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PREFAȚA 
Doo 

! 
. 

piitoiul. mondial a acul îndre alle. rezultule şi ge. 
„wreclu ciă a dezorganizat discipliua şi osdiuca socială, 
Conştiiuța născâudlă u unui drepl nou ia jorme ame- 
nințăloure, decenind din ce în ce mai impeluoasă, juti 
recoluționară, In toute ţările e.0 neliniște în sporire, o 
frămănlave în spirite şi d lemere de manifestările. rio- 
lente nle acestei conștiiuți, noqă. Rusia este chiar leatrul 
celei mui groaznice recoluţii. Dacă vecoluția ruscască 
de ccm e oribil, eu. ut este dusă nici pat bună, nici, 

mai rea, nici mai blândă, nici mui barbară ca orice 
„llă recoluţie. Oricine ca crti descrierea. revoluției frau- 
ceze de lu- 1789 ca area. impresia ci celește descrierce | 

revistelor şi gui ctelor despre recoluția rusă de. acum. Și 
ni trebue să vilă că la 1979 era ret olufic poporului --- 
din fruntea civilizaţiei Apusene, ae a anti popor în. 
cure majoritatea populației. mu-și poale seri măcar = 
mele, Caracteristic: peulrut ver olujia vusă e îusă alteera, 

"se fatul că cn izcorăşte din profuuzimele sufletului. rus ; 
cae izbucnirea neiufrănălă d unei amărăciuni. suple= 
lești şi a suferinței seculare altoile pe «ut idealism mis- 
lic. Nu scuză m velele și ararile legate de wecastă rero- 
laic, le consideră in însă fatale în Rusia. 

Noi tom privi veroluția die punct de eleve științific, 
o rom analiza, ca pe urice fentoneu social, în mod 9= 
bicclir, , 

P oblema „sensului iei e pr cocupat zie foar 7 muţi
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întrebări. * Cei mai mulți insă cut privit -riuța,: Me. Sul 

cugetători, cure uu dat diferite soluții acestei chinuitoaet - 

asjectul ei Viălagic, indiciduat, ci 2 legiitu rii EH sotia. 

etatea. Și: dacă rii an pus ca seus al ziefei. înbirea- 
: - - a . .. : 

de ajoapele şi jertfirea «le sine însuşi, altii an pus ar 

denărul sociul, alții binele sociali “Tu. definitie mu, boli. 

"au rccunoscul'o realitate. supraiudicicdutali, : sucielatea, 

care dă sens ricții indiridului. Dar cum pulem reulizre. . 

«noi. binele, adecăr ul social? Ti posibil oare acest lucru. 

în -mod. treptat, în forma actuală de organizare «4 so= 

cictății 2. Sau trebue să. rutpenu cut trecutul. plin «de: de- 

stemigiri şi-cu “prozeutul nesalisfiăjător-?, Ne putea, «les. 

face noi de legăturile ricții -trecule 'suu ua? E netuie 

"de o eguduire, care să trezească spiritele din toropeale: 

şi betia unor inultumiri. trecătoare -personule-? Ne pocete. 
schiul societatea de zi prin recoluțic- sau nu ? Lutăă 

deci cum se impune problenia dacă recoluția este. sau 
mut cui aijloc: de transformare. socială. 

„„Astiel devine revoluţia o problemă de seamă a: 
+ 

politicei, 

Dar acest fenomeu iulereseuzii eiațea dulreagu şt. îm 

. porlaufa lui depăşeşte domeniul poliicei; căci în oul, 

firesc ue: întrebăm ce valoare ure acest fendmeu din. 
punct de cedere etic? Ti ad misibilă reroluțice cu groză- * 
ziile, ce se coinit în mimele „celor iei [rumense 3 şi ideale 

principii ? Scuză scopul mijloacele secat ju? lată ce. 
„devine revoluţia o problemă “politică şi etică în 'a- 

celaş timp. /)e aceea: Masaryk, preşealiutele republicei 
Ceho-Slotuce, sustine că reenluție este «criteca politici 
(le azi şi a elicei» ! - : 

"Dar reroluția presupune o îutreugă stare sucială, 
compleză, ci o stretcturii cepnomică «determinată, cu o 
constituție juridică anumite. Pervluția tre să înmor 

piânteze. o societate pentru a crea: o. alta, pentru a re-
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udiza a ideal nat, de accer se enrine sii cepeblăiu cicesi 

fenoieu mai de: a jo pic, print pret ohireticităţii: şti 

înțifice, Von diseea deci, «sine ra el studio» :0 idee 
care trezește fini de tiamă î în unele suflete. şi ezaltare 
Tu altele. - _ i 

Și dacă ne ron referi udescâri la fură de lrist paper 
eul — usi —— ram face aceasta, pentru: că cele mai 
recente uspecte vi le preziută acest. fenomen acolo, aude: 

„dealtminteri peratiia e crea oliziit.  Zecr de, ni. sa 
zbuciumat sufletul vutsesc, acum ând in cl ura conte. 

diraniei, și doru «le libertate. -Pe altarele recoluteri, care 

In uşi, a derenit “ceru religios, sau sacrificat multe 
“energii. Buşii au făcut leorii ver olufionare şi. veroluții, 
oferind au trist imaterial de studiu, a 
Tu rezumat ăl acestei Încrări a părul î eu cunoscuta. 

„Teristiă «.Îrhicn pentru: Ste şi reforma sociali» IML ui 
îs de sul direcţia dlui prof. .D.trusti, case deal iit= 
ri a «iseulat şi D-sa mele dinu problemele dezvoltate -. 

"de aur, e - - i o IE 

" îi - s rr. i 

Da a b. ANDREI 

- p: ” 

: 
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A. “Revoluţia din punct de vedere al fi- 
N losofiei -istoriei. o 

- - a ă ” > 

„Revoluţia -e un fenomen care se repetă, sub forme 
diferite, adeseaori în cursul istoriei. La. intervale va=- 
riabile. apar în viaţa: istorică tendinţe şi fenomene 
nouă menite să producă frământări şi zguduiri în 
“mersul liniştit evolutiv al popoărelor. Revoluţia, ori: 
cum ar fi ea considerată — ca o manifestare patolo-: 
gică.sau normală — este totuşi un fenomen istorie: 
cu 0 deosebită importanţă, căci “ca pune căpăt unei 
anumite stări sociale, distruge un regim învechit, dar 

“în acelaş timp, începe şi o altă eră.. Revoluţia crează. 
valori nouă, Dacă. acest fenomen «e produsul unor... 
serii. de antecedente” sociale şi dacă; la rândul său, 
el are consecinţi importante pentru viaţa istorică, se E 
impune să cercetăm ce sens are 'revoluția şi care e.: 
locul ei în cursul istoriei, " 

