din aceste argumente. Se pote întâmpla ca 
bărbatul, în virtutea instinctului sâi natural, să fie 

poligam, st aibă pornirea de a lega relaţiuni cu 
mai mulţi individi de sex opus; dar el mai are 

şi alte instincte şi datoria civilisaţiei este tocmai 

“a-l învăţa. pe om, că el pâtesă-şi combată şi să-şi 

învingă instinctele sale, când le judecă de rele. 

Acest argument, din nefericire, nu este convin- 

gător; ar trebui înainte de tote să se dovedescă, 
că instinctul poligamic ar fi vătămător pentru exis- 
tenţa şi desvoltarea omenirei; în acest caz numai 
am avea drept să-l privim ca vătemător.  Trebue 
să recunscem apoi că civilisaţia, care a putut s& îm- 
blindescă alte instincte, n'a reuşit nici odată st înă- 

dușe instinctul poligamic, cu tâte ca biserica îl 
ameninţă cu pedepsele infernului şi cu t6te că 
morala şi legile oficiale îl condamnă. In ţările 
civilisate,: bărbatul în ciuda monogamici legale 
trăesce în poligamie; la o “sută de mii de bărbaţi 
Sar putea găsi abia unul, care pe patul stă de 

- morte, ar putea jura, că în t6tă vitţa lui n'a 
posedat decât o singură femee, Dacă principiul 
monogamiei e mai bine păzit de femei, acesta 
nu se întâmplă tot-d'a-una, din causi că ele nai



dorinţa de a-l câlca, dar. pentru că „paznicii moralei 
oficiale, supravegheză mai cu luare a minte pe femee 
şi pedepsesc mult mai aspru revoltele ei, decât pe ale: 

“bărbatului. Un instinct care resistă cu atâta încă- - 
"păţinare şi succes legilor şi obiceiului, trebue deci 
st aibă o temelie mult mai adâncă, decât cele-l-alte 

instincte, pe care civilisaţia le-a putut înăduşi. 
Iată şi un alt argument, care are mai multă putere. 

Iubirea omenescă, care în fond nu e nimic alt- 
„ce-va decât dorinţa de-a poseda pe un individ | 

„ anumit în vederea reproducerei, e cu tâte acestea 
ce-va mai mult; e în acelaşi timp şi o plăcere, pe 
care ne face s&-o simţim, partea morală a fiinţei iubite; 
este și prietenia. Acest element al iubirei supra- 
vieţuesce elementului fisiologic. De sigur că ceia 
ce. simţim. pentru fiinţa iubită după posesiunea ei, 
nu mai e aceia ce simţiam înainte. Dar e în 
tot-d'a-una ceva înalt şi puternic, şi care pâte 
crea dorinţa, şi chiar mai mult, necesitatea unui 

-traiă comun pe viţă, traiă care nu şi-ar mai trage 
raţiunea sa de a fi, din scopul firesc al căsătoriei, din 
reproducere, ci din trebuinţa ce are o fiinţă cu o 

„cultură superidră de a fi în relaţie cu o fiinţă de. 
„0 cultură „asemenea... E 

Chiar: în sufletul cel mai credincios, ori” cât de 
puternică a fost pasiunea la început, iubirea suferă, . 

“după luna de miere sai după întăia facere, acea 
schimbare în care lanţurile căsătoriei. nu-i cad 
încă grei, dar care nu mai este — trebue st-o re- 
cun6scem — un preservativ cu desăverşire sigur în 

potriva unei nuoi pasiuni, tă
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„Alte împrejurări uşurâză de asemenea voinţei, 
lupta în potriva instinctelor poligamice. Dacă vicța 
în comun a două fiinţi, cari Sau iubit un moment 
şi ai dovedit prin acesta că au disposiţii apr6pe 
armonice, una pentru cea-l-altă, dacă! acestă vicţă, 
dic, a ţinut cât-va timp, ea devine o deprindere, 
care favorizeză forte mult fidelitatea. Porte după 
câtă-va vreme ele nu vor mai simţi nici cea mai mică 

iubire una pentru cePaltă, pâte nici chiar prietenie, 
dar comunitatea subsistă şi încă destul. de tare. 
Precum în fenomenul petrificărei, tâte elementele 
primitive ale rădăcinei unui copac, spre pildă, dispar 
puţin câte puţin şi sunt înlocuite cu materii pă- 
mentose cu totul streine, cari intră în-locul mo-. 
leculelor” organice, lăsând neatinsă forma generală, 
până când nu mai remâne nimic din țesutul vegetal, 
fâră ca aspectul exterior al rădăcinei 5 fi suferit 
ce-va ; —tot aşa, în acestă transformâre a sentimen- 
telor, deprinderea înlocuesce pe nesimţite, părticică 
cu părticică, iubirea care se pierde, şi când acesta 
a dispărut cu totul, forma legăturei vitale a celor 
două ființi rmâne; acestă formă, deşi încordată 
Şi. rece, este cu tote acestea trainică şi puternică. 

Dacă din căsătorie se nasc copii, dragostea 
părinţilor trece asupra acestora ; în sufletul copiilor 
se desvoltă de asemenea o iubire, care se împle- 
ticesce de o potrivă în jurul celor doi părinţi, 
ca o plantă acăţătore, care înconjurând cu ra- 
murile sale lungi doi copaci, îi legă în mod fârte 
trainic, şi-i acopere cu frunze şi flori nouă, pe 
când ei sunt deja morţi şi uscați. Apoi fiind-că 
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cu cât ţine mai mult căsnicia individul tot îm- 
„bătrânesce,. instinctul iubirei slăbesce prin cause 
fireşci şi dacă. germenii unor noi porniri nu mor, fu 
dispar, voinţa şi inteligența pot 'cu t6te acestea 
mai lesne, din an în an, st împiedice desvoltarea lor. 
In sftrşit, după .0 auroră de iubire, remâne pen- 
tru tâtă viţă .0 amintire plăcută şi profundă, 
care ne inspiră recunoscinţă pentru fiinţa pe care 

„am iubit-o şi ne “legi tot mai mult de densa. 
Pentru tâte aceste cuvinte, -pâte fi potrivit a 
împerechea în regulă generală ființele omenesci 
prin monogamie pe vicţă, chiar dacă disposiţiile 
lor fisice si morale le-ar fi mânat la relațiuni mul- 

-tiple, simultane sai succesive, 
„Dar vor fi în tot-de-a-una destule casuri în 

care nimic nu pote aptra de o nouă patimă, 
nici prietenia. .care întovărăsesce iubirea, nici 
Tecunoscința pe care o lasă ca, nici deprin- 
derea, nici. yrăsta, nici legătura -unci părți comune 
în „existenţa copiilor. În aceste casuri, fidelitatea 
e suprimată şi căsitoria încetâză de a. fi justificată. 
Societatea. admite posibilitatea acestor casuri, și în 
ţările destul de înaintate, ea a introdus divorţul, 
Dar prin acesta, natura nu şi-a cucerit încă drep- 
turile sale, . Prejudecata ipocrită care se acaţă de 
principiul absolut monogamic, urmăresce pe soții 
divorţaţi şi-i vestejesce, coborîndu-i la trepta 
Omenilor cari nu mai sunt „cu totul cinstiţi. 
Naturile mai slabe şi fricâse înclină a prefera 
minciuna înaintea adevărului, a înşela mai de 
grabă .pe tovarășul lor de căsnicie, de cât a se ex-
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plica fâţiş cu densul; a evita sorta celor divor- 
ţaţi, ascundendu-se mişeleșce. întro unire mur- 
dară şi devenită criminală. Societatea trebue st se 
deprindă: a preţui în cei divorţaţi nisce. fiinţi 
curagidse şi sincere, cari nu se înjosesc la nici . 
un compromis cu consciinţa lor, cari sfarmă -cu 
hotărire forma, când ea nu mai însemnă nimic 
și. când sentimentele lor firesci Stati revoltat în po-. 
triva ei. Numai acest mod de a cugeta, dacă. ar 
deveni general, ar da inimei omenesci drepturile sale, 
căsitoriei adevărul şi sfinţenia, ar ridica desfetului 
şi nestatorniciei masca iubirei şi ar face din adulter 

"0 crimă scârbâsă, pe care ar comite-o numai natu- 

Di ril& cele mai ordinare şi mai corupte. 
Noi ne-am pus intrebarea, dacă unirea cu o singură 

fiinţă şi pentru întrega vicţă-e conformă cu natura 
omenâscă și dacă nu “rebue st devie în mod fatal 
mai de vreme saă. mai târdiă ominciună;chiar. dacă 
Ja început a fost contractată numai din iubire. Dar cât 
de departe suntern încă de starea aceia, care ar face-o 
pe Societate să înțelegă nevoia “unei asemenea cer- 

cetâri! Inainte de a începe deslegarea: supremei 
probleme antropologice, — de a sci dacă omul nu 
iubesce decât o singură dată şi dacă nu-şi pâte exercita 
instinctele sale decât cu o singură ființă de alt sex 

“ar trebui să facem mai întâiă ca fie-care -că- 
sătorie să aibă ca bază necesară-iubirea;. şi le- 
gătura oficială, cel puţin în momentul în care 
se face, să se baseze „pe o atracţie reciprocă. 
Insă organisaţia economică de astâ-di a' Societăţei | 
se opune la acesta, Câta vreme. omul nu va
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fi sigur. că va găsi de lucru, și cu chipul acesta un 
traiă uşor, el va: căuta tot-de-a-una în căsătorie 
folosul material, sai dacă nu pâte ajunge la acesta, 
el se va teme de densa şi-i va prefera plăcerile 
josnice pe care-i le oferă prostituaţia, sat relaţiile 
trecâtâre, cari nu-i împun de-loc, sat numai o 
forte slabă r&spundere. Câtă vreme cât femeia e 

redusă la căsătorie ca la unica-i sârtă, ea o va primi 
tot-de-a-una fără a se îngriji de iubire, cu riscul - 
de a fi în urmă, saii nenorocită, sat pierdută . 

_moralmente. Si SE 
„Srta femeei mai cu seamă nu va fi schimbată 

întru nimic de empiricii, cari represintă emanci- . 
parea femeilor ca leac pentru cea mai grea dintre . 
belele sociale. Nu voii face o critică amă- 
nunţită a acestei emancipări ; vreaă numai st ob-: 
serv în 'câte-va .vorbe, că cele dout sexe fiind 
puse într'o posiţiune absolut egală, lupta pentru 
existenţă, va lua o formă încă mai înspăimântătâre 
decât astă-di. Femeia devenită în adever rivăla 
birbatului în multe, ocupaţii industriale fiind cea | 
mai slabă, va fi nimicită fâră milă. Galanteria e o. 

"invenţiune datorită bunului traiă şi  neactivităţei. 
Nevoia şi f6mea suprimă acest sentiment, pe care 
femeile cu: tâte acestea pun multă bază, când ne 
închipuim o lume, în care femeia va lupta cu băr- 
„batul. pentru un codru de pâine. Bărbatul va trebui - 
St execute singur lucrările cele mai grele și de 
Sigur: cele mai trebuinci6se; el le va preţui cu mult 

„nai scump de cât pe cele ale femeei și ca şi astă-di, el 
Va -plăti mai eftin munca femeci decât pe a.sa
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proprie. Pentru ce? Pentru că el are putere de a 
schimba în lege modul s&ii de a vedea şi de a 
face st învingă voinţa sa; iată singura rațiune. 

In starea de civilisaţie, femeia are o situaţie 
înaltă şi mărcţă, pentru că se “mulşumesce, pentru 

că e satisfăcută a fi complimentul bărbatului şi 

a-i recunâsce superioritatea lui materială. Dar dacă 

ea încercă să pue în discuţie acesta, e silită în-- - 
dată să simtă realitatea lucrurilor.- Femeia cu totul 
emancipată şi neatârnată de bărbat, în' multe 

casuri duşman -al lui,. din causa unor chestii. de 
interes, va fi imediat strimtorită. -Şi atunci. e 
luptă, luptă brutală — şi cine va 'eşi învingător? 
Indoială în acestă privinţă nu e permisă. Emanciparea 

- va pune de sigur pe bărbat şi pe femee în situaţia 
unei rase superidre faţă cu alta inferidră, — căci 
bărbatul e mai bine înarmat în lupta pentru existenţă 
— şi resultatul va fi, că femeia va cădea întro atâr- 

nare şi o sclăvie mai rea, decât acea de care' eman- 
ciparea pretinde să-o elibereze. Scopul celor. cari 

„predică emanciparea e de a pune pe femee în-stare 
dea putea trăi fără bărbat şi de a renunţa la. măritiş. 