Viaţa omenească eo parte din 'viața cosmosulai, 
un moment fugitiv față de durata nemăsurată a lui. 
Spencer -a-arătat că viaţa istorică. socială nu este de- 
cât energie lizică transformată în energie socială pe 
baza: principiului perzistenfei forfel, Procesul de evo- 

„.. luţie socială nu' ar fi altceva, după această concepţie 
mecanică a vieţii, decât <o interacțiune a forţelor fi- 
zice şi motivelor psihice»! sau cum spune Gid- - 
aings, ocupându-se -de importanţa factorului fizic în .- - 
schimbările sociale, «evoluţia socială .e o fază a evo- 

= 7). Franklin Hoary Giddiaga. The Principles of. Socie- 
og. NeweYork 1913. Pg.-353, cai 

3
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luţiei cosmice» 1: În univers se petrec deci fenomene.- 
care au, din punct de.vedere obiectiv, o, valoare ab- 

„solut identică. Cele mai subtile şi subiective frămân- 
tări ale suțletului nostru, gândurile şi idealurile, 
bucuriile şi durerile, omeneşti, sunt, pentru universul 

„infinit, pe aceeaşi :treaptă cu oricare alt fenomen na- 
„tural tizic. Ba ele au chiar mai puţină importanţă ca . 
acestea din” urmă, căci transformarea şi ş 1ccesiunea 

“lor nu scliimbă întru -nimic aspectul lumii, pe când 
micşorarea orbitei planetare, scăderea gradului de căl- : 
dură al soarelui, etc, interesează întreaga viaţă-cos-: 
:mică. Omul nu are în univers locul pe care i-l îndică- 

” Aristotel, el nu. e punctul culminant şi nici treapta 
„cea mai desăvârşită a evoluţiei.: Natura nu trebue să 

i se supună. şi să-i servească; viaţa lui e un îeno- 
» men natural. ca toate celelalte. Dacă totuşi noi atri- 

buim 0 “însemnătate _devsebită fenomenelor noastre - 
sufleteşti, acţiuniior sociale, aceasta se explică. prin 
„existenţa -unei' conștiinți teleologice subiective * ge- 
neral omenească. Această conştiinţă apreciază, valo- 
„rifică fenomenele, Numai pentru fiinţele înzestrate cu 
“Suflet - acţiunile, omeneşti. au un sens. deosebit, căci 
în aceste. suflete trezesc ele dorinți, aspiraţiuni, sen- 
timente. Bun-rău, moral-imoral, aceste caracterizări 
mu au niciun sens în afară de individ său societate, 
care priveşte totul în raport cu anumite valori. -Su- 

fletul nostru dă e -valdare “proprie şi un sens chiar 
lucrurilor , exterioare, pentrucă. el priveşte. natura 
Prin prizma -scopurilor, și vaiorilor umane, - - 

„.. Fenomenele năturii, precum şi.cele numite: istorice, 
„nu Sunt în'sine! nici bune, nici rele, ele. Sunt însă a- 

preciate “de: conştiinţă noastră, a. cărei esență este 
„tocmai funcțiunea: de.apreciere. In genere. tot. ceca ce 
„e în afară dă 'sfera relaţiilor şi valorilor umanr e. 
conşideraț de.noi drept natură, „iar toate. fenomenele, 

- Care. stau în strânsă legătură cu viața noastră şi. în 
imediat contact cu-ea, devin fenomene istorice. Astfel 

  

1). Franklin Henry Gidăings.-The Principles of -Socio- 
logy. New-York. „Social evolution. is-.a. Pphăse of cosmic 

"evolution “ Pg. 363. ÎI a 

'
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- se vede că. dualismul natură- istorie. e un. produs. al 
<onştiinţei noastre. Această conştiinţă face, din. viaţa 
omenească. ceva: deosebit de natura inconjurătoare.şi 
prin atitudinea, pe care o ia- faţă de: fenomene, ea, 
<reiază istoria. 

: Hegel, care dă. cea mai larga accepţiiine concep- 
tului de istorie, a deosebit totuşi ca 'un element spe- 
cific. al acestei ştiinţe noţiunea de. valoare. . Intr'a-. 

- devăr Hegel consideră, istoria, în primul rînd, ca o 
- dialectică şi logică cosmică, al.cărui obiect este: înfă- 
țişarea -proceselor. de transformare: dialeciică ale con=: 
eptului raţional, Dar istoria; în sensul mai îngust, e . 
ceva ; mai mult, e şi un. fel de curte.de judecată, 
are: apreciază dacă o naţiune şi-a îndeplinit Sau- nu . 
menirea. 4. 

__„ Tot aşa dl, Pârgan înțelege prin istorie numai o 
“atitudine umană faţă de. viață. : 

„ Dacă viaţa omenească este identică, î în esența ei, 
<u cea cosmică, . atunci fenomenele -istorice urmează 
şi ele unor legi absolute, fiind determinate în mod 

» mecesat.. Fenomenele. acestea pot: fi. privite însă în - 
-. două moduri: 1) mecanic; 2) teleologic, de unde re- 

zultă două concepții diferite. asupra vieţii. şi legilor - 
istorice. - - | 

1.3). Prima contepție — ea mecanică 2 introduce în 
istorie punctul de vedere naturalist, făcând din indi- 
„vid şi societate numai nişte forţe mecanice supuse” 
unor legi invariabile. Popoarele, ca şi indivizii, au - 
n drum hotărât, de la care nu' se pot abate 'şi dacă 
noi nu cunoaştem. şi nu putem prevedea acest drum, .." 
aceasta se datoreşte faptului că el e supus unor de- 

.. terminări -prea largi; care : depăşesc -puterea -noastră,. 
de înţelegere. Fenomenele vieţii istorico-sociale: sunt. 

“supuse, în acest. caz,, unor. legi. fatale, urmând ; unui. 
:.-destin “orb, pe care. sforțarea omenească. :nu-l. „poate 

„ înlătura.. O'asemeneă "concepţie pune. la- baza istoriei. 
"noțiunea de necesitate, "absolută, explica i întreaga | 
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fenomenologie socială prin raporturi cauzale riguros. 
determinate. * Tendinţa concepţiei mecaniciste este -să 
întroducă exactitatea şi unitatea :de expiicare în fe- 
nomenele sociale. E] încearcă deci să prindă: eveni- 
mente istorice în legi absolute cu valabilitate. mate= 

“matică, să le derive în mod necesar unul din altul, 
stabilind o. continuitate - mecanică, pe care o putenr 
prevedea Şi hotări de mai nainte. Un asemenea mod 

„de a privi istoria exclude desigur revoluţia, căci. dacă. - 
totul se petrece în mod fatal şi orb, atunci chiar ceea: 

- ce ni apare ca'o răsturnare - de ordine, ca” violenţă, 

„nu este decât un fenomen necesar. După această con- 
cepție nu .mai e nici o deosebire între. revoluţie: şi 
evoluţie, căci şi revoluţia devine o fază fatală a mer- 

„sului lumii, 
Revoluţia însă, în adevăratul ei înţeles, contiazice 

existenţa unei necesități absolute -şi invariabile, căci 
ea -admite jocul liber al posibilității, prin faptul că 
introduce în procesul de transformare istorică factorii 
ideali. - . 

Revoluţia se bazează pe ideia că ordinea, actuală. 
poate fi complect răsturnată sau întreruptă priu forţa 
ideatului. Prin :aceasta revoluţia-e atitipodul, meca-: 
nismului, care, după cum am văzut, susţine tocmai. 
necesitatea lanţului Cauza! istoric: şi transformarea 
lentă a ordinei.actuale în virtutea ungi îgrţe- mecanice. 

b).' Dacă privim însă viața socială nu: numai ca“o- 
serie de momente“ mecanice cauzale, ci ca o. realizare: 
treptată ? de Spiritualitate, de grade de -conştiinţă din. 
ce în ce mai înalte, atunci evoluţia ei are un carac-.” 
ter netăgăduit ze/eologic. In acest caz fenomenele is-. 
torice sunt determinate de scopuri, cate. se realizează: 
ni pe baza unei necesităţi. oarbe, ci a uneia. raţionale,: 
care ou exclude. posibilitatea. Voința şi raţiunea u-: 
mană pun scopuri, făuresc. idealuri, care se înfăptuec; 
apoi în. societate. -  » 

Această concepţie teleologică. a istoriei, care pri-.- 
veşte fenomenele sociale într'un cadru uman şi le 

„explică prin conştiinţa omenească, «admite. r&votuţia 
“ca un fenomen voluntar social. Dacă în viaţa politică 

şi sociali na avem explicări riguroase matematice, aşa -. 

7
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zum există în ştiinţele naturii, aceasta se datoreşte că- . 
--racterului interior şi veşnic 'schimbâtor ul fenomene---! 
„4or, sufteteşti. Un caracter 'specilic însă şi constant al 
lor este faptul că ele sunt întotdeauna raportate la 

„anumite: valori. De aceea adevărata concepţie a isto- 
„iei. e aceea care vede în viaţa istorică o necontenită 

realizare de valori, Să 7 a 
Prin această concepţie teleologică se va putea explica |. 

__Şi revoluţia, care “nu e altceva decât. incercarea de a 
Tealiza: mai repede anuiiite valori. i , 

Să vedem acum, ce se poate înţelege prin revolu-... 
ţie din punct de vedere al filosofiei teleologice â istoriei: 

Revoluţia, în genere, e manifestarea activă, sub 
formă de luptă, a unei contradicții, a unei valorificări 

" sopusă celor predominante, a unor valori contrare celor : 
„deja -realizate.: Din punct de vedere filosofic, revolu- 

„__ţiaeste deci numai -accentuarea mai-puternică a con- 
Jradicției, din care. foarte: mulţi cugetători au făcut . 
adevăratul şi Singurul motor al progresului. Acest 
factor-contradicţia-, sau mai bine zis lupta, a îmbrăcat 

„diferite forme în evoluţia cugetării, trecând .de la as- 
pectul Său metafizic la forma socială de: azi, Astiel 
în antichitate /leraclit considera lupta (ce) ca: tatăi 
lucrurilor, ca factorul determinant al întregei-evoiuţii.. 
cosmice. În cugetarea' modernă Fichte dă acestei lupte 
"forma limitării reciproce a eului: şi nou-cului — e. 
lupta dintre. spirit-şi materie. Eul (Spiritul) se luptă-- 
cu non-eul (materia) pentru -a avea posibilitatea de. a 
„Zealiza valoarea morală -supremă, Prin învingerea ma- 
teriei spiritul ajunge la-virtutea morală absolută, Ast-. 
iel idealul moral, progresul, se înfăptueşte prin luptă. 

_:- La Darwin contradicţia dobândeşte o înfăţişare bio- .. 
Jogică, devenind luptă pentru existență. Iiegel -face 
din contradicția logică-a conceptului -un element cre- 

-ator în evoluţia universală, căci el consideră .negaţi- 
„-. Wnea ca un. imbold pentru 0 nouă creaţiune,. pentru 
„O realitate superioară. La Marx această contradicţie 
„capătă forma luptei dintre clase şi a revoluției propriu 

- zise, Revoluţia este şi ea unul din aspectele acestei - 
” - contradicții universale. Ea. reprezintă 'e/ementul-anti- - - 

rr
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nomic în istorie, căci ca este expresia conflictului: 
tragic al spiritului, al culturii - omeneşti. Intr'adevăr 
viaţa" culturală nu e altceva decât manifestarea unei 
necontenite ” lupte între spirit şi produseie sale, între 
puterea de creație şi operele create. Niaţa spirituală e 
un curent, un-flux, care 'crează neîntrerupt, fără gra- 
nițe şi ioarte variabil în cursul său. Acest spirit not - 
nu îl cunoaştem în intimitatea sa, ci în produsele sale. 

- limitate, .discontinui, cu forms determinate. Totalita- 
tea aceasta de produse, prinse Oarecum static întrun 

_anumit cadru, întrun timp şi loc hotărât, sub formă 
de valori estelice,-religioase, economice, juridice, po= 
litice, etc., tinde .să se opună oarecum impulsiunei 

- spiritului. de a crea valori nouă. Să 'exempliiicăm. 
Apare o inovaţie literară, artistică sait o descoperire 
Ştiiinţilică, care depăşeşte mentalitatea curentă a timpu- 
lui — atunci toată ştiinţa şi arta timpului, cristalizată. 
în şcoli-cu dogme, critică şi tăgădueşte noua crea= 

“țiune spirituală, căutând să o înăbuge. “În. totdeauna 
"ideile şi operile nouă au fost combâtute cu înverşu= 
“nare. Dar aceste valori, aceste dogme mai vechi, sunt 
ele înşile un produs al spiritului şi atunci cu ce ărept 
"cată ele să înăbuşe o nouă formă creată de spirit? -: 

Simmel a înfățișat admirabil această opoziţie dintre: 
- tendinţa mereu creatoare a vieței şi. formele deter- 

minate create de dânsa.! El afirmă existența unei 
lupte între viaţa subiectivă, creatoare, mobilă, dar 

“ închisă între anuinite graniţe. temporale şi operile 
sale, care „odată create sunt imobile, dar netenipo= - 

„rale“ ?, căci ele nu dispar cu spiritul individual, care 
te-a creat. 

Există prin urmare o luptă între viaţă şi creaţi= 
„unile saie concretizate în instituţii şi. opere. Spiritul 
ciează necontenit, dar mintea. omenească,-cu puterea 
sa limitată de cunoaştere, nu poate prinde acest flux: 
creator şi atunci ea are tendinţa, cum a „observat 
Bergson, de a imobiliza oârecum treptat, treptat” a-.. 