Acest mod de a lecui o bâlă are aceiaşi valâre, ca 

şi acea a unei “filantrope care, în- timpul unei 
f&mete, spre pildă, ar veni s& propue mijlâcele.cele 
mai potrivite pentru-a face pe 6meni să scape de 
obiceiul. şi deprinderea. de a mânca. Trebue s& se 
dea mâncare celor flămând, nu să-i învăţăm să 

„se potă lipsi de mâncare..: .. 
Şi voi ciudaţi advocaţi ai victimelor civilisaţiea 

n6stre, nu trebue să întăriţi în. femee disprețul
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pentru căsătorie, ci trebue sti asiguraţi partea 
ei firescă'. din viţa de dragoste a -omenirei. In 
capitolul precedent am 'declarat că e o datorie a 
societăţei dea îngriji de copii, de a-li asigura in 
strucţia complectă şi ori când ar fi nevoie, între- 
inerea până când vor fi în stare SE&-şi agoni- 
sescă singuri traiul; eu -socot de asemenea ca o 
-datorie a societăţii de-a proteja femeile, necesare 

- “pentru reproducere, în - contra privaţiunei  fisice.. 
Statul datoresce femeei protecţie şi întreţinere, 

“Rolul bărbatului în viţa speciei este a câștiga 
pâinea trebuinci6să, de a conserva şi apăra ge- 
neraţia în vicţă ; rolul femeei cste de a conserva 
specia, a protegia generaţiile viitâre, a îmbunătăţi 
specia prin selecţiune; ea face să se nască între 
bărbaţi lupte, al căror preţ este ea: şi în care lup- 
tătorii cei mai îndemănatici dobândesc prada cea 
mai preţidsă. In vrăsta copiliriei, femeia trebue 
st se folosescă de tâte bine-facerile: educaţiunei 
obştesci ca și tinerimea ; iar mai târdii, ea 
trebue să aibi dreptul — dacă arc nevoe de el 
—" la un traii asigurat, fie în casa  părintescă, 
fie în anume ospeluri speciale. Societatea trebue 
se ajungă “a simţi odată, că e ruşine ca în senul 
unui stat civilisat, o femee — fie ea bătrână, 
tentră, urîtă sai frumâsă — să ducă lipsă de 
cele trebiuiinci6se.- Intro societate transformată 
după aceste principii, femeia nu 'va mai avea grija 
unci bucăţi de pâine pentru a doua di; ea va sci, 
că măritată sau celibatară, va fi la adăpostul mi- 
zeriei; copiii vor fi Întreţinuţi şi crescuţi pe stma
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» Statului; iar bărbatul pe de altă parte, va sci, că 

nu-şi va mai putea găsi cu: bani, femei: câte. vrea 

pentru că nevoia nu-i va mai sluji de mijloci- 
târe. Intro ast-fel de”. societate, femeia nu se va 
mai mărita de cât din dragoste şi din inclinaţiune; 

fetele „bătrâne, cari nu şi-aii putut găsi un băr- 
bat, vor fi tot atât de rare ca şi burlacii, cari, 

" ducend o viţă destrăbălată, adi se bucură de tâte 

plicerile căsitoriei firi a avea cea mai mici grijă 

saii respundere morali; prostituţia nu se va re- 
cruta de cât din restrânsa minoritate a fiinţelor! 

degenerate, ale căror instincte bolnave şi sdrun- 

cinate nu se mai supun nici unei -descipline, cari 
nu pot trăi de cât în vicii şi în rușine, şi cari 

nu aă nici _uă valâre „pentru conservarea spe- 

ciei. Dacă motive materiale nu vor mai intra în 

joc la căsătorie, dacă - femeia va putea să-și a- 

legă liber pe cine-va şi nu va mai fi silită a se 
vinde, daci bărbatul nu va mai fi nevoit să-și câş- 

tige favârea femeei' prin posiţiunea şi averea sa, : 
atunci aşedimîntul cisătoriei va putea, din minci- 

nos cum €, st ajungă un adevăr: atunci în adevir 
la fie-care îmbriţoşare va predomni spiritul sublim. - 
al firei, fie-care copil ce se va nasce, va fi înconju- 
rat, ca de o'aurcolă, de iubirea părintescă, şi chiar 

din leagăn încă, va primi ca un dar nestimat, pu- 
tere şi destoinicia de a trăi, dar, pe care: fie-ce 

pereche, înlănţuită printr'o dragoste reciprocă, îl 
transmite urmaşilor.



Diferite minciuni mărunte, 

5 1 

Omul, ca şi animalele cari viețuiesc în trupe, 
are trebuință să trăiască la un loc cu semenii sti. 
Numai acest fapt ne pâte face să pricepeni câte-va din particularitățile cele mai primitive şi mai însem- 
nate ale lui. Ele ar remâne absolut neînţe- 
lese, dacă ar trebui să-l considerăm drept o fiinţă 
solitară şi neatârnată, lăsată așa de către mama- 

„natură, şi dacă ar fi adeverat.tabloul omului pri- 
mitiv, pe care ni l-au zugrăvit nisce antropologi 
răi informaţi dar dotați cu o vie imaginaţiune, 
cari ni-l arată, ca pe un venător selbatic, duşman 
al speciei sale, vagabondând singur prin păduri, 
înarmat cu o secure şi cu un cuţit de pictră, 

Instinctul si de solidaritate e întemeiat numai şi 
numai pe trebuinţa lui dea trăi în societate, edu- 
caţiunea egoistă pe care i-a dat-o civilisațiunea, a 
putut numai st-i slăbescă şi se-i întunece acest
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instinct ; dar n'a putut să î-l suprime. Acest instinct 
ar fi fâră ţintă, şi prin urmare neîndreptăţit, la o 
fiinţă, pe care natura și trebuinţele sale ar” îndru- 

ma-0 spre o existenţă solitară, fără 'vvr'un raport 

cu cei-l-alţi 6meni, şi ocupată numai cu satisfacerea 
pornirilor şi a intereselor sale personale. 

Instinctul de solidaritate are drept resultat, că o- 
mul în tâte hotăririle și actele sale are mereit în min- 
tea-i ideia speciei, a grupei, intrebându-se necontefit: 
«Ce vor dice cei-l-alți de acesta ?» El dă cea mai: 
mare influenţă asupra cugetărilor şi conduitei sale 
modului 'cum îi vor fi primite cuvintele şi acţiu- 
nile de către cei-lalţi 6meni. Opinia publică exer- 
cită asupra fie-cărui individ o putere enormă, de 
la care el nu se pete sustrage nici întrun chip. 

Şi dacă în aparenţă se revoltă în potriva ei, acestă 
revoltă semână cu aceia a unor oposiţiuni politice, 
cari fac apel de la regele rti informat la regele 
mai bine informat; ea are ca scop mărturisit ori 

-„subînţeles, nu de a se pune deasupra opiniunei pu- 
blice, ci de a o transforma aşa, ca ea să -sferşescă 
prin a împărtăşi părerea aceluia, care: protesteză 
în. potriva-i. Omul, care-și croesce Singur un drum, 
un drum osebit, o face acesta în speranţa tainică, 
ca, la sfârşitul căiei sale singuratice, va afla, ori- 

„cât de târdiă, o grămadă de 6meni. Timon se si- 
lesce să se convingă pre sine, că Gmenii i-aă ajuns 
cu totul indiferenți; însE în fondul întregei sale - 
credinţe şi a întregei sale existenţe, este totuşi as- 
pirațiunea, câtre o Omenire care să corespundă 
dorințelor şi tendinţelor sale, şi din care ar putea 

7
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face şi el parte. Dorinţa de'a plăcea opiniei. pu- 
blice, este în regulă generală, mai puternică chiar 
de cât instinctul de conservaţiune personală ; căci 
torte mulţi Omeni îşi jertfesc vicţa, nu “pentru a-şi 
apăra propriile lor interese şi nu pentru a înlătura 
un pericol personal, .ci pentru a face ce-va, despre 
care cei-l-alţi st vorbescă cu: laudă ;- cu alte-cuvinte 
pe eroi îi face opinia publică. Omenii de rend 
Sunt născuţi pentru a merge în grosul mulţimei, 
pentru a lăsa altora s& conducă expediţiunea, ale- 
gerca popasurilor, determinarea orei de plecare și 
de repaos, conducerea atacului şi a apărărei ; aceşti 
Omeni n'aii în tâtă vita lor alt mobil, de cât o- 
piniunea celor-l-alţi Gmeni; ei nu cuteză nici odată 
să se ieie după idei proprii, ori st aibă un gust 
personal; în lucrurile cele mai mari, ca și în cele 
mai mici, ei ascultă de opinia publică ; de la co- 
lOrea cravatei şi: până: la alegerea soţiei lor, la ei 
totul se hotăresce, ţinend semă de concetăţenii lor, 
de la cari dânşii .nu-și întorc nici o clipă privirea 

“lor neliniștită. 
Individualităşile. puternice, conducătorii naturali 

ai turmei, cuteză ' mai curend a fi independenţi ; 
fâră a se îngriji de încuviințarea ori desaprobarea” 
celor-l-alţi, ei ascultă de propriile lor idei. Dacă 
luăm însă lucrul mai de aprâpe, vedem, că nici 
aceștia nu sunt susținuți de cât de. speranţa de a 
obţine; imediat sau mai târdiu, consimţimentul, dacă 
nu al tuturor, cel puţin al celor mai de semă. Se 
cere un curaj extra-ordinar, pentru a afirma în 
public o convincţiune personală, când scii că te
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pui în oposiţiune cu mai toţi cei din. jurul tău; 
de pildă, pentru a: apăra causa poporului de jos, 
când ca şi Catilina eşti născut aristocrat; ori pen- 
tru a declara rtsboii Romei, când .ca, Luther, ai o 
mamă iubită, care te-ar crede osîndit pentru acesta 
la muncile iadului. Inst aceşti eroi aveaii mângâerea 
de a se simţi de acord cu. nisce minorităţi, din cari 
ci sperau 's€ facă cu timpul majorităţi. Alţi eroi nu 

» găsiră printre contemporanii lor ast-fel de minari- 
tăţi simpatice; totuși, în lupta lor în potriva credin- 
şelor dominante, erai încurajați prin -aprobaţiunea 
unei singure fiinţe; de-o femee, un prietin, de un co- 
pil; iar dacă le lipsea şi acestă mângăere, erai în- 
tăriţi prin convingerea, câ Omenirea va fi odată 
mai dreptă și mai inteligentă, şi că, după ce i-a 'la- 
pidat când trăiaă, le ya onora când-va memoria. 

Ea socot cu destvârşire neadmisibil, ca, pentru 
"a asculta de o convingere: personală, un om în 
plină posesiune a facultăţilor sale intelectuale, st 
sc pună, cu “îndărătnicie, în oposiţiune cu opi- 
nia publică, când e absolut sigur, că, pe cât vor 
exista Gmeni pe pământ, chipul lui de a lucra, 
va fi tot-de-a-una condemnat de către toți: că nici 
odată, nici cea mai: slabă minoritate. nui va da 

„dreptate, că toţi 6menii îl vor dispreţui, ori.îl vor 
blestema vecinic, ca. pe un trădător, laș, ori ca 
pe un şarlatan. a 

In zadar aţi căuta un eroi, un martir, care pen- 
tru 0. idee considerată de el ca dreptă,. st îndure 
acestă excludere defnitivă și fără apel din senul 
omenirei, acest gr6snic surghiun atât în present cât şi
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în viitor, acestă ură şi acest dispreţ obştesc, nu-l 
veţi găsi printre 6menii cu mintea sânâtâsă. 

Opiniunea publică nu-e alt-ce-va de cât consci-" 
inţa speciei, precum consciinţa nu e€ alt ce-va de cât 
expresiunea opiniunei publice în individ. Instinc- 
tul conservărei rasei, instinct care e vii în toţi, 
face ca opinia publică, când este lăsată în voia 
sentimentului ei firesc şi neintunecată de pre- 
judicii, st nu aprobe în regulă generală, de cât: 
acele acte, cari favoriseză, direct ori indirect, bi- 
nele speciei; ea nu va osândi de cât pe acelea 

„din cari resultă pentru specie o daună mai mult 
sau mai puţin imediată. In sens invers, consciinţa 
e avocatul intereselor! speciei în fie-care suflet ome- 
nesc, ea e rcpresentantul, pe care opinia publică îl 
posedă în fie-care individ şi prin care individul 
ţine tot-de-a-una de omenire, chiar şi atunci, când 
ar trăi cu totul singur într'o insulă pustie, în mij- 
locul oceanului. 

«Imperativul categoric» al lui Kant nu e alt- 
ce-va, de cât vocea acestui representant interior al 
opiniunei publice. “Acela, care face ceia-ce a re- 
cunoscut că e bine, chiar când e în potriva folosu- 
lui s&i individual, acela chiar, care, îndeplinind o 
datorie, mâre în obscuritate ca eroii, fără speranţa 
de a fi odată apreciat, acela face ast-fel, pentru că 
simte în sine un martor tot-de-a-una: present la ero- 
ismul stă, pentru că aude o voce, care îl aprobă sus 
și tare în numele umanităţei, pentru că are senti- 
mentul cert, că opinia publică e întregă cu dânsul 
şi numai prin întâmplare ea e împiedicată “de a-i
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da aprobaţiunea sa în mod public. «Imperativul 
categoric», consciinţă, opiniune publică, sunt deci, 
în esenţa lor, unul şi același lucru: forme, în cari 
individul afirmă solidaritatea speciei. 

Mai de mult, opiniunea publică era ce-va cu totul 
nedeterminat; ca nu avea nici corp : nici contu- 

muri hotărite; se născea nu se scie cum şi se 
compunea din o mie de mici amănunte: din o 

"vorbă a unui principe, ori a unui personaj mare, 
din un semn fâcut cu capul într'o tavernă de câtre 
un membru important al unei corporaţiuni, din 
fiecărela unei cumetre la o visită, în pică, ori la un 

- priveghiă, sau sindrofie. Opiniunea publică n'a luat o: 
formă determinată, de cât în jurisdicţiunea de onâre 
întrodusă nu prin legea scrisă, dar prin obiceiu. Fie- 
care stat, şi în special fie-care corporaţiune exer- 
cita acestă jurisdicţiune asupra propriilor sti mem- 
brii ; o judecată fâră apel posibil la o jurisdicţiune 
mai înaltă, nimicia moralminte pe acela, pe care îl 
lovia, şi acesta în mod mai: sigur, de cât ar fi fâ- 
cut-o un tribunal propriă dis. Astă-di, din potrivă, 
opiniunea publică e o forță solidă prevădută cu 
un Organ, pe care t6tă luniea îl recunâsce ca pe 

- representantul ei cel mai autorisat; - acest 'organ 
cste presa. 

Importanţa presei în civilisaţiunea modernă e 
enormă; existenţa ei, locul ce ea ocupă în vi€ţa 
individului ca şi în aceia a societăţei, caracteriseză 
timpul nostru mult mai mult, de cât tâte minu- 
natele descoperiri, cari ai transformat din temelie 
condiţiunile materiale și intelectuale ale existenţei
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nâstre. Marea desvoltare a diaristicei “coincide ! 
“cu aceste descoperiri, şi e una din efectele lor. 
Cerce cine:va st-şi imagineze diarele de adi isolate 
de aceste. descoperiri. S&-şi închipue secolul nostru 
în posesiunea drumurilor de fier, a telegrafului, a 
fotografiei şi a tunurilor Krupp, însă fără alte dia- 
re, “de cât foile septemânale de anunciuri şi dă- 
rile de semă, cum erau acele din secolul prece- 
dent; — pe de altă parte, s€ şi-l închipuie cine-va! 
cu vechea diligenţă, care făcea dece dile dela Paris 
la Berlin, cu lumânarea de sei şi mucările, cu puşca, cu "cremene, — îns& în posesiunea diarelor 
politice actuale; va găsi, atunci că epoca n6stră 
ar semăna cu epocele ânterire mult mai mult în 
casul întâiu de cât în al doilea, că fisionomia dată: 
culturei nâstre contemporane de către diaristică, 
deosibesceacestă cultură de cea precedentă mai adânc 

„de cât 'tâte cele-lalte trăsături cari caracteriseză 
vicța modernă. Importanţa presei nu e tăgăduită 
de nimeni. Ea a fost numită «a patra putere în 
Stat», adecă o putere, care, împreună cu cele-l-alte 

„trei: Suveranul, Senatul şi Camera deputaţilor, 
face legi şi-l cârmuesc, : 

“Este sigur, că astă-di în nici un stat european: 
nu se pote cârmui în mod trainic fără colabo= 
Tarea presei, ori în ciuda resistenței ci, “şi că, fâră 
ea, legile nu pot fi menținute. Emile de Girardin, 
întPun acces de umor paradoxal, a negat puterea 
presci. Omenii cu vedere scurtă vor putea si-i dea dreptate ; dar cei ce ved mai departe, vor stringe 
din umeri. Fără îndoială, câ cutare gazetă nu va



— 353 — 

putea în 'tot-de-a-una să-şi impue ideile; cel 
dintâi diar din lume va putea cere în zadar ca un 
uşier mojic să fie dat afară -dintrun oficii de ad- 
niinistraţie publică, cu atât mai mult nu va putea 
împiedeca votarea unci legi, nici a menţine ori de- 
pârta un minister, ori să facă a se adopta cutare ori 
cutare direcţie politică. Insă, dacă tâte diarele unei ţări: 

„xor urmări cu îndărătnicie o anume ţintă, dacă vor 
- repeta neobosit, luni întregi, ani întregi, nisce idei . 
exprimate într'o formă cam generală, dacă vor re- 
aduce pe cetitori fâră întrerupere la punctul lor 
de vedere, —nu există nimic, ce n'ar putea obţine 
la urma urmei; guvern, legislaţiune, morală, chiar 
vederi filosofice, nimic nu le-ar ţinea piept.. 

Pe ce se intemeiază importanţa şi influenţa presei ? 
S'ai încercat unii a-i atribui, că rolul ei cel.mai în- 
semnat € de 'a servi ca mijlocitâre în relațiunile « co- 
merciale. Navem trebuinţă de a ne ocupa de 
aceia,. cari nu văd întrun jurnal de cât colânele 
de anunciuri. Diarul aduce şi noutăţi; însă nu în 

- acesta constă puterea sa; ca simplă cronică a în- 
tâmplărilor dilei, diarul mar avea altă situaţiune de 
cât a bărbierului de la ţară, care pâte încă îl întrece, în 
"ceia ce privesce cunoscinţa întâmplărilor din loca- 
litate. O foie, care-nu S'ar alcătui de cât din nou- 
„Tăţi seci, mar neliniști guvernul şi nici n'ar înte- 
resa publicul. ::: -, 

Alţii cred, că presa servesce la instruirea masse- 
lor, la vulgarizarea resultatelor cercetărilor sciinţi- 
fice; dar -nici în acesta nu stă acţiunea ei principală ; 
căci, pe de altă. parte experienţa. dovedesce, că cea
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mai bună foie sciinţifică populară face asupra spi- 
ritului cetitorilor sti o impresiune incomparabil 
mai Slabă, de cât face cea mai mizerabilă gazetă 
politică. Nu, nici anunciul, nici noutatea, nici chiar 
articolul sciinţific nu constitue aceia ce dă presei 
autoritatea ei în stat şi influenţa-i “asupra civili- 

: saţiunei ; ci tendinţa ei, ideia politică ori filosofică, 
-de care se conduce, şi care se arată mai mult sad 
mai puţin clar pu numai în articolul de fond, dar 
şi în alegerea şi disposiţiunea noutăţilor sale, în 
arangiamentul scirilor, în modul punerei în evi- 
denţă a tuturor faptelor înregistrate. Dacă presa 
Sar mărgini la povestirea întâmplărilor, ar cădea 
la trepta unui simplu mijloc “de comunicaţiune, 
fârte puţin însemnat pentru civilisâţiune. Ins& ea 
controlEză şi critică evenimentele dilei, ea judecă 
faprele, cuvintele şi chiar intenţiile arătate ori ne- 
arătate ale Gmenilor ; ea îi stigmatiseză ori îi laudă, 
îi încurageză ori ii ameninţă ; îi recomandă popo- 
rului, pentru ca să-i iubescă şi să-i imiteze,. oriii 
înfâțoşeză ca peun obiect de gr6ză şi de dispreţ; ea - 
personifică opinia publică, își atribue drepturile 
acesteia, ea exercită facultatea de a pedepsi, până 
în forma cea maj teribilă ; chiar cu prescrip- 
ţiunea şi nimicirea morală ; întrun cuvânt, ea re- 
vendică rolul de consciință publică. - 
„Insă, se nasce întrebarea, cine e acela &re care posedă 
atributele cele mai inalte ale opiniunei publice? Şi de 
la cine le-a primit? De unde îşi ia el 'dreptul de 
a O cârmui în numele interesului public, de a ju- 
deca, de a resturna instituţiunile în ființă, de a



| — 385 — 

stabili un ideal de morală şi de legislaţiune? De 
la cine primesce diaristul acest, noi mandat ? . 

Guvernele şi-ai pus acestă întrebare la prima apa- - 

rițiune a presei, care lucra în numele opiniunei 

publice, şi de 6re-ce nici odată mai găsit un rts- 

puns, care st le fi putut satisface, ele'tot-de-a-una | 
au persecutat presa; al căutat să o distrugă ori 
cel puţin st o ţie sub varga lor de fer, st-i. pue 
căluşu, să o încătuşeze. Instinctul mulţimei a fost: 
tot-de-a-una în potriva tuturor încercărilor ale guver- 
nelor, şi libertatea presei este pretutindenea una 
din primele -şi cele: mai imperiâse cerinţi ale 
poporului. 
„Acest instinct, ca mai tâte instinctele populare; 

era drept în sine şi întemeiat pe interesul tuturor; 
inst în aplicaţiunea Iui s'a arătat fârte puţin logic. 
Când popârele .cerai libertatea presei, . ele: cre- 
deau că dic prin acesta: «Opinia -publică, adecă 
cugetarea, sentimentul și consciinţa tuturor, aă în. 

„tâte chestiunile. cea mai înaltă 'auitoritate pentru . 
a judeca fâră apel interesele obştesci; . este mon=| 
struos! a. ridica - ori a restringe acestei autori- 
tăţi supreme libertatea cuventului și a încercă să o: 
împiedecăm de a-și da verdictul stii; acestă în- 
scmnă 'oprimarea tuturor, însemnă - încălcarea unui ' 
individ 'ori a unei minorităţi, cari își pun cu vio- 
lenţă voinţa:lor în locul voinţei tuturor. ' Acâsta 
nu pâte fi tolerat: de un popor, ai căruia membri 
sunt Gmeni liberi. şi voiesc să-şi „hotărescă sin- 
guri de s6rta lor». a Ia 
„Raţionând ast-fel, poporele ai comis':0 .greşală 
43,990. Bibi. intern. Wo. 1, Dinciunile convenționale, 25
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de principii, adecă au tras conclusiunile dintro 
premisă, pe care o admitea ca probată; pe când 
vorba e tocmai a demonstra dreptatea acestei pre- 

“tinse premise. Ipotesa, în virtutea căreia poporul 
- reclamă libertatea presei, este că opiniunea publică 

şi presa ar fi una şi actiaşi. Însă tocmai acesta ati ne- 
gat-o guvernele În tot-de-a-una cu energie şi cu 
mai multă dreptate, de cât ai susținut-o popârele. 

Guvernele. nu se supun opiniei publice mai puţin 
decăt individii, când ea se manifestă în mod legi- 
tim şi fără echivocitate ; dar nasce întrebarea, opinia 
publică îşi găsesce Gre în presă expresiunea sa legitimă: 
şi fâră echivocitate? Pentru a respunde la acestă în- 
trebare, trebue st vedem ce este un diar, cum se . 
nasce el şi cum este făcut. 

Cel întâiu venit, un hamal, un om fâră căpă- 
„tâii, un speculant, dacă are bani, ori dacă gă- 
sesce comanditari, pâte fonda un mare diar, pote 
-grupa împrejurul sti un numeros Stat-major de 
diarişti de profesiune, şi pâte deveni, ca să 'dicem 
aşa, într'o n6pte, o putere, care exercită o presiune 
asupra miniștrilor şi a parlamentului, asupra artei 
şi a literaturei, asupra bursei şi a comerciului, 
"Însă, ni se va dice, pentru ca noul diar se 
ajungă o putere, acesta pâte st o facă numai 
întrun chip, şi anume luând o mare desvoltare; şi 
acesta presupune, că este scris de meni de ta: 
lent, şi că exprimă idei simpatice publicului; şi 
fiind aşa, nu e probabil, ca nisce 6meni de talent 
s& primescă a li se impune înalta direcţiune şi do- 
minaţiunea unui individ demn de dispreţ ; iată deci



O garanţie despre moralitatea fondatorului ace- | 
lui diar. -- 

«Pe de altă. parte nu e probabil, că publicul se 
va abona la un diar, dacă nu e în concordanţă 
de .idei cu redactorii lui ;acesta iarăşi e o garanţie, 
că diarul va exprima în realitate. opinia publică. 
Abonându-se lao gazetă, cetitorul alege în acelaș; : 
timp pe redactorii acelui diar drept representanţi 
ai ideilor sale. Lista abonaților este tot-odata 

" mandatul redacţiunei ; fie-care reînnoire a plăței 
abonamentului însemneză în acelaşi timp şi o reîn- 
noire a plenipotenţei pe care redactorul o are, de 
a vorbi în numele tuturor cetitorilor sti», - 

Acâsta ar părea minunat, ar fi superb; și totuși nici 
un Singur cuvânt nu e adevărat în tOtă acesta pledoarie. 
Experienţa probeză că cu bani se pote asigura tot-de-a- 
una şi pretutindeni colaborarea unor.Omeni de talent, 
îns: fâră caracter. Se cunosc o mulțime de vechi 
culegători de anunciuri, cămătari şi  faliţi, cri- 
minali condemnaţi, aventurieri, resvrătitori, igno- 

. 

ranţi de rend, cari au fondat -diare mari, cari ai ade- 
menit pene strălucite şi şi-au condus întreprin- 
derea dupt sentimentele lor cele josnice, după 
imoralitatea lor, dupe lipsa lor de ori-ce convin= 
gere. 