, 1 G. Bimmel, Lebensanschanig Munchen und Leipzie. 
7018, 
2 a. Bizamael, Piitosopnisehe Kultur: Leipzig 1919.:Pg. 223
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„numite” produse, făcând din ele puncte călăuzitoare, 
norme, pentru Spirit însuşi. Faţă de aceste concepții, -- 
„instituţii, opere,. care tind să. predomine şi “să s6 
„impună oficărei creaţiuni, orice încercare de auto- 
nomie a spiritului, căruia “nu-i se“ pot impune .ca 
norme propriile: sale produsa, este o revoluţie. In, 
“aceste opere şi instituţii este o tendinţă de. conser- 

„vare, de predominare, care încearcă să subjuge totul, 
„să înlăture orice produs nou. - 

Noi vom înțelege prin: revoluție, în cel. mai larg 

mie, a spiritului în luptă cu totalitatea “produselor 
sale: anterioare. 
“Dacă 'cercetăm mai deaproape această opoziţie 

“dintre spiritul creator şi produsele sale concretizate - 
în opere şi instituţii sociale, atunci. constatăm Ur= 
mătoarele caractere specifice revoluţiei în raport cul .. 
ordinea istorică existentă: 

Revoluţia "reprezintă, față de societate "şi de 
citi istoric - evolutiv ai fenomenelor, ferdința de 
autonomie a spiritului, Societatea este: oarecum con- 
servatoare, căci fenomeșiele . sociale caută să per- 
ziste sau să-şi preiungească existența . prin o“ fran- 
sformare lentă evolutivă. ldeile nouă au initâmpinat 

”-_ sens al său, această tendință de creație, de autono-. : 

„întotdeauna .- rezistenţa” societăţii,. care doreşte o. 
schimbare înceată, pe nesimţite, după 'nişte norme 
stabilite de mai nainte.” Spiritul creator însă pro- 
testează în contra acestei tendinţi,:el vrea să scape 

“de jugul propriilor sale produse, vrea să fie auto- 
nom. Esenţa oricărei revoluţii e dorinfa:de autono- 
mie a spiritului şi tendința lui către o valoare ab- 
solută. De_aceia dacă societatea este conservatoare, 
'revoluția este radicalistă, liberală. Revoluţia nu vrea 
să ştie .de legile existente, de ordine, ete, ca vrea 
numai să realizeze-o valoare nouă, o creațluune - a 
spiritului. 

» 2. Un al doilea caracter” al revoluţiei este criti- 
cismul” absolut faţă de . realitatea actuală. Orice 

“revoluţie se bazează pe-o valorificare teoretică 
__a ordinei istorice în raport cu un ideal. In compa- 
„raţie cu acest ideal „Superior, pe care îl. “formulează 

4 
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- revoluţia, realitatea prezentă apare ch o: monstruo- 
zitate, „Criticismul acesta- dă naştere tendinţii de tran- . 
sformare. imediată, de luptă pentru icalizarea acestui 
ideal. 

3. în al treilea rând, istoria explică fenomenele so- 
ciale şi transformarea lor treptată priu necesitate,. 
considerându-l ca nişte produse relative, cu valoare 
variabilă, câre vor putea fi înlocuite de altele întrun 

- anumit timp, când ideile şi structura socială se vor 
„Schimba. În concepția evolutivă istorică: Zimpul e un 
factor de seamă, căci el aduce modificări treptate.. 

Cu totul opusă e concepţia revoluției. Revoluţia . 
„vrea să schimbe cursul fenomenelor istorice, trecând 
peste graniţele timpului. Ea înlocueşte necesitatea 
prin posibilitate rațională. Fenomendle nu se 'succed, 
absolut invariabil într'o anumită ordine, afirină re- 
'voluţia, ci cursul lor poate îi schimbat. prin forţa 
idealurilor, prin intervenţia unor puteri nouă. Astiel 
revoluţia consideră ca o forţă reală,'activă, libertatea 

__în opoziţie cu necesitatea, :. 
“Timpul istoric “este o ficţiune, el-nu “are putere 
absolută pentru revoluționari. Revoluţiile întroduc 
idei nouă, realizează stări, care au existat numai 

- virtual într'o concepţie raţională, în afară de reali- 
tatea istorică, a - 

4. Din acestea rezultă un al- patrulea caracter al 
revolutiei, „anume, raflonalismul. Orice revoluţie e 

“călăuzită de idealuri, către 'a căror realizare tinde 
" <u orice preţ, subordonind- materia faţă de idee, 

realitatea faţă de ideal. Revoluţia porneşte întotdea- 
una de la o teorie şi e bazată pe o ideologie. 
- Tendinţa. de emancipare a spiritului de necesitatea 
istorică, dorinţa de autonoimie, aceasta este esenţa 

" revoluţiei creatoare de valori, în sensul ei cel mai - 
larg. ! În aceasfă lumină filosofică se prezintă no- . 
țiunea revoluţiei în raporturile sale cu viaţa istorică 
Socială. După ce am văzut sensul revoluţiei în : le- 

- . . N > . - 

  

ÎN 1). Caracterul autonomist şi radicalist al revoluției în 
opoziție ca mediul "istoric îl accentuiază şi Liebert în lu- 
crarea sa „Vom Geist der Revolutionen. Berlin 1919. : 
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gătură cu concepţia filosofică a istoriei, să încercăm 
acum a defini fenomenul revoluției în sine însuşi. 

B. Definiţia şi Caracterele revoluţiei. 

Cele mai. multe definiţii, care s'au dat revoluţiei, 
au avut în vedere fie:numai forma ei de manifestare, 
fie numai un Qhzmit fel de revoluție, Aşa. de pilda 
s'a definit revoluţia după caracterul ei destructiv, 
violent, reducându-se esenţa acestui fenomen :la_o: 

" Simplă formă de manifestare, şi aceea de .mulţe ori 

e 
o
o
 

od 
Î 
5 

—
 

- 

nu necesară, Sau s'a privit revoluţia numai din punct 
de vedere jaridic, politic şi: economic. -Juridiceşte:a 
fost definită revoluţia ca .„o întrerupere. .violentă a 
ordinei actuale de drept“, 1 fixându- -Se caracterul de 
diolehță şi discontinuitate drept ceva specific revo- 
hiţiei, Cam Ia fel s'a definit revoluţia şi din: punct. 
de vedere politic, afirmându- -se că ca e negația unei - 
ordine politice stabilite. Labriola, de pildă, defineşte 
'Tevoluția ca „distrugerea unei organizaţii politice“. * 
“Din punct de vedere social în genere, zevo/ufia este .! 
expresia acută a unul dezechilibru momentan între . 
clasele sociale. Nemulțumirea unei: clase, asuora că- 
reia apasă abuzul alteia sau nedreptatea, duce îa 
nerespectarea normelor impuse “pentru organizarea 
societăţii, la dorinţa de răsturnare a autorităţii, la 
revoluţie, AKauzsky consideră ca esenţă a unei revo- 

„iuţii faptul că „puterea politică. e cucerită de o clasă . 
apăsată“, ? După el toate schimbările, de orice na- 
tură ar fi-ele, dacă sunt făcute de aceiaşi clasă stă- 
pânitoare, sunt numai simple: refome, în niciun caz 
ele nu” pot. fi: revoluţionare, . 
- “Toate aceste definiţii -păcătuesc însă: prin aceea că 
se referă. numai la un anumit, fel de revoluţie, la cea 

1), IX, Kautsky. Die soziate Revolalion, Berlin 1911 Po. TA 

2). A. Labriola. Essai sur la conception materialiste. de 
Thistoire, ed..1! Paris 1902 Pg. 228, 

e B. Xantsiiy. Die. soziale Revolution. pa 9..: 

- N 
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politică—socială. Dar despre. revoluţie poate fi vorba 
şi în ştiinţă, artă, religie; Atunci ce se înţelege. prin. 