Argumentul scos din numărul abonaților nu pte 
de asemenea resista criticei: Un intreprindător fără 
consciință n'are decât să speculeze aSupra instinc- 
telor josnice și vrednice de dispteş, cari există în 

- mulţime alăturea cu tendinţele nobile şi bune, şi 
va fi sigur de a gâsi cetitori şi cumpărători. Cine nu
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cunosce -diarele dedate la pornografiile cele mai jos- 
nice, saii acelea cari exploateză bârfelile calomnise?- 
Ori pe acele, cari caută st. facă efect prin .scan- 

„dal6se extravaganţe. de limbaj, ori prin. desemnuri 
obscene, cari excită sensualitatea cetitorilor,: sati în. 
fine acelea, :cari.. oferă pur și simplu o' l6terie, și 

* promit cumpărătorilor prime, ori - câștiguri în. 
bani? Tote aceste foi prin ast-fel de mijlâce, mai 
mult sai mai puţin ruşinâse, ' pot. să-şi. câştige v- 
mare r&spândire şi prin. acesta o mare influenţă. 
Ba chiar este probabil, -că ele. vor avea o mai 
mare respândire şi. prin acesta mai multă influenţă 
decât diarele cuviinci6se, cari nu fac de cât: să po= 
Vestescă ceia ce sciu, neînveţând pe cetitori decât 
numai când redactorii lor sunt instruiți, cari aă prin= 

"cipii-solide de morală, şi cari nu se adreseză nici-odată 
Ja instinctele vulgare ale cetitorilor, ci -se silesc 
a:Je -desvolta tendinţele lor cele nobile. | 
-: Ei bine, acestă influenţă este ea îndreptăţită ? Re- 
dactorul unei foi 'triviale, „ori care exploateză 
micile „scandaluri private, aie'.el în „realitate un. 
mandat: valabil, pentru 'a ataca guvernul în faţa a 
o sutâ,de mii de cetitori, pentru a .judeca faptele 
upiui cețăţean, sat pentru a conduce opiniunea publică, 
şi pentru a împinge spiritul public pe o cale mai 
mult sai .rhai puţin 'aparentă, în ori-ce caz. însă 
desastrâsă ? lată-ne în faţa unzia din cele mai strânse 
contradicţiuni ale civilisaţiunei „actuale. 
+. Idejle; moderne se revoltă în contra ori-cărei 
autorităţi: în-stat, care nu. e stabilită prin : popor. 
Nusse admite nici chiar în moţarhii, simpla «gra-
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ţie a lui D-deii», dar'se pune stavilă, în'teorie cel - 
puţin, puterei'regelui prin voinţa alegătorilor. Mini- 
sterul trebue să fie numit: de către capul statului, 
dar agreat de parlament... Deputatul, se vede silit 
sE-şi atragă: prin finețe voturile” concetăţeniloi 
sti. Diaristul exercită o. putere egală: în: practică 
cu aceia a legislaţiunei,- a.guvernului, el are au- 

„toritatea deputaţilor, a miniştrilor, şi cu tâte acestea 
mare nevoe de a fi numit;-nici ales de -nimene. 
EI este singura autoritate in stat; care. “mare ne- 
cesitate de nici 0 .:confirmaţiune a cui-va. El se 
face.singur aceia” ce este şi pote .st-și exercite 
puterea cum îi place, nefiind de loc. responsabil 
de excesele, ori .de gravele erori ce comite ...: 

Şi'sE nu mi.se dică că, exagerez,. Diarişti.. cu 
judecata uşâră ori fâră consciinţă ali . pregătit şi 
provocat revoluţiuni și răsbie,. ai atras: asupra 

“propriei lor ţări ori asupra naţiunilor străine tot felul 
de nenorociri şi pericole. Dacă ar. fi.fost 'regi; ci 

„ar fi fost izgoniți, dacă. ar fi fost. miniştri, li sar -fi 
intentat 'un proces. capital, :ca:i diarişti însă -aă 
fost lăsaţi în pace 'absolută, .şi numai: ef ai eşit 
nevătămaţi din ruina :generală, pe care 'dânşii: singuri 

„aă pricinuit-o. Nu..e, Ore -de mirare, ; că:. e :tolerată 
o 'ast-fel de autoritate arbitrară, un aşa despotism; 
fără cea: mai „uşoră: încercare:-de; revoltă, "pe: când 
t6te cele-l-alte tiranii isunt- combătute cu pasiune? 
:* Situaţiunea -nu e :mai' puţin anormală:dacă,:. lă- 
sând de o pârte influența presei;; îns:politică, ne 
ocupăm; de: influenţa -ei. socială: Judecătorul; căruia 
în: acordăm. dreptul :de a. dispune.câustăpân. de. !



— 390 — 

on6rea nâstră, de averea „NOSstră. și de libertatea 
nostră, are necesitate de studii seri6se, de o prac: 
tică de mai mulți ani, şi de o numire în regulă ; el este legat prin legi severe; erorile ori abaterile 

“lui sunt imediat blamate şi în cele mai multe 
cazuri sunt reparate. Diaristul pote atinge și Chiar a nimici onsrea şi averea uriui cetăţean, el îi pote atăca libertatea personală, fâcendu-i imposi- 
bilă şederea întrun anume loc; iar el exercită acest drept 'de a pedepsi fără se dee probe de studii prealabile, fără st fi fost numit de nimene, fâră se ofere o garanţie de imparţialitate şi de cerce- tare consciinci6să. Se pretinde, ce e drept, că presa vindecă rănile ce pricinuesce, și că cetăţeanul 
este înarmat. în principiu în potriva giaristului prin 
legea presei. | | | Acestă afirmaţiune se rezămă pe un temeiă forte slab. Un atac prin diar în potriva unui om privat, pâte 
pricinui acestuia, o daună cu desăverşire ireparabilă. 
Tâte rectificările şi tâte retractările sunt în imposibi- 
litate de a-i da satisfacţiune completă, câci mulți 
cetitori vor vedea atacul, dar nu vor cunâsce şi - apărarea. publicată în ua alt număr al f6ei, iar din 
uşurinţă mulți nu vor ceti apărarea, și în ' acest 
caz, onGrea atacată rtmâne pentru tot-de-a:una 
inegrită în ochii unei Părţi mai mici ori mai mari din public. Tot aşa este şi cu procesul intentat 
de un particular unui diar. O gazetă are mii de „mijl6ce pentru a tortura pe un individ, fără a da elemente: pentru o plângere în justiţie; dar şi atunci, când giaristul a fost atât de nedibacia,
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încât s'a expus la o condemnare, acesta în re-- 
gulă generală nu e de loc în proporţiecu greștla.. 
„Acâstă situaţiune explică faptul, că nu numai 

toţi reacţionarii, dar chiar și mulţi din liberali sunt 
adversari declarați ori ascunşi ai presei; ci sunt 
cu atât mai înverşunaţi, cu cât puterea presci îi 
constringe să-şi tăinuâscă aceste nemulțumiri, şi 
st făţărnicescă amiciţie şi stimă pentru ea. . Cei 
“mai mulţi recunosc, că: presa nu e expresiunea 
sigură a opiniei publice, înaintea căreia numai se 
închină, dar că presa este pote mai adese-ori pro- 
dusul ignoranței, al uşurinei, al Teutăţei, al în- 
gustimei de spirit ori al imoralităţei unui individ. 
Aceşti Omeni din mişelie nu-și apropie mai puţin 
pentru acestă minciună, care constă în a vedea 
în presă organul autorisat al opiniunei publice, şi . 
chiar a-l identifica în totul cu ea. Cum s'ar putea 
înlocui acestă minciună prin un adevăr? Cum am 
putea impiedeca pe usurpatori de a pune mâna pe 
o putere, pe care numai adeverata opiniune publică 
are dreptul de a o exercita prin Gmeni, cărora ea 
le-a dat anume acea putere?. 

- Acesta euna din cele mai importante chestiuni ale 
timpului de faţă și pe care guvernele de veacuri încercă 
fără succes a o deslega. Există întradevăr un mijloc. 
comod, acela a limita libertatea presei ; dar acest mij- 
loc nu duce însă la nici un scop ; el este chiar imoral, 
câci pune bunul plac al unui funcţionar în locul 
bunului plac- al unui diarist. Este imposibil a 
aduce prin legi atingere lu libertatea cugetărei; 
câci prin ele nu sar favorisa de cât fâţărnicia şi
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“minciuna universală, împiedecând pe om „de a-și: 
exprima pe faţă tot ce gândesce. Îns& statul are 
dreptul a. interdice unui individ de a vorbi în 
numele obştiei— când el ar trebui st se mărginescă. 
a vorbi în numele stă propriă—şi de .a da prin 
vorbirea în numele tuturor, ideilor sale personale 
O greutate şi importanţă, pe care nu o ati de loc. 

Va veni giua aceia; so sperăm, când toţi ceti. 
torii vor fi destul de culți şi destul de capabili de 
judecată, pentru a face singuri acestă deosebire 
între o voce isolată şi între vocea generală. a 
opiniunei publice. Atunci nu se vor ceti decit. 
diarele, în cari opinia publică îşi va găsi în rea- 
litate expresiunea sa, şi va fi aruncată gazeta, în 
care un individ vanitos se va distra cu propria 
sa limbuţie; atunci diariştii, cari singuri .vor avea 
înriurire, vor fi aceia, cărora poporul le va re- 
cunâsce, pentru calităţile lor de spirit şi de carac- 
ter, dreptul de a predica, de a instrui, de a ju- 
deca; cei-l-alţi arogându-şi un rol public, nu vor 
provoca de cât hohote de râs. Însă atunci va fi de pri- 
sos a limita dreptul pentru exerciţiul medicinei numal 
persânelor cu diplomă, căci Gmenii vor deveni destul 
de resonabili şi vor cere consult de la Gmenii 
de sciinţă şi vor evita pe şarlatanii. Atunci cele mai 
multe legi vor deveni de prisos, căci de regulă 
ele mai alt scop, decât de a completa inteligenţa 
neîndestulătre a cetăţenilor, prin inteligenţa supe- 
riră a legislatorilor. Până când însE instrucțiunea 
şi capacitatea generală a judecăţei &menilor se va 
ridica. la acestă înălțime ideală, este trebuinciâsă o



— 393 — 

intervenţie ori-cât de puţin protectâre din partea 
legislaţiunei. Dar nu trebue st existe nici o restricţiune 
pentru cărţi, broșuri, afişe, foi volante, în cari un 
individ se adresâză publicului în numele să, pro- 

priă, ori pe garanţia şi respinderea unui editor 

sai tipograf şi cere aprobare: pentru, nisce vederi 
individuale, fie-cine trebue st pâtă vorbi pe acâstă 
cale concetăţenilor săi şi să, le spue tot ce-i trece 
prin cap. Dacă va ataca on6rea unui cetăţean, ca- 
lomniatorul trebue st fic constrâns să. ceră în: 
public scuze şi st facă o rectificare cu o publici- 

„tate întinsă, de exemplu. inserțiunea -se fie publi- 
<ată timp de mai multe luni în şir în tâte diarele 
oraşului ori a provinciei, o .publicaţiune de aceiași 
durată prin afișe publice şi, dese publicaţiuni orale. 
pe pieţele publice; în caz când calomniatorul nu: 
pote purta spesele acestor publicaţiuni, să fie 
osândit la o îndelungată muncă silnici, prin care 
st-şi procure - mice bânesci trebuitâre pentru 
acest scop. 

Cu totul alt-fel merge înse lucrul cu publicaţiunile 
periodice, cari se adresă la un cerc de cetitori asigu- 
rat prin abonamente, şi cari formeză o tribună sigură 
din auditorii sti pentru .tot ce debiteză. O. ase- 

„_menea tribună e o instituţiune publică; ea trebue 
supusi controlului public ca zâte cele-l-alte. institu- 
ţiuni publice, cari ai importanţă „pentru binele 
fisic, intelectual şi moral al cetăţenilor. Pentru a - 
«deschide o şcâlă publică, o farmacie, un spital, un 
teatru, avem nevoe de o permisiune, a căreia 
„obținere este subordonată la îndeplinirea a o sută 

.
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de condițiuni stabilite îni interesul public. Un diar 
ar trebui cel puţin asimilat cu asemenea aşedăminte. 
Pentru a fonda şi dirige un diar, ar trebui st se 
cer. o permisiune, care st se acârde nu după 
aprobarea unei autorităţi, ci prin un mandat. din: 
partea poporului. Ar trebui decretat prin lege, că 
un candidat la mandatul de redactor trebue se 
aibă o. anume verstă, care să-i garanteze maturi-- 
tatea, că trebue să aibă o conduită nepătată şi se 
dovedescă un anume grad de instrucţiune. Nu-- 
mai acela, care ar poseda aceste calităţi, ar urma 
st se potă presenta în faţa concetăţenilor sti și 
sc le ceră să-l alegă redactor. Acestă alegere ar: 
urma sE se facă cu majoritatea din voturile ale- 
gătorilor, Odată în posesiunea mandatului stu, 
diaristul. ar urma să aibă dreptul de a scrie ce: 
i- ar plăcea ; însă şi-ar pierde mandatul în caz, când 
ar fi condemnat pentru calomnie, şi ar avea a şi-l. 
reinnoi dup fie-care period de dece ani, de exem- 
plu prin o nouă alegere din partea poporului. Cu. 
acest chip, un necunoscut, ori un om cu idei. 
antipatice majorităţei cerăţenilor, cu grea ar obţine 

"un mandat de redactor, dar candidatul nenorocos 
_ar' avea şi el posibilitatea de a munci pentru ideile 
sale, ca publicist independent. | 

Posesorul unui mandat ar avea, probabil, mai 
puţină greutate pentru a găsi un diar, decât are 
astâ-di un medic, un advocat, un profesor, sat un 
inginer, pentru a-şi găsi o clientelă, a obţine o 
catedră, ori construcţiunea unui drum de fer, 
Mandatul ar fi valabil pentru cercul administrativ
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al centrului: respectiv, care lar fi eliberat; prin 
urmare, pentru întrega ţară, dacă mandatul sar 

fi dat din partea corpului electoral al capitalei 
de judeţ. Sa 

A intra în alte amănunte, a expune, de exemplu, 
un proiect de lege amănunţit asupra acestui subiect, 
acesta mam nici un motiv de a o face aci.Eă nu 
am vrut de cât să schiţez în trăsături largi un sistem, a 
căruia aducere la îndeplinire ar da în realitate diaristu- 
lui dreptul de a vorbi în numele tutulor, i-ar asigura 
autorităţei lui aceiaşi stimă ca şi aceleia a jude- 
cătorului, a profesorului, a representantului popo- - 
rului, şi ar însărcina pe poporul de a şi-l numi 
mandatar. Atunci presa ar fi în realitate ceia-ce 
ea astădi pe nedrept pretinde că este, adică orga- 
nul legitim al opiniunei publice, şi ar ocupa cu 
-drept cuvânt în civilisaţiune şi în vicşa publică 
marele loc, pe care astă-di nu face de.cât să-l 
usurpe. 