„revoluţie în -genere ?- Ce caractere speciale defini- 
oare prezintă acest fenomen ?. Se . 
Pentru a răspunde la această problemă vom. pro— 

ceda prin metoda analizei caracterelor:general admise 
“în înţelesul comun, al acestei noţiuni. În primul rând, 
cei mai mulţi: cercetători leagă de ideia de revoluţie 
pe acea-de violență. Gândindu-ne la numeroasele re- 

"voluţii “istorice, caracterizate prin vărsare de sânge... - 
şi cruzime,-se poate asocia uşor revoluţia de violenţă 

- şi 'zdruncinare. -:Bakunin, respingând orice mijloc 
Yolitic parlamentar .de luptă, - proclamă - atotputer- i 
nicia revoluţiei, care: este: „distrugerea a tot ceea 
ce se numeşte ordine publică“, Dar este oare vio-: 
lența un caracter. esenţial al. revoluţiei? Dacă despre 
revoluție se vorbeşte în special în istorie şi socio=" . 
logie, nu e. înai puţin adevărat că tot cao revoluţie. - 

„a fost considerată şi descoperirea ' rotunzimei pă- 
- mântului şi a legii gravitaţiei. Desigur că aceste. 
descoperiri au provocat. agitaţie. în “Sspirite,i au. ră- 
sturnat. concepţii şi teorii făurite pe baza părerilor * 
mai vechi referitoare la forma pământului și. căde= 

"rea corpurilor. A fost o adevărată revoluție.a gân= = 
dirii: Unde este însă: aici. violența ? Dar chiar în. 

„viaţa. socială politică nu întodeauna revoluţia e legată 
de violență. Socialiştii, -propovăduitori ai marei re=: 
voluţii sociale, recunosc că transformările revolutive 
nu Sunt neapărat legate de vărsări de sânge şi vi- 
olenţe, ci ele pot.[i şi paşnice. Violenţa, zice Kautskyy 
nu e ceva specific revoluţiei, pentrucă o găsim strâns - 

„legată chiar de :regulele politice şi juridice din stat: 
Burghezia conservatoare admite. violența prin faptut 
că se supune rigorilor legilor,_În statul burghez. le 
gile au putere constrângătoare asupra indivizilor, ele 
execută: cu forţa hotărârile, forţa e legiferată deci în 
forme perfect conservatoare de stat. Deasemenea 
Engels constată că în revoluţie, care e—după dânsul-— 

“un fenomen necesar, elemențul brutal, violența fizică,.. 
scade din ce în ce mai mult, ceea .ce „dovedeşte că , 
aceasta nu'e.un “caracter esenţial al revoluţiei. Mazx: - 

4
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“însuşi consideră violenţa ca apanagiul -revoluţiilor 
„ claselor superioare, 'a contra-revoluţiilor. BiunifscilE 
constată acelaş lucru, că revoluțiile. devin din ce în 

- ce mai-puţin sângeroase. a 
“De multe ori însă- 0 revoluţie poate fi:întov4> 

răşită de violenţă, pentrucă omul, pe--lângă' idei şi. 
idealuri,: are- instincte şi dorinţi, :Noi legăm: întotdea:- 

“una_de gândurile noastre sentimente personale, aşa. 
că obiectivitatea rece -a gândirii e. ntimai un ideal. 

„ dogic, nu: 0 realitate. Gândirea omenească este. esen= 
“ţialmente emoţională. Teniinţa de autonomie a spi- 
ritului răscoleşte întregul suflet, trezeşte sentimente, 
dând astiel unci idei caracterul de adevărată -pâsi-. 
une. O astfel de pasiune dezvoltată necontenit poate: 

„deveni atât de-puternică încât * slementul' intelectual. 
să ireacă pe-al doilea plan şi atunci ea îşi reali- 
-zează obiectul în mod violent chiar. Ce 

„* Transformările politice revolutive sunt în genere : 
“întovărăşite la .începutul “lor, după cum. observă 
Bernstein, de „întrebuinţarea unei forțe. neobişnuite“, *: 
care foarte. adeseori e violentă. Brutalitatea. unei re- 
voluţii se mai poate explica: şi prin atitudinea reac= . 
fiunei ; dacă aceasta c agresivă, atunci o revoluţie: “ 
paşnică «poate deveni sângeroasă, căci revoluţia de- 

„vine brutală-în special: când întâlneşte în' calea et 
obstacole, cum zice Marx. Aproape toţi teoreticianii 
revoluţiei sunt de acord în a tăgădui violenţa ca. 

„elenient necesar al revoluţiei; Sore/, apologistul ți= 
„ Olenţei, încearcă să arate sub “alt aspect , decât : cel 

brutal. obişnuit, violența revoluţionară. -Violenţa' mi-- - 
şcării proletare e lipsită -de -ură şi de răzbunare, 

„ea e mai „mult „o manifestare... a sențimentului luptei 
de clasă“.:* Mai mult încă, această violenţă are o - 
valoare morală,. e „în serviciul intereselor primor- 

"diale ale civilizaţiei“, căci ea-pune capăt barbariet 
capitalismului -exploatator, ucigaş. | Sa 
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-_'1),. EG, Bernstein. . Wie eine : Revolution zugrunde ping. „ 
-Stutigart 1921. Pg 54, o N NE 
p2: G. Sorel. Râ/lexions sur [a violence, ed. 1V.. Paris. 1919.. 
Po Ga e 
pă Sorel. Râf/lexions sur la violence. ed, IV. Paris 1919; 
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În al doliea rând când, vorbim despre: revoluţie . 
- me gândim desigur la o transiormare, dacă. nu vio- 

tentă, sângeroasă, cel puţin bruscă, neașteptată. Am 
“arătat -că' violenţa -nu -e: un caracter special al revo= 
luţiei în genere, acum vom analiza noțiunea de brus- 

„€heţă pentru a. vedea dacă prin ea-S'ar putea defini 
revoluţia: Cei mai mulţi dintre adversarii revoluţiei 
„aduc, între. alte. obiecţiuni, şi pe aceea că în natură 
„totul se-face în mod.treptat, ordonat, că natura nu 
face salturi,.ci se transformă încet prin evoluție, de 

„„aeeea revoluţia ar fi un fenomen :ncadmisibil ştiiri- 
țificeşte. . LL . | a 
„ Argumentul acesta nu -prea e însă -convingător, 
căci el e desminţit chiar de ştiinţă prin aşa numita 

“ Zeorie: a variaților brusce a lui de Vries, Acesta vrea 
să explice evoluţia biologică nu“ numai prin trans- 
formarea lentă, ci şi prin apariţia unor variaţii brusce . 
neprovenite din vreo selecţie sau din o acumulare 
continuă de modificări rezultate din adaptările suc- 
-cesive la medii diferite şi transmise prin ereditate, 
Prin urmare dacă poț apărea în-mod brusc variaţii 
de plante sau animale, atunci cu atât mai -mult S'ar 

- „putea “ivi schimbări. brusce în viața socială. 
- - “Transformările în viaţa istorică şi chiar în ştiinţă 
"se pot face în două .nioduri:-1).. prin evoluție şi 2) 
prin revoluție. Evoluţia este trecerea treptată dela 
0 „formă socială la o alta schimbată, dela o. idee 

» veche la: alta mai nouă; ea e. o continuitate neîn- 
treruptă şi o ordonare liniştită. Evoluţia e, cum 

“spune Grimanelii, o continuitate în variaţie şi o filia- 

p
e
i
 

ma
na
 

ţie, căci prezentul purcede din trecut şi e puntea 
către viitor. i - De , - 
„Prin urmare schimbarea în natură şi istorie poate 

îi datorită unor variaţii acumulate. Revoluţia, în opo- 
Ziţie cu această trecere treptată dela o' stare Ia alta, 
este bruscă. Dacă privim însă mai atent fenomenul 

„acesta vedem că revoluțiile sunt oarecum pregătite 
mai dinainte, în ştiinţă de toate ideile şi cercetările 

  

" 7) Grimanelli.-- Evolution ct progres. Revue internatio-. 
„ale de Sociologie 1910... . i 

Li



antertoare, în viata socială de cursul; fenomenelui 
"şi de întreaga organizaţie mai veche. De aceea Lon: 

, 

broso şi: Laschi susţin că revoluţia e «un efect lent, 
preparat, necesar, . făcut cel_mult- ceva! mai repade 
de vreun geniu nevrotic sau de, vreun accident 
istoric» ! ; 

Astfel revoluțiile pot apărea. şi: ele ca momente 
evolutive, care se afirmă hotărât întrun” timp. La-" 

_briola spune textual că revoluțiile, cercetate ” în 
elementele, în preparaţia şi efectele” lor; ne.pot apă- 
rea ca „momentele unei” evoluţii . constante cu va 
riaţii minimale. 2. 7 

Astfel Reforma lui Luther e-6 revoluţie în domeniul“ - 
ideilor, e o schimbare însă prepătită în sânul bisericii 
catolice. * Abuzurile - acestei biserici, care tindea ia. 
stăpînirea politică a omenirci, formalismul şi super= 
stiţiile exploatatoare ale clericilor, toate acestea au pre: 
gătit. spiritul nou, -care -vroia să readucă creşti-" 
nismui la spirituaiismul Originar, “înlăturând -ames: 
tecul bisericii în afacerile lumeşti şi simpliticâni 
formele de cult datorite unor. tradiţii “mai nouă, neo: - 

4 

a 

- riginare; In contra: acestei. tendinţi: lumeşti Şi -exteri: 
- oare a bisericii se ridicaseră şi mâi înainte - Wiclef: 

_ şi. FlusS, “dar, pentru a se înlătura greşelile şi: faptele 
imorale ale Papilor, care compromiteau creştinismul, 
cra nevoie de o personalitate putern! că, care 'să-ruptă. 
cu minciuna,:: care“ să -lovească în' biserica de. atunci. 
Mişcarea religioasă provocată de” Luther. a fost deci 
pregătită de” Starea bisericii, - 

Tot aşa a fost o revoluție inlocuirea, industriei 
manutacturiere prin “acea cu “maşini, dâr' Şi” aceasta: - 
nu a fost decât o'aplicar€ a descoperirei forţei abu-: 

5 

ST 

rului, Revoluţiile sunt rezâltatu! unor evoluţii itrep=-. 
tate,, sunt ceva pregătit şi dezvoltat “oarecum fizio- 

- jogic întrun organism „social, 7 Lombroso, “făcând! 
deosebire între redolație, “care. 6 „determinată de- o. 

1) 0. LSîibrozo ot R, Lazohi.= Le “crime „paitiaue. et 
„les revolutions. Paris 1892 tome: [ ps. 49. 

2a. Labrieia,--: Op. cit. pe, 23 ea 

.
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- -- sumedenie de antecedente - şi. revoltă, 'care e un fe- - 
„momen spontan şi -parţial, numeşte revoluțiile „feno- 
mene fiziologice“, iar.revolteie.„fenomene-patologicea.! 

„Tot aşa: concepe - revoluţia - şi _Fnrico Ferri,. care 
- „ <onsideră revoluţia ca.-un corelat al evoluţiei “ şi 

ambele ca fenomene ce aparţin fiziologiei sociale, în 
„deosebire de revolta maselor şi violenţa, pe care el 

le atribue patologiei sociale; : a a 
.. După cum se vede . revoluţia .e un fenomen - pre- 
gătit evolutiv. Şi cu toate acestea, privite! In efec- 
tele lor, revoluțiile ni apar, ca nişte fenom=ne zgu- 

„ duitoare,.adesea ori foarte condamnabile. Ideile şi 
idealurile căluzitoare ale unei revoluţii sunt produse 
evolutive ale raţiunei ; ele sunt ocazionate de starea. 
reală istorică, dar tind către 0 realitate nouă. Idea- 
lul este astfei nu numai un - produs, ci şi o : cauză 
a vieţii sociale. . . .- Da 

Cercetând caracterul bruscheţei sau spontânei- - 
„“tăţii în revoluţie, am ajuns: la -. concluzia că -revolu- 

" ţiile sunt-de fapt rezultatul .unor evoluţii. Ceea. ce 
„este brusc, 'căci :fără îndoială e cevaneaşteptat,. e: 
numai schimbarea organelor care execută anume. fune= 
țiuni şi. realizarea -unor.. funcțiuni nouă sau a. unor” 
idei care. până atunci. erau. numai concepţii Ideale. =“ 

„Revoluţia este astfel începutul unei ordine . sociale. - 
„nouă, iar în ştiinţă impunerea unor. concepții. nouă. 
“Am azățat până acum că .violenţa. nu e un caracter: 
mecesar şi consfitutiv.al revoluției. şi că bruscheţa 
se constată numai în schimbarea organelor -de' exe= 
<uţie ale .unor funcțiuni: Cercetind acum caracterele . 