II. ' 

Supunerea orbescă a “tuturor la opiniunea pu- 
blică este causa îndărâtniciei, cu care se păstreză 

în sânul civilisaţiei nâstre şi o: rămăşiţă ciudată 
din deprinderi de mult părăsite. Acestă remăşiţă 
e duelul. Duelul dovedesce, că. instinctul de con- 
servare al omului e cu mult mai slab de cât în. 
stinctul stă social; căci dacă ar fi cel dintâiti mai 
puternic, un om nu Sar expune așa cuiuna cu 
dout la o primejdie sigură şi de care se. pâte uşor 
feri, numai pentru ca concetăţenii sti — pe cari
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luaţi fie-care:în parte, îi sunt pote cu desăvârşire „- indiferenți — să aibă o idee bună de e] şi să-i re- cunâscă dreptul de a se afla - între dânşii. Duelul este negarea tuturor principiilor, pe care se în- 
temeiază civilisaţia nâstră de adi; duelul. însem- _neză o. năvălire selbatecă. a barbariei primitive, în 
instituţiunile: nâstre publice şi sociale, atât demult 

„de desvoltate şi înaintate. De la început, duelul 
era negreşit și firesc şi îndreptăţit. EI face parte 
din cele dintâiă fenomene antropologice sai mai 
bine Zoologice, și duelul nu e, alt-ce-va de cât 
forma cea mai simplă a luptei pentru traia, luptă 
în care-vedem isvorul ori-cărei desvoltări. Când 
un-0m primitiv vedea în tovarăşul stă o piedică 
pentru indestularea unei trebuinţe sau gust, îl 
atâca fără întărdiere. Câuta st alunge sau s& ucidă 
pe rivalul sti pentru aceiaşi femee, pe. cel. ce-i. 
fura râdele grădinei sale, pe cel ce se vâra. în 

- Peştera unde dormea, sai pe cel ce avea una mai 
bună. Lupta avea o pricină seri6să şi de aceia ori- 
ce armă era bună şi ori-ce mijloc întrebuințat, Cel 
mai tare zugruma pe cel mai slab; cel" mai şiret 
trăgea pe. sfrâ. pe: cel mai prost; cel mai bigă- 
torii de semă şi cel mai, treaz, apuca pe cel leneş 
în somn. Își punea în: joc omul. viţa, dar avea 
de scop st nimiicescă pe dușman. Acestei situaţiuni, 
În care pentru a nu:fi omorit, trebuia s€ fi mai 
tare în tote împrejurările şi de cât cei-l-alţi 6menii, 
i-a pus capăt. formațiunea statului juridic, adică . Societatea întemeiată pe dreptate. -Negreşit că şi 
dreptul are de temelie puterea şi silriciea, cei mai
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slabi au trebuit st se supue şi s& dea ascultare celor 
mai tari. Dar propăşirea în desvoltarea dreptului 
natural de la al celui mai. tare spre dreptul unei 
societăţi civilisate, stă tocmai în acesta, că înalță 
dreptul individual şi concret al puterei la un prin- 

„cipiă general, a cărui aducere. la îndeplinire nu 
atârnă de puterea unui individ Gre-care. Barbarul 
dicea : «Acestă proprietate este a mea, pentru că 
am fost destul de tare s& pui mâna: pe ea şi ni- 
menea nu pote acuma s& mi-o ia saă st se atingă, 
că-i crăp capul». Aceste vorbe erai drepte, dacă 
barbarul avea şi puterea să le îndeplinescă; erau 
falşe însă şi fârâ nici o valâre, dacă le vorbea unu 
om. mai puternic de cât el. Veni civilisaţia şi “ise 

„mai pe scurt, generalisând : " «Proprietatea - acesta 
e a ta, şi nimeni n'are dreptul să se atingă de ea». 
De acuma acestă vorbă;era dreptă în tâte împre- 

“jurările. Adevtrul ei: nu mai. atârna de puterea 
celuia ce vorbea şi voia s'o aplice. Dacă individul 
era prea slab. pentru a-şi ocroti proprietatea în 
potriva unui individ .niai puternic, -el chema so- 
cietatea în ajutorul seii, care de sigur e mai tare 
de cât individul cel mai puternic. -Nu numai că, 
individul nu .e nevoit: să-şi : apere singur dreptul 
prin puterea sa. personală; ba mai, mult, nici nu 
mai pote face una ca acesta,. căci star pune în- 
dată în înpotrivire cu legea fundamentală a socie- 
tăţei, care  învoesce, numai. societăţei de. a apăra 
principiile juridice aşedate de':dânsă și nici de 
cum ca individul se se apere singur și se-şi facă 
el însu-şi dreptate. , + ii 

7
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Duelul însă a remas cu desăvârşire neatins de' 
acestă desvoltare a dreptului. Legea ocrotesce, dar ea nu apară vița, Obiceiul şi legea nu ingădue ca un om st ia ceasul altuia din buzunar, dar obi- ceiul şi legea scrisă îngidue şi nu opresce în de ajuns. ca: acelaşi om —dacă mănuesce mai bine spada Saii trage. mai bine cu pistolul — st ucidă pe un altul, cu tâte că viEţa e mai preţi6să de cât un ceasornic. Pe câtă vreme Gmenii credeai în dei personali şi ?nt”o lume cârmuită de ei, duelul tot mai avea o noimă. El însemna în teorie nu puterea pumnului; protivnicii şi martorii lor se duceaă la luptă nu cu ideia, că cel mai tare va omori pe cel slab, dar cu convingerea că D-dei va da biruinţă ce- lui ce avea dreptate, şi că cel ce n'avea dreptate, iupta Nu cu un protivnic omenesc, pâte mai slab, dar în potriva puterei supranaturale a stăpenului ne- vădut al lumei și judecător universal. Di Privind lucrurile din acest punct de vedere, duc- lul era un aşedâmânt de drept și un triumf al pu- terei. Acest caracter însă dispare _întro Societate, care nu crede întrun D-dei personal, nici în . amestecul. peste-fire al acestuia în relaţiile dintre Gmeni. Duelistul luminat scie că mare lângă sine nici un păzitor nevEdut, chiar şi atunci când luptă pentru dreptate, și ny se teme st lupte chiar în potriva "lui D-dei, când scâte sabia din tecă pentru 0 causă nedreptă. Duelul nu e deci decât o falșificare cinică a tuturor principiilor de drept şi o proclamare a legei primitive, care pune fără criţare vița celui mai Slab în mâna celui mai tare.



e 
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Ca în tte cele-l-alte nebunii şi prejudecăţi, şi în 
privinţa duelului societatea e cu desăvârşire nelo- 

-gică.: Dacă ea dă voie şi chiar cere ca membrii 
sti. se se reintOrcă la starea selbatecului antropofag 

:şi ameninţă via tuturor acelora ai căror ochi 
nu-i plac, ar fi fârte logic, ca ea să dea voie să se 
facă acesta în condiţiunile selbatice- ale vieţei pri- 
mitive. Dacă asupra punctului celui mai însemnat 
nu ţinem sâmă de civilisaţie, e de ris şi fâră noimă 
de a ne mai sinchisi de dânsa și de a rentinţa la 
libertatea mişcărilor nâstre. Pot st aleg între a fi 
un om civilisat sai selbatic; dar când mt hotăresc 
pentru acestă din urmă stare, apoi trebue să fiu 
selbatic din tâte punctele de vedere. Vreau atunci 
st um dreptul st întrebuinţez în potriva duşmanu- 
lui tâte mijlâcele, pe cari le voii avea la îndemână. 

„Vreau st-l apuc pe neaşteptate și să-i înfig cuțitul 
în spate, dacă mă tem că nu-l voii putea dobori 
alt-fel; vreai să-i dau foc casei n6pte şi își timpul 
învălmăşelei să-i tai beregata ; eu aştept de la dânsul 
aceiaşi purtare şi mă şi pregătesc. Şi dușmanul la 
rendul sti mare decât să-şi ia măsurile pe cari le 
crede mai nimerite! Pe ce temeiă se sprijină so- 
cietatea, când îmi interdice acest chip de a lupta, 
împedicându-mt de a-mi face tovarăşi de: luptă sur- 
prinderea şi cocoşul roșu? Tâte acestea nu în vir- 
tutea dreptului în fiinţă, căci de ar fi ca acesta să. 
aibă putere, ar trebui mai întâiii s& facă cu ne- 
putință ca -doi 6meni să se amenințe unul pe altul 
cu mortea, pentru o -pricină, cele de mai multe ori, 
cu totul neînsemnată.
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Dar nu. Societatea nu vrea. să scie de logică. Ea 
ne poruncesce 'să ne apărăm vița, dar în acelaşi 
timp nu -ne' îngăduie st facem acesta cum vom 
putea. Duelistul “trebue st-şi pue în joc vicţa ca 
şi selbaticul, dar nu trebue să asculte ca acest din 
urmă de tâte îndemnările instinctului de conser- 
vare. El trebue st fie numai pe jumătate sălbatic 
şi st remâie pe: jumătate om civilisat. Aşa vrea 
societatea în înţelepciunea şi dreptatea sa! Un ne-. 
trebnic te-a atins cu ce-va: cel mai bun lucru ar 
fi să-l dispreţuesci sau să-i tragi vre-o dout palme. 
Dar nu poţi face acesta. Trebue st provoci pe 
Obraznicul -şi să-ţi expui vita. Dar tu ţi-ai pe- 
trecut vița înveţând înt/una şi mai mănuit nici 
odată alt instrument omoritor de cât fârfecele cu 
care ţi-ai tăiat unghiile, pe când cel care te-a bar- 
jocărit e un pierde-vară,: care şi-a petrecut tottim= - 
pul în sălile de scrimă" şi de tras la țintă ; eşti de 
plâns în adever, că no să prea fi norocos în acestă 
luptă; dar mai ce face, trebue să te baţi. Ai datorii . 
sfinte pe lume, eşti sprijinul” familiei tale; femeia 
și copiii tâi vor fi pierduţi dacă vei muri, în timp 
ce protivnicul t&ă: nare pe nimene, saă e bogat şi 
nu aduce pe câmpul de luptă, decât vi&ţa sa, şi nu 
şi pe a acelora cari-i sunt. atât de scumpi; : n'ai! 
ce face. Batecte,: ucide sati mori, căci dacă:nu o 
faci, eşti un laș şi un om fără cinste. Dacă mori 

„Şi femeia ta va umbla după milogit, fiii zi vor 
deveni hoţi şi fetele tale prostituate, saă dacă vor 
muri de fine, :nu trebue st aștepți milă sai ajutor 
de la nimene. Dar dacă pentru acest motiv nu
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vrai să-ţi pui vița în joc, 'te vor scuipa cu. toţii 
în obraz.— Aşa vorbesce Societatea şi cine vrea s& 
trăiască în mijlocul ei, trebue să se plece înaintea 
acestor idei desgustătore. Dia 

Pricina pentru care duelul supravieţuesce "+ cu 
atâta îndărătnicie, e de sigur militarismul. Nu e 
numai o întâmplare, că în armatele permanente 
duelul e o lege şi că oficerul pâte-fi dat afară în 
mod ruşinos din ea dacă nu se bate în. -ducl, 
tot aşa de lesne cum aprinde o “ţigară. Resboiul 
e un-apel la puterea pentru a zugruma dreptul; 
prin urmare e o intrerupere trecătâre a civilisaţiei 
şi O reîntârcere la starea de stlbătăcie. Ce e 6re de 
mirare, că nisce 6meni, cari au de meserie răsboiul, 
să fie prinşi de dorul de a aduce principiile acestuia 
şi în' vita lor. privată, şi de a vedea în sabie 
şi revolver, singurul cod al relaţiilor sociale; 
după cum tunurile şi puscile sunt singurul cod al 
relaţiilor dintre popâre? Dar şi aci găsim mijlce 
de a lupta în potriva acestei prejudecăți s&lbatice. Cel 
mai bun mijloc de a dovedi şi dobori în acelaşi 

-. timp o neghiobie, e să o urmărim până în cele . 
din urmă consecinţi ale sale. Presupunem, că un om 
hotărît primesce o provocare, şi după ce pune într'uni 
chip Gre-care pe protivnicul stă în neputinţă. de 
a mai lupta, se lasă apoi să fie- arestat. și dat în 
judecată şi vorbesce ast-fel judecătorilor: «Sunt un 
om civilisat şi nu un venător de :reni din epoca 
pietrei. Ideile mele sunt acele ale .civilisaţiei. Re- 
spect legile şi privesc pe judecător, ca singurul în 
drept de a le aplica şi.de a pedepsi călcarea lor. : 