„Specifice. ale revoluţiei din punct de vedere al -cou= - 
- Zinutului şi formei sale vom. deterthină notele - 6sen-. 
-sțiale constitutive ale acestui fenomen, . ! . .. 
- -:3) In..ceea ..ce „priveşte confinutul său, revoluţia 
„ este manifestarea tendinței absolute către autonomie 
Jafă -de;-valorile : istorice "obiective. ' Revoluţia - apare 
deci. ca o luptă mai întâi subiectivă şi apoi mani- 

  

176. Lovâbroso et'R. Lasghi.0p, cil. pp 53: 
; 2). Enrico Ferri. Sociologie et. sâcialismes “Anhules de - 
„=, institut international dă “Soriotăgie; Tome.1X 1902, .... .. |



 fostată. în contra jtormielor. obieeltu stabilite sau în 
contra autorității. Kant a deosebit în fiece individ: 
doi oameni, două : persoane: ună sensiblă, "supusă 

“ Aanţului- riguros cauzal. şi alte inteiigibilă, persona- 
“Jitatea numen, liberă, capabilă de a. se ridica deasu- 

“ “pra determinărilor fenomenale. Acest om. e rațiune, . 
el tinde călre realizarea ideilor. salc;. el reacţionează 

cauzale, care nu mai corespund ideii raţionale. A- 
"«ceastă 'Taţiune se . îndreaptă în contra „autorităţii 
"Sau a oricărei valori, care nu mai e conformă: cu 
“idealul; fie ea de natură religioasă. politică sau: chiar 
ştiinţifică: De aceea întotdeauna” când personalitatea 
“superioară umană a fost apăsată s'au născut revoluţii. 

- “faţă 'de tot ceea ce-ar vroi să i. se:impună în mod. 
arbitrâr,. el vrea să înlăture orice forme istorice: 

Astfel evul mediu, cu: inchiziţia' şi intoleranţa sa, 
înăbuşa cu “totul. personalitatea, dar. rezultatul la. 
-care a 'dus dânsul a fost revoluţia gândirei, înlătu- 
'xarea tiraniei religioase. In timpurile. mai nouă auto- 
ritatea politică “exercitată prin stat, în mhod constrân- 

„_:gător şi violent, a trezit: mişcările. extremiste anar- 
hice şi -nihiliste, Şi tot aşa spiritele: mai . libere, mai 

îndrăzneţe, se ridică chiar. în- contră - -dogmelor ştiin= 
„ţifice, care nu pot:avea o valoare. absolută şi nes- 
«<himbătoare; deoarece - "caracterul. cunoștinței ome- 

„„" neşti este relativitatea. A 
- Deci prima notă specifică -a ievoluției este - lupta: | 

“supiectivă. contra: normelor obiective, contra autori- 
tății. Nur se poate. concepe revoluţia fără p. pregătire 
“spirituală, 

„“A- doua” însușire: detinitoare. a. acestui fenomen este 

- prin înlăturarea fetişilor a_căror-:respectare, era -im- 
pusa, Aştfel -depildă,- în locul aristocrației. banului, 

din ce în ce mai mult aristocrația muncii şi a meri- 
Zulul, Aici însă trebue să adăogăm, pentru a defini 
exact: revoluţia;. că. .această- -răsturnâre;:obiectivă. de. 
„valori e bruscă, chiar. dacă: & pregătită cu mult îna- - 

Pa 

NS „exteriorizariăa, obiectivarea . activă a acestei lupte. | 
"Aceasta: se-:face: prin. :răsfurnarea :ordinei:ex!stente, |. 

“prin schimbarea valorilor stabilite-in mod autoritar,” - 

“.. “eonsacrată chiar :de : unele- legiuiri. vechi, s'a impus -
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inte, E bruscâ.pentrucă momentul acesta- nu era pr&- 
„cizat, deşi era prevăzut, Această obiectivare a luptei 
subiective, această răsturnare a ordinei de drept, se 

„poate face în mod violent, sângeros, dar se poate: 
execula” şi pe cale paşhică, prin: inovaţii, care. înlo- 

- cuesc treptat un drept neadaptat şi învechit, nu însă. 
dispărut din uz. In orice caz însă este absolut ne-. _ 

„cesară! exteriorizarea luptei subiective, pentrucă nu= 
se poale vorbi despre revoluţie atât timp -cât ea este: 
numai în concepţie. Revoluţia e un. fenomen volun- 
tar, deraceea. ea are un: carcter dinamic, activ. După. 
cum. mişcarea,. executarea, e. un element necesar al 

„voinţei, “tot aşa e necesară pentru revoluţie mani- 
jestarea, : - -: i - 

In al treilea rând, revoluţia frebue să fie reforma- 
„toare. Ea-trebue: sa afirme conştiinţa unui nou drâpt: - 

şi a unei noi valori, Revoluţia care nu aduce -nimic 
nou şi util - societăţii, e un fenomen. patologic, con-. 
-damnabil. Dar revoluţia .nu- este: numai un dizol-. 
vânt social,-ci, prin faptul :că tinde. la: o nouă: soci- 
etate, ea are un rol constructiv. Revoluţia, zice Pa- 
lante „joacă. un mare.-rol în istorie, unde reprezintă: 
spiritul. de Schimbare şi de.progres”. 1 Orice revo= 

“luţie adevărată constă de tapt din două părţi: 1). 
„una destructivă, care se face încetul cu incetul, care 
Se pregăteşte treptat în sânul organizaţiei. autoritare. . 

“vechi şi 2):alta constructivă, care e noua ordine so-— - 
cială, stabilirea noilor valori. Revoluţia în principiu 

- nu e contra: oricărei valori exterioare, contra orică- 
rei autorităţi, ci nuinai în contra acelora necorespun-: 

„zătoare vremii şi trebuinţelor ; de aceea ea trebue - 
să pună ceva în lotul a ceea ce înlătură. Revoluţia. -. 
adevărată are deci caracterul reformator, “Tocmai . 
prin aceasta se deosebeşte revoluţia de'revoitele, de. '- 
răscoalele obişnuite, care nu au de cât o. ţintă ime=. 
diată destruclivă. Adevărata revoluţie-e reformatoare, 

„28 crează: valori nouă şi - nu încearcă -înlăturarea. . ie y | iai 
= 

  

1) G. Palante. Anarchisme et individaalisne. Resue phl- 
lesophiqne. 1007 Nr, 4 pg. Sâ - Pe . - 
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celor.:vechi până ce nu vede posibilitatea<de reali- 
zare a idealului 'său. E 
„_b'.Aceste. trei caractere definesc revoluţia” din 
„punct de vedere al -conţinutului- ci. Dar tot'aşa de: 
important este să. analizăm acest fenomen şi în ceea 
ce priveşte forma 'sa, căci specilic pentru revoluţie 

“e şi forma Sau ' metoda de transformare a “ordinei 
obiective. . E - - a a 

"Din punet de vedere al formei, caracterul esenţial 
al revoluţiei este socialitafea. Revoluţia este socială 
în sensul că lupta subiectivă. în contra autorităţii 
exterioare nu devine revoluţie decât atunci când e: 

_- obiectivată-şi adoptată de. societate, Răsturnareă va- 
lorilor existente e posibilă numai printr'un consensus . 