43990. Bidl. intern. No, 1. Dinctunile convenționale. _26
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Dar iată că vine un om şi me silesce s&-mi fac 
singur legile, 'st-mi fii singur judecător şi să-mi 
caut apârarea în arme. Cu un cuvânt a nimicit 
pentru mine condiţiile normale ale vieței civilisate 
şi mi-a declarat r&sboii. Nam putut face alta, de 
cât 's€ „primesc. Dar am luptat întocmai cu re- 
gulele, după care se fac resbâiele între popârele 
civilisate. Datoria diplomaţiei unui popor, care pârtă 
răsboiă, e de a găsi aliaţi. Şi ei am făcut acelaşi 
lucru. Și sunt fârte mulţumit de reușita diplomaţiei 
mele. Am reușit s& încheii alianţă cu doi luptători 
de la circ, trei maestri de scrimă şi cinci ţintaşi 
de frunte. Datoria conducătorului armatei e de a 
se înfăţişa ori-unde înaintea dușmanului, cu puteri 
cât mai mari cu putinţă. Mi-am îndeplinit în con- 
sciinţă acestă datorie. Biruinţa e a aceluia, care îşi 
mişcă cât mai : repede trupele şi lucreză mai cu 
dibăcie. Ei mi-am mobilisat puterile. mai repede 
decât. duşmanul meâ. L-am Surprins cu aliaţii. mei 
atunci, când dânsul se aştepta mai puţin la acesta. El 
se plânge, că nu i-am fâcut cunoscut din timp 
locul şi timpul întâlnirei. Lucrul acesta mă face 
st rid.- Nam găsit în nic o carte” modernă de 
sciinţă militară, că Sar obicinui st se hotărască 
din timp locul, unde urmeză st se deie o luptă 
hotăritâre. Ca în tot-de-a-una, D-dei a fost în 
partea bataliânelor celor mai, tari. Noi l-am bătut 

„T%ă pe duşman; am fi putut să-l ucidem, dar mam 
făcut-o, am voit st fim luptători civilisaţi până la 
sfErşit. Învinsul a trebuit să-mi plătescă un tribut, 
cheltuelile mele de luptă, adică resplata aliaţilor
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mei şi câte-va sticle. cu vin. Până la îndeplinirea 
acestor condiţii de pace, noi l-am ţinut în puterea 
„n6Stră sai: mai bine a -pumnilor noştri. După. ce 
a plătit cheltuelile de luptă, i-am dat drumul. Iată 
t6tă afacerea. De 6re-ce mi-a impus un răsboiă pri- 
vat, eă l-am condus în chipul diplomatic, cel mai 
strategic şi financiar, după tâte regulele stabilite.» 
Acela care ar vorbi aşa, va fi de sigur condemnat saii 
pentru silnicie sau pentru rănire. Dar nu face nimic: 
ori-ce progres se capătă cu jertfe. Un-mare număr 
de 6meni aleşi s"au lăsat: să fie chinuiţi şi arşi de 
vii pentru libertatea de a gândi. Câte-va jertfe pentru 
libertatea nu prea preuesc mult, când numai prin 
acestea se pote ajunge la triumful civilisaţiei asupia 
barbariei şi al minţei asupra prostiei. Dacă întro 
gară, o Sută de bărbaţi hotărâți ar voi să se jert- 
fescă şi s& dovediască duelul “ca ce-va absurd, 
am vedea că acestă urmă de selbăticie, care :este 
copilul resfăţat al epocei nâstre de drept şi civi- 
lisaţie, ar pieri îndată din mijlocul nostru. 

i III. 
- Alături de minciunile mari, câte minciuni mă- 

„ Tunte nu pătrund şi învtluesc întrega n6stră viță! 
Ca nisce mucegaiuri, ele duc în tâte părţile des- 
compunerea şi putregiunea; şi nici nu pâte fi 
altfel. Când cine-va sa născut şi a crescut în 
mijlocul minciunilor, mereii încungiurat de min- 
Ciuni, dacă trebue st mință ori de câte-ori 
deschide gura în public, 'sai ori când întră în ra- 
„port activ cu instituţiunile politice şi sociale, dacă
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s'a: deprins a vorbi şi lucra tot-d'a-una alr-fel decât 
„Simte şi cugetă, dacă s'a deprins a suporta ca 
“ce-va cu: totul firesc vecinica! contradicţie din- - 
tre - convingerile — sale şi formele exteridre ale 
“vieţi, dacă s'a deprins a vedea în ipocrisie o pru- 
denţă de viţă şi o datorie civică, — cum pâte 's& 
păstreze -cine-va caracterul neatins, a fi sincer în 
raporturile sale cu cei-l-alţi Omeni, şi adevărat în 
“viţa sa privată ? Se minte pretutindeni; la preumblare 
şi în salon, cum se minte şi în biserică, în întrunirile 
electorale, la biuroul stărei civile şi la bursă, 

- "T6t6 raporturile sociale au acest caracter al 
minciunei. Aceste raporturi sunt întemeiate pe 
sociabilitatea şi instinctul de solidaritate al omului. 
Ele s'au născut din dorinţa lui de a se înconjura 
de: tovarăşi din specia lui şi de a evita isolarea 
ca o stare în contra naturei. Formele relaţiunilor 

“sociale îngădue să se recunâscă încă acestă ori- 
gine. Ele invedereză plăcerea &menilor de a se 
găsi împreună şi simpatia lor mutuală. Când ci- 
ne-va vede o persână dintre cunoscinţele sale, - 
o salută, adică îi exprimă dorinţele sale de pros= 

- -peritate. Când primesce o visită, se. arată bucuros 
-de ea, îmbie “pe visitator se mai stea, îl poftesce 
“sE mai vini curend. Se dai serbări pentru a oferi 
'semenilor prilejul -unor plăceri variate, se organi- 
seză festivități pentru a-i înveseli, li se fac darvii. 
De câte ori li se întâmplă ce-va trist ori îmbucu- 
'Tător, cunoscuţii se grăbesc a se duce st-i visi- 
“teze, pentru a-i mângâia ori, respectiv, a-i felicita. 
“Dacă s'a întâmplat să nu se vadă timp mai înde- 
lungat, se:duc în visită unii la alţii, pentru a lua -
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sciri de sănătatea lor, și a se întreba dacă nai 
trebuinţă de ce-va. 

lată înţelesul teoretic al formelor obicinuite în so= 
cietate. Inst în fapt, mai fie-care contact al unui 
om cu altul este o ipocrisie şi o minciună: Dăm 
«bună-diua» unui trecător, şi nu ne-ar pirea răi, 
dacă am afla, că depărtându-se de noi, şi-a frânt 
pici6rele. Poftim pe un visitator st revie curend, 
şi Simţim la vederea lui, aceiaşi sensaţiune, . ca 
şi când am atinge un şarpe,. Organizâm serbări şi 
învitâm la ele persâne, pe cari le dispreţuim,. pe 
cari le urăm, pe cari le vorbim de răi, ori, 
cari, în cazul cel mai bun, ne sunt atât de indi- 
ferente, în cât nu am ridica mâna pentru a le pro- 
cura o mulțumire, - dacă am putea st le-o facem 
acesta, cu preţul acestei mici osteneli. Ne ducem 
la serbările altora şi petrecem în convorbiri copi- 
lâresci ore întregi, timp pe care l-am prefera de o mie 
de. ori să-l dăm. mai. bine: 'somnului; suridem 
cu complesență, ascundând .un cascăt nesuferiț; | 
facem complimente, din cari nu credem un singur 

- curent, adresim stăpânei casei cuvinte. de. mulţu- 
mire pentru amabila-i invitațiune, pe când în 
fundul inimci n6stre o trimitem la toţi dracii ; 
asigurăm pe stăpânul casei de nestrâmutatul nos- 
tru devotament și a doua di chiar, poruncim ser- 
vitorului nostru se nu-l lase înăuntru, dacă ar 
veni s& ne ceră vre-un servicii serios. Întârcem 
visita unor 6meni, pe cari îi dispreţuim, numai 
pentru-că «le datorim» o visită; la Crăciun ori în 
alte împrejurări facem daruri, şi ne arătăm ne-
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mulțumirea de-a fi constrinşi la 'asemenea chel- 
 tueli; frecuentăm cu o prefăcută intimitate 6meni,: 
despre cari cugetăm și dicem tot ce e mai răi, şi 
cari, O scim, ne trateză întrun mod absolut iden-= 
tic. Din causa acelei lipse de sinceritate, vicţa 
„Socială, care, în teorie complecteză viţa individuală, 
şi măresce bună-starea fie-căruia, devine un izvor 
de jenă vecinică; ori .de câte ori intrăm în con- 
tact cu semenii noştrii, aducem acasă uriîtul, 
“nemulţumirea, invidia, disprețul, zăpăcela,  bat-: jocura, în scurt impresiunile cele mai neplăcute şi mai suprătâre. 

_? Şi cu tâte acestea ne condamnăm de bună-voe 

. 

la aceste neplăceri şi cei maj mulți Gmeni din 
clasele dise de sus, se istovesc cu. desăverşire: 
în acestă viță socială, care .o scii ei bine, nu 
pote st le 'dea nici plăceri, nici imbold, nici forță morală. Ce-i împinge la acestă ostenitâre 
şi nestârșită comedie, în care ei trebue să zim- 
bescă, atunci, când ar dori mai bine se-şi arate 
dinţii, şi să fie amabili cu Omeni cari le displac? Este egoizmul, care se găsesce la temelia tuturor 
aşedămintelor actuale. Bună-6ră unul.are' incă a-şi face drumul în lume; al€rgă Ja serbări şi recepţiuni, la întrunirile” de după prânz şi la micile serate. intime, pentru a face cunoscinţe, pe cari speră st-j transforme în protectori, spre a face o căsătorie bună, Saă a ajunge Ia glorie, spre a înnainta mat sigur şi mai lesne prin slăbiciunile altora acolo, unde n'ar fi putut ajunge prin meritele sale proprii. 

SE luâm pe un altul, care şi-a cucerit deja o situa-
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ţiune ; el se jertfesce și se obosesce, cheltuind la bani, 
„pentru a intriga în potriva colegilor sti, ori şi numai 
pentru a-i necăji, pentru a da lumei o înaltă idee de 
bogăţia sa, de prestigiul şi. influenţa sa, pentru a 
reuni în jurul s&i cât mai mulți linguşitori, în 

„Scurt, pentru a-și satisface prin t6te mijlâcele va- 
nitatea. În mijlocul - mulţimei de 6meni, aceştia 
nu ved de cât o singură pers6nă: pers6na lor 
proprie; în conversaţiunea cea mai animată, pe 
când ei par â asculta şi a se uni cu ideile altora, . 
a se uita pe sine cu totul, dânşii nu cugetă de cât la 
ei înşi-şi, nu se ascultă de cât pe ei. Ast-fel, egois- 
mul falsifică raporturile cele mai nevinovate dintre 
Gmeni, şi tâte formele sociale create-prin instinctul 
de solidaritate, devin nisce minciuni.



ARMONIE FINALA 

  

Am vEdut- cum tot ce ne ?nconjără- este min- 
“ciună şi făţărnicie; cum jucăm o comedie fârte: 
imorală când. intrăm în biserică şi în palatul rege- 
lui, în sala parlamentului şi la primărie ; cum in- 
teligenţa şi raţiunea nOstră, sentimentul nostru de adevăr şi de justiţie se revoltă în potriva tuturor 
instituţiunilor- politice şi economice, înpotriva tutu- 
ror formelor în fiinţă ale vieţei sociale şi ale vieţei 
sexuale. Destulă vreme am umblat întro obscuri- tate; fără nădejde, printre ruine şi ridicole decoruri 
de teatru. A venit timpul ca în fine lumina şi 
aspectul unui adăpost ospitalier st ne reintărescă şi să ne mângăe. a 
_Contradicţiunea dintre noua concepţiune a lumei 

şi vechile instituţii, măhnesce dureros pe ori-ce om 
civilisat, şi fie-care doresce cu ardore şt se libereze 
de. acestă suferinţă vecinică. | 

Se crede în adevtr, că sunt dou& metâde pentru a 
regăsi pacea pierdută, şi că putem alege pe cea mai 
bună. Una ar fi să ne întârcem cu hotărire înapoi, şi 
alta, să mergem fără preget inainte. Ar trebui ca 
ori s€ redăm formelor fondul ce ai pierdut, ori st
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"le sfâşiăm cu totul şi st le lepădăm. Ar fi să-l în- 
văţăm pe popor a crede! iarăși, să-l atragem şi st-l 
trimitem. ]a biserică ; : st întărim autoritatea rege. 

lui s& mărim consideraţiunea preotului; st şter= 
- gem din memorie amintirea revoluţiunelor; să 
ardem. cărţile liberei-cugetări, şi cu acest prilej s& 
ardem puţin şi pe liberii-cugetători ; să desfiinţăm- 
catedrele de învețimînt, şi st construim amvonuri 
de "predicatori; s& ne închinăm, s& postim,. să 
cântăm psalmi şi să ne Supunem autorităţei, să: 
ne desfătăm în sărbători bisericesc; să petrecem 

- cetind Vieţele Sfinţilor; st ne întărim în credinţă 
<u: istoria minunilor; bogatul. să dea stracului po- 
mană cu îndestulare. şi dacă acesta nu-l va sătura, 
seracul să aibă r&bdare până va intra în împărăţia 

„“cerurilor,. unde va avea friptură şi vin în tote dilele. 
Atunci fericirea va renasce pe pământ; acela care 
posedă ce-va, se. va bucura în pace, acela care nu 
are nimica va trage nădejdea într'o altă viţă mai 
bună; omul nemulţumit va fi slobod să emigreze 
în vr'oinsulă pustie, dacă va putea descoperi unde-va 
vre-una. Ori din potrivă, st măturăm t0tă- şandra- 
maua de instituţiuni cari ne Sunt r&mase moştenire 
din veacul de mijloc; preoţii, pastorii și rabinii să fie 
trataţi drept şarlatani ordinari, dacă sunt consideraţi 
ast-fel; regii să fie expulsaţi din „palaturile lor, 

„ dacă sunt consideraţi drept 6meni de pae ori drept 
usurpatori; să se desființeze tote legile cari nu 
pot resista unei critice sciințifici, și în tâte ra- 
porturile Gmenilor să domnescă numai raţiunea şi lo. 
gica. Aceste sunt cele dou metâde propuse; partisanii
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celei dintâii combat pe ai celei de a doua, şi 
lupta desperată formeză Singurul fond al vieţei 

„Politice și intelectuale din timpul nostru. . 
Ei bine, punctul de plecare al acestei lupte din- 

tre două partidi, cari pretind că vreau fie-care s& 
redea omenirei pacea interidră, este o erâre. Nu 
există două metâde, nu este de cât una Singură. 
A se înturna îndărăt este cu neputinţă; a se opri 
de asemenea. Nu putem de cât st mergem înainte, 
şi cu cât vom merge mai repede, cu :atâta mas 
curend vom ajunge la ţinta care asigură liniştea. 
E posibil ca apărătorii trecutului se tindă şi ei la - 
fericirea omenirei. Am putea chiar admite, că tâtă 
lumea ar fi mai mulţumită se ne întârcem la ideile 
din evul-mediu ori din anticitate. Insă la ce ar 
servi reacţionarilor acestă concesiune, de vreme ce 
sistemul lor nu se pote realiza cu nici un preţ. 
Nici o forță omenescă nu pote îridupleca spiritul 
omenesc să renunţe la adevărurile odată cucerite. 
Acesta este: un resultat al desvoltărei firesci. 
Copilul în nesciinţa şi neresponsabilitatea sa este 

„de sigur mai fericit de cât omul. adult; el e mai 
frumos, mai amabil şi are mai multă mulţumire 
de vieţi. Putem aspira ca Gmeni, ca bâtrâni, să 
regăsim plăcerile dulci ale copilăriei; odată înst 
ce ele aii trecut, sunt trecute pentru tot-de-a-una 
şi nici o străduință a voinţei nâstre nu le mat 
p6te readuce. Un adult pote fi ucis, nu pote îns& 
fi făcut iarăşi copil. Tot aşa cu neputinţă este 
ca pe omul de astă-di st-l prefaci în omul de acum 
o mie ori dout mii de ani. Ori-ce noţiune, ori-



ce lumină, omenirea a căpătat-o în cursul des— 
voltărei sale firesci, şi ca resultat a] forţelor sale 
vii. A vroi sE ne optinem la acţiunea acestor forţe 
elementare ar fi o faptă -tot atât de necugetată, 
ca şi când am vroi st împiedecăm pământul de a 

- se învârti. Nu trebue s& credem, că adevărurile 
Sciinţifice au fost găsite din întâmplare şi că s'ar 
fi putut tot aşa de bine să nu fi fost aflate; ele re- 

_sultă din maturitatea omenirei, şi n'au fost găsite de- 
cât numai atunci, când civilisaţiunea a ajuns la o vrăstă 
hotărită. Se pote întărdia descoperirea şi propa- 
garea acestor adevăruri, este cu putinţă a se acce- 
lera poate propagarea lor, cu tâte că acceleraţiunea 
e mult mai puţin probabilă, decât întârdierea; dar 
descoperirea lor nu se pâte împiedeca pentru tot- 
de-a-una. Asta eatât de lesne de înţeles, încât nici 
nu se pote pricepe cum ar putea fi ..nevoie 
de a proba acest adevăr saă chiar numai de a-l: 
afirma cu tărie. Dacă ar anunţa cine-va în public, 
că e în stare să facă ca Gmenii să devie la fie-care 
an noi, mai tineri cu câte un an, l-ar închide de 
sigur într'o casă de nebuni. Și cu tâte acestea, pote 
cine-va nepedepsit, să-și facă din o întocmai 
pretenţiune fondul unui program de guvernă- 
ment; mulţi auditori își păstreză - seriositatea, 
când pentru a vindeca bâlele timpului, unii Gmeni 
de stat recomandă reîntârcerea la vechile idei 
teologico-feudale. Nu insemnă re acesta a pro- 
pune omenirei să se întârcă de la etatea matură, 
înapoi la fericita copilărie, şi în fie-care an Gmenii 
să întinerescă cu câte un an?



— 412 

„ Nu,:acesta nu e serios; cu tâte acestea aici e 
vorba. de chestiuni mari, cari nu se pot trata de 
<ât în mod serios. S& admitem că . omenirea, a 
fost mai fericită atunci când în cea mai adâncă - 
ignoranță, în mijlocul unui orisont intelectual -plin 
de greșeli grosolane şi de o prostă superstiţiune, 
ducea o “viță tristă şi vegetativă ; înst acestă feri- 

"<ire a. copilăriei a trecut, şi e tot atât de nefolositor 
pe cât şi de neînţelept a dori reîntârcerea-i, Sal- 
varea. omenirei nu e deci în trecut: Presentul îi 
este..nesuferit; prin urmare ea trebue să-şi pună 
t6tă nădejdea în viitor. Ceia ce face presentul 
nesuferit, este cum am vedut, nemulțuniirea in- 
ternă a fie-cărei fiinţe civilisate, este contrastul 
dintre cugetările şi faptele nâstre,. dintre senti- 
mentele n6stre şi. manifestarea lor, vecinica desbi- - 
nare. dintre formă și fond. 
„Necesitatea de a duce dout existenţe, una exte- 
TiOră şi una interidră, cari se găsesc în un | 
vecinic conflict, ne duce la o pierdere de forţă | 
morală, care e mai presus de puterile unui om, 
şi îl sleesce. Prin aceia că nu putem da respuns 
satisfăcător la vocea interi6ră, care ne cere raţiu- 
nea, causa a tot ce facem, noi ajungem nerăbdători 
şi nefericiţi, cu atâta mai mult, câ acestei voci 
nu-i putem impune tăcere. Lupta convingerei în 
potriva ipocrisiei n6stre ne frămentă fără răgaz şi 
ne face cu neputinţă st ne bucurăm de vre-un 
repaos şi pace. Ast-fel este situaţiunea nâstră. 
Ea exclude în mod absolut ori-ce posibilitate de 
fericire. Fericirea, întradevăr presupune înainte de
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tote armonia internă, adică lipsa de conflicte dure- 
rose, intrun cuvent liniştea sufletului. 

E un înțeles profund în ideia, ce Indianii şi-o 
fac despre fericire, pe care ei şi-o închipuesc sub 
forma de nirvana. Nirvana este absolutul repaos; 
e acea stare delici6să a sufletului, care se pro- 
duce, când el nu mai are nici o dorinţă nici aspi- 
rațiune, când el nu mai percepe de afară de dânsul 
nimic, ce l-ar atrage ori l-ar respinge. Este o stare 
de fericire superidră, pe care nu şi-o pâte înfă- - 
ţoşa omul civilisat, care se gâsesce vecinic în 
prada unui vertej de idei. La o asemene stare 
nu putem veni decât prin dout chipuri: ori 
prin ignoranță absolută, când adecă -sufletul e lip- 

„Sit încă de organele necesare pentru a percepe 
punctele de atracţiune și de repulsiune cari există 
în lumea de afară de el, — ori al doilea prin cu- 
noscinţă absoluti, când adecă sufletul este desvol- 
tat în mod atât de bogat şi înalt, că el cuprinde 
în Sine tot ce există, aşa, că afară de. el nu mat 
există absolut nimic, ce l-ar putea mişca, ce i-ar 
putea deștepta o dorinţă, o aspiraţiune, o grijă. 
„Acestă de pe urmă stare este pentru om, în 

mod sigur şi-un ideal nerealisabil, el nu va ajunge 
de sigur nici-odată la punctul de a poseda tot 
adeverul, a reduce fenomenele complexe la legile 
lor simple şi a fi cunoscătorul absolut, la privirea 
câruia diversitatea fenomenelor universale să se 
afirme ca raţională și trebuinci6să, Pe de altă parte, 

„el a eşit de mult din cea-l-altă stare. Dânsul nu 
mai este ignorant; el vede fenomenele ce se petrec
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afară de el; el caută adeverul, aspiră la sciinţă, şi 
tinde cu o grabă febrilă spre o ţintă, care-l atrage, 
şi unde dârisul speră că-şi va găsi liniștea. Lucrul 
cel, mai răi, ce omul ar putea face în acestă situa- 
ţiune, este, de a-și opri sborul şi de a-şi în- 
trebuința forţa într'o luptă în potriva puternicei 
atracțiuni a desvoltărei sale firesci, Acestă luptă 
nu numai, că e lipsită de inteligenţă, dar e în ace- 
laşi timp nemărgenit de obositâre şi durer6să. 
„ Oportunismul, âtât de respândit astă-di, se teme 
de soluţiunile radicale, vrea să reţină omenirea 
în domeniul minciunei, de şi omul e setos după 
adevtr; şi în lupta dintre formele: vechi şi între 
ideile nous, : acelaşi oportunism apără formele 
vechi, fâră să respingă curentele cele nout. EI e. 
în acelaşi timp duşmanul cel mai crud al rasei 
omenesci. şi al moralei. 
„Ceia ce-i trebue înainte 'de tâte omenirei, este 

putinţa de -a trăi, după; chipul stii de a vedea. 
Formele vechi trebue să. dispară ; ele trebue 

"să facă loc altora, nout, întocmai cu raţiunea ; 
individul trebue - să. fie vindecat de  sfâșierea 
lui internă, el trebue s& redevină adevărat şi 
onest. Fără îndoială, că el prin acesta nu va ajunge 
încă la fericirea nirvanei, la liniştea fâră sforţare, 
la mulţumirea fârâ dorință, acestă fericire absolută 
e necompatibilă cu viţa organică, care e una Şi aceiași 
cu desvoltarea. Desvoltarea presupune o sforţare 
pentru un. lucru, pe care încă nu l-am atins în 
urma unei lipse de mulțumire asupra acelor deja 
atinse; dar. lipsa de ' mulţumire e incompatibilă
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<u sentimentul fericirei absolute, Individul trebue 
s€ simtă acestă lipsă de mulțumire: cu atâta mai 
mult, că el e o parte din marele întreg — specia — 
şi că prin causa desvoltărei sale el. lucreză mai 
puţin pentru sine decât pentru generalitate. Resultatul 
„muncei sale de perfecţionare nu-i aduce nici un 
profit. lui personal, ci moştenitorilor lui; fie-care 
generaţiune luptă pentru cea următâre; fie-care 
organism particular luptă pentru colectivitate; in- 
dividul nu pote prin urmare să ajungă la senti- 
mentul despre desăverşirea definitivă, despre 'rea- 
disarea . propriului. sea ideal, despre resplătirea 
muncei sale. | 

Acest sentiment, presupunând că am putea să-l 
concepem, nu pâte fi încercat de cât de către spe- 
cic, care -e un-tot, înst nici-o-dată de indi- 
vid, şi nu va exista decât pote odată în stadiu 
de ideal al desvoltărei omenirei, ca' o disposi- 
ţiune universală. caracterisând specia. Însă, dacă 
fericirea absolută nu e realisabilă pentru om, in- 
dividul pote cel puţin s€ urmeze instinctul stă de 
desvoltare şi să simtă că se merge în spre ţinta sa, 
către ideal. Sentimentul, că ne apropiăm de ţinta 
desvoltărei este deja . o plăcere despre senti- mentul de a fi ajuns la acea ţintă, şi pote îi luat - în locul fericirei absolute, care nu pâte fi atinsă. 
Ast-fel un .om, care e în cea mai vie nertbdare 
de a sosi la un loc determinat, este deja liniştit şi mulțumit, când un tren de câle-ferată îl apropie 
cu' repediciune, de ţinta călătoriei sale. - | 

Iată la ce putem ajunge. Numai cât nu trebue
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st se pună piedice artificiale în. calea dorinţei 
de progres a popârelor civilisate, şi nu 'trebue s& 
facem desvoltarea lor mai grea şi mai durerâsă, 
menţinend şi apărând. instituţiunile : învechite,: de 
cari dânsele s'au. desrobit odată. Pe ele nu le putem 
păzi în potriva nimicirei; mai curând ori mai 
târdiu ele vor.cădea; şi ar fi o bine-facere s& des- 
fiinţăm de îndată ceia .ce e destinat a se ruina, 
sai a scurta pe cât e cu putinţă desplăcuta peri&dă a 
dărâmărei; căci întradevăr, în acestă epocă în- 
notăm prin noroi, suntem acoperiţi de praf, ba 
şi ameninţaţi în tot minutul de a f striviţi de 
grindile, cari se clatină. Noi ne găsim în mijlocul 
acestei epoce de demoliţiune, şi Suferim t6te ne- 
plăcerile ei. Pâre o generaţiune, pâte chiar şi mai 
multe generaţiuni, vor fi osândite încă la acestă 
desplăcută situațiune; înst e sigur, că va urma 
apoi liniștea şi bună-starea.- Noi suntem sacri- 
ficaţi ; pentru noi e sigur, că nu se vor des- 
chide salele strălucite ale noului palat, la a căruia 
construcţiune lucrăm, înst generaţiunile viităre 
vor locui în acest palat, mândre, liniștite şi vesele, 
cum predecesorii lor pe păment, mai fost nici- 
odată, | Aa | 

Omenirea tinde a se înnobila, nu a -se înjosi, 
desvoltarea ei o face mai bună şi mai înnălţată, 
şi nu mai rea şi mai ordinară, cum pretind ca- 
lomniatorii săi. Prin atmosfera pură 'şi transpa- 
rentă a concepțiunei sciinţifice'a lumei, ea observă 
idealul sii de desvoltare întrun mod mai clar şi 
mai radios, decât prin nourii şi negurile dese ale



— 417 — - 

superstiţiunei. lată ce trebue să se respundă acelor cari cred în. mod sincer că fâră religiune nu .pâte exista morală nici idealism, “Şi că fără statul des- potic, fâră proprietatea egoistă şi căsătoria. duș- mană amorului, nu. există civilisaţiune. Cât pentru cei de rea-credinţă, cari, fără st fie convinşi de ceia ce spun, dic acelaşi, lucru :numai pentru că ai interes de a apăra ordinea actuală de. lucruri; cu aceştia nici nu stăm la discuţie. Filantropii cu sufletul milos, dar cu vederea Scurtă, sunt neliniştiţi în faţa, viitorului, pentru că ei cred 'că el are st aducă grosolănia şi licenţa desfrânată, pote chiar o întârcere la starea bestială, Dar în privinţa acestă, pot să fieliniş- tiţi.. Omenirea fără Dumnedei, fără despotism şi fără egoism va fi nemăsurat mai morală, decât aceia, care se închină lui Dumnedeă şi e de o evlavie prefâcută. 

”- Progresul învaţă pe om adeveruri, cari, în primul. moment pot st: sune neplăcut la ure- chile sale pline de măguliri minciundse. El îi dice : <Tu eşti o ființă animată, aparţinând unei specii numită omenire. Tu eşti cârmuit întocmai pria aceleași legi firesci ca şi tte cele-l-alte fiinţe ani- mate. Locul tu în natură e acela, pe care poţi să ţi-l cuceresci prin aplicarea bine apropriată a tuturor forţelor organismului tău. Specia este” o unitate mai înaltă din care tu faci parte, un' or- ganism complect, din care tu eşti: o celulă, Tu trăeşti din marea viţă a! omenirei, forţa ei vi-. tală îţi dă vViEțĂ şi te susţine: până la mârte, miș- 
43990. Bibl. intern. No. 1, Minctunile convenţionale, 27
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carea ei te prtă cu ea pe înălţimi,. mulşumirile ei 
“sunt 'plăcerile tale». 

Acestă gâdilă mai puţin amorul propriă alomu- 
lui, decât când un şarlatan îi dice: | 

_ «Tu eşti favoritul unui dominator universal a 
tot-puternic, dis Dumnedei; tu ai o situaţiune privile- 

giată în univers, şi poţi să-ţi procuri şi alteavan- 
tagii încă, dacă vrei să-mi. plătesci o dijmă, ş şi dacă 
vei asculta de ordinele mele.» 

“ Înse, dacă odată omul va fi destul de matur pentru 
a recun6sce, că plăcerea copilărescă pe care i-o 
dai deşertele măguliri, este o slăbiciune nedemnă, 
dacă el studiază mai bine doctrina progresului 
alături cu' aceia a teologiei, el va găsi ușor, că 
întâia e cea mai frumâsă şi cea mai mângâetâre. Ce 

e dreptul, ea îl lipsesce de «cer», însă ce raporturi 
adânci şi intime nu-i dă în schimb din partea 
pământului amic! Ea îi suprimă relaţiunile cu Dum- 
nedei, cu sfinţii, cu îngerii şi cu alte ființe fabu- 

l6se, pe cari nu le-a vtdut nici-odată, dar îi dă 

în schimb întrega omenire ca familie; îi aduce 
miliâne de rude consângenc, cari îi datoresc iubire, 
ajutor! şi ocrotire; şi acestă legătură de soli- 
daritate îi este dovedită prin t6te sensurile lui. 
Ea combate pretenţiunea-i îngâmfată la o vicţă eternă, 
dar. îlîmpiedecă de a despera de vicţa sa limitată, 
învăţându-l -s& se' mulţumescă a fi un neînsemnat 

episod în mişcarea, singură esenţială, a vieţei uni- 

versale, şi arătându-i posibilitatea unei durate ne- 
sferşite a existenţei sale în descendenţii ce-i urmeză 
în seria de vieţe.
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Câ ea distruge morala cea în fiinţă întemeiată pe 
religiune, asta e sigur; însă acestă morală e arbi- 
trată, superficială, şi pur şi simplu imorală; eă nu 

explică, pentru ce numesce unele acţiuni bune 
iar pe altele rele; motivul pentru a face binele, 
dupt ea este, ca st ne asigurăm prin el un loc în 
rai ; şi motivul pentru a ne abţinea de la rele, 

este, că vom fi arşi în iad; pentru a nu ne 

expune la ispita de a înşela, de a fi rei în inimă 
şi buni în aparenţă, densa face st se credă că suntem 

tot-de-a-una supraveghiaţi. 
Ast-fel e morala religi6să; ea se intemeiază pe ego- 

ism şi pe frica de pedepse corporale, pe speranţa 
folâselor din raiu şi pe frica de' flacările ia- 
dului. Acestă morală e bună pentru egoişti şi 
lași, şi mai cu stmă pentru copii, asupra cărora 

avem putere, ameninţându-i cu varga şi promi- 
$endu-le cofeturi. 

In locul acestei morale, care face apel la instinc- 
cele cele: mai miserabile ale” omului, progresul 
stabilesce un principii general: solidaritatea ome- 
nirei, de unde resultă o nou& morală, nemesurat 
mai înaltă, mai sublimă şi .mai firescă, 

Ea prescrie: «Fă tot ce contribue la binele o- 
menirei ; abţine-te dela tot ce pricinuesce omenirei 
daună ori durere.» Ea are pentru fie-care chestiune 
un r&spuns raţional. «Ce e binele?» „Teologia. 
dice: «Ceia ce place lui Dumnejei.» Afirmaţiune, 

care pare nici un sens clar, afară de 'cazul, 
când am crede, că Dumnezeu ne-ar ti arătat cugetele 
sale. Morala solidarităţei dice: «Binele e “acela, ce,
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generalisându-se, ar înfăţoşa speciei condițiuni mai prielnice de traii». - a IN «Ce e râul?» Teologia răspunde din nou: «Ceia ce Dumnedeă a oprit.» — Morala solidarităţei răspunde : «Rtul e ceia ce generalisându-se, ar fi dăunător „vieţei speciei». — «Pentru ce trebue st fac binele, şi s& m& abţin de la rta 2» — Teologia dice: «Pen- tru că D-dei vrea aşa.» — Morala solidarităţei spune: «Pentru că nu poţi st faci alt-fel. Specia, pe cât are forţă vitală, are şi . instinctul 'conservăre personale ; instinctul o. obligă st evite ceia ce-i e dăunător şi st facă ceia ce-i e prielnic. Acest instinct este la început inconscient, se ridică îns& până la consciință. Când odată forţa vitală a spe cici .va fi. secată, instinctul stu de conservare personală și el se va isprăvi. Atunci ideile despre . _bine şi rză se vor pierde încetul cu încetul, mo- rala nu va mai fi în realitate, şi dispariţiunea mo- 
ralităței va fi pricina imediatei morţi a omenirei atinsă de decrepitudine. Ea va comite atunci în mod formal o sinucidere.» — «Care va fi respla- ta ori pedepsa acţiunilor mele? — Teologia se _raportă la cer și la iad. Morala solidarităţei dice pur şi simplu: «De re-ce faci parte din ome- nire, prosperitatea ci e prosperitatea ta, şi. sufe- rinţa ei, e suferinţa ta. Dacă, prin urmare, tu faci ceia ce e bine pentru. dânsa, îți faci servicii ţie - însu-ţi, dacă faci. ceia ce e diunător ei, îţi faci rEă ţie insu-ţi. Omenirea fericită este paradisul 

teă, omenirea în decadenţă şi ?n suferinţă, este in- fernul tu. Și fiind-că instinctul de conservare



ja 

personală a - speciei este isvorul acţiunilor tale, 
tu vei face în mod instinctiv binele şi te vei ab- 
ţine de la rău, pe cât spiritul t&ă va fi în stare 
normală. Tu nu vei începea păcătui în potriva mo- 
ralei firesci, decât atunci, când vei deveni victima 
degenerărei bolnave, care împinge şi pe. individ 
a se-mutila şi a se sinucide.» - 

Acesta e în scurt catechismul moralei firesci, care 
are de isvor solidaritatea speciei. Acestă morală e 
singura, pe: care omenirea a simţit-o vre-odată 
în realitate; tâte cele-l-alte morale nai fost nici- 
odată alt-ceva de cât făţarnice, amăgitâre de sine 
etc. Morala firescă e resumată în preceptul ra- 
binului Hillel: «Iukesce pre aprâpele tei ca pe: 
tine însu-ţi»; în recomandaţiunea făcută din partea 
Evangeliei, că trebue st ertăm chiar şi pe duş- 
manul nostru şi să-l iubim ; în fine, în imperativul 
categoric al lui Kant. i | 
Ori-cine a căutat vre-odată un temeiă sigur pen- 

tru morală, ca fondator de religiune ori ca filosof, . 
S'a lovit la urma urmei de acest principii vecinic 
al solidarităţei, căci acest principii este un element 
fundamental al consciinţei omenesci, el e unul din 
resorturile naturale ale faptelor sale. Religiunile, 
cari ai făcut din principiul solidarităţei dogma lor 
principală, singure ai putut ajunge la o desvoltare 
universală şi â dura. Acest principiă puternic, 
purta pe cele-l-alte dogme, întocmai cum gazul cel 
uşcr „ridică aerostatul singur şi duce cu sine în 
înălţimi mari, t6te părţile cele mai grele decât el. Dacă 
punem morala naturală în locul celei teologice,
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solidaritatea în locul creștinismului, nu facem de- cât că îndeplinim o operă de purificaţiune şi de sim- plificare ; păstrăm ceia ce religiunea a adoptat din 
instinctele primordiale ale omenirei, - şi excludem învelişele şi travestirile uSate, cari îi ascund ade- vErata. esenţă. : 

Însă solidaritatea nu trebue numai să ajungă isvorul a tâtă. morala, ea trebue să ajungă afară de acesta, isvorul tuturor instituţiunilor. For- mele în ființă sunt expresiunea egoismului; dar 
solidaritatea urmeză se hotărescă în viitor formele chemate st le ocupe locul. Egoismul deşteptă do- 
Tinţa de a domina asupra celor-l-alți; el duce la 
despotism ; el crează autoritatea regilor, face cuce- 
ritori, miniştri şi capi de partide, toţi pătimaşi pen- tru interesele lor; iubirea speciei suggereză dorinţa 
de a servi colectivitatea, ea duce la autonomie, la libera disposiţiune de sine, la o legislaţiune, “a căreia singur scop este binele obştesc. Egoismul este pricina celor mai mari nedreptăţi în împăr- țirea. bunurilor; pe când solidaritatea face până 
înt'atâta st dispară aceste nedreptiţi, că înstruc- 

- şiunea şi pâinea cea de tâte dilele, se asigură fie- 
cârui om; care e primitiv de educaţiune, și care 
vrea să muncescă. | 

Lupta pentru traiă va dura atâta cât şi vicţa 
însă-şi, şi va rămâne tot-de-a-una raţiunea de a 
fi, a tâtă desvoltarea şi a t6tă perfecţionarea ; însă 
ea se va îmbrăca în forme mai blânde, şi, în com- paraţiune cu sălbătăcia sa de astă-di, dânsa va fi aceia
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ce e resboiul naţiunilor civilisate faţă de măcelu- 
rile antropofagilor. | 

După civilisaţiunea de astă-di, ale căreia caractere 
distinctive sunt pesimismul, minciuna şi egoismul, 
ei preved că va urma o civilisațiune a adevărului, 
iubirea apr6pelui, iubirea binelui. Omenirea, care 
astă-di e o idee abstractă, va fi atunci o realitate 
de fapt. Fericite generaţiunile viităre ! Desmierdate 
de aerul limpede al viitorului şi scăldate în lumi- 

- nâsele lui raze! Dat le va. fi lor s& trăiescă în 
- Senul acestei uniri frăşesci, sincere, instruite, li- 

bere şi generâse ! 

SFERŞIT.
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