“al tuturor sau al câtor mai mulţi. Nu. putem numi 
„- revoluţie: o indignare a unui individ, o revoltă su- | 

biectivă a unui om izolat; Marii pesimişti,: neadap- 
taţi la mediu, acei cari simt mai dureros nepotrivi- 
rea dintre idealurile lor “şi realitate, exprimă de fapt 
numai nemulţumirile lor subiective, care de foarte 
multe ori emoţionează, - produc sentimente : estetice 
superioare, dar nu mână către acţiune. Aceştia sunt 

- în genere nişte individualişti visători, nu însă revo-. 
-luţionari, căci ei nu pot răspândi idealul lor. Când 
însă. ideile, care le frământă -sufletul, sunt adop- 
tate şi de alţii, atunci ele pot.deveni forțe revolu- .. 

“ţionare. S'ar putea obiecta totuşi că forma aceasta 
- socială nu, €.. necesară” pentru revoluţia ştiinţitică. 
Intr'adevăr  în- ştiinţă aşa zisele revoluţii nu 'se. fac .. 

„ele numai de către :personalităţi izolate ? Unde e ca- 
"racterul social al descoperirei heliocentrismului ? Şi: 
ce element social are mişcarea intelectuală provocată 
de formularea. legii gravitaţiei ? Se pare în genere 
că în acest fel de revoluţii. nu se confirmă caracte-= 
rul social al lor, dar se pare: numai, căci de fapt şi 
în ştiinţă revoluțiile nu-şi pierd caracterul lor so-, 
cial şi iată de ce ::o idee, fie ea oricât de genială 
şi adevărată, nu schimbă nimic din datele și. susţi- 

- nerile vechi, dacă .nu e primită de cercetători, ea nu ' 
- revoluţionează de loc: adevărurile stabilite, dacă este 
ignorată de ceilalți oameni de ştiinţă. Astiel în anti=-
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chitate ideia enunțată de Alcmeon din Crotona şi de 
Herophylus asupra legăturei, directe dintre suflet. şi 
creer, a fost o scânteere genială, care n'a avut însă 
niciuri efect, “deoarece influenţă concepţiei aristote- 
lice împiedeca dezvoltarea . oricărei alţe idei nouă. 
Sotietateă trebue să adopte o idee nouă, pentru ca 
ca să poate produce efecte. Prin urmare forma re- 
voluției este socială. Nu trebuc să se . confunde ca- 
racterul social âl revoluţiei cu revoluţia socială pro- 
priu zisă. 

„= Revoluţia în genere, deşi e lupta contra necesităţii 
absolute istorice, deşi întrerupe lanţul cauzal isto= | 
ric, totuşi tinde'să devină evoluţie, -căci idealurile, 
pe care vrea ea să le realizeze, devin forţe eficăce, 

care îşi manifestă puterea şi valoarea lor, numai prin. 
- aceea că ele determină un noii lanţ de” fenomene. Reali- 
“zarea revoluţiei înseamnă înfăptuirea unor alte serii 
evolutive cauzale, decât cele de până atunci. Orice 
revoluție adevărată se transformă deci în evoluție, : 
căci numai dacă scopul său devine o realitate, din 
care derivă fenomene nouă cauzale, - revoluţia este 

„admisibilă ; în caz contrar ea este numai o răscoală 
-monientană. . E i | 

Dacă ne referim la consideraţiile generale de filo- 
solie a istorjei, constatăm: că. viaţa istorică socială: 
mi apâre  cayotnecontenită realizare de. valori, de 
idealuri puse de conştiinţă, Faţă de acest curs! isto- 

„ric revoluţia apare numai ca un mijloc de ascen- 
„Siune către valori mai înalte, ca un: fenomen care 
întrerupe un moment mersul evolutiv, dându-i o: di- 
rectivâ nouă, înfăptuind alte' serii cauzale  complec- 
tatoare. De aceea se poate spune că <revoluţia-. se . 
pune intenţionat şi conştient în serviciul: progresului 
istoric». să DE PR p „ După caracterele fundamentale de conţinut. şi for- . „mă putem defini revoluţia în genere ca :: manifesta- 
rea. tendinței absolute a Spiritului “către autonomie „aţă de vatorile istorice 'obiictivă. Această: manifes= 

A . E ri 

  

1). Liebert. op. cit. Pag. 53, - 
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„are se face sub forma unei răsturnări mai mult 
sau mai puțin brusce.a ordinei exterioare de „drept, 

„„a valorilor obiectiv stabilite în societate. 

„C. Cauzele revoluţiei. 
AN 

, 

"Revoluţiile istorice au “cauze -diferite şi aspecte 
variate, totuşi în tpate vom găsi unele cauze tipice 
anai mult” sau mai puţin accentuate: Putem. deosebi 

» două categorii generale-de câuze: 1) materiale, 2) ideale. 
“Prin cauze materiale înţelegem. în special. pe .cele 
economice, iar prin ideale cauzele -juridice,. politice, 
istorice, religioase şi psihologice. Aceste. toate sau 
sunt... unite, provocând împreună revoluţiâ:sau una 
“dintre - ele. poate predomina, dând. revoluţiei. un 

” “caracter special. În' primul rând însă orice: revoluţie 
se petrece într'un anumit luc, într'un cadru cosmic 

- determinat, care nu este fără : oarecare importanţă; 
"de aceea ne vom, opri puţin asupra momentului cos- 

mic în revoluţie. --.. e 
" - Agregările sociale, la originea lor, au fost deter- 
minate de: factorul cosmic, deoarece | s'aii adunat şi. 
S'au stabilit aşezări: de oameni. numai . acolo unde a 
“fost teren .rodiior: :pâşune pentru vite, apă şi o-climă 
suportabilă. Dar chiar azi dezvoltarea unei societăţi 
nu este independentă de m:diul geografic,. care, mai 
totdeauna determină viaţa economică a. unui popor. 
Din cauza. aceasta - technogeografia, tinde, acum să- 
„capete: o dezvoltare foarte mare. ! e 

Dacă în ceea ce priveşte fenomenele economice, fac- 
torul geografic constitue forta -externă care colabo- 
rează cu forţele interne ale rassei, - în revoluţie fac- 

- . i | - 
= — d aa Ş 

1). 0. T. Masen. Technogeography, or the Relation of the 
„ Earth to the 'Industrics-of Man. Source Book for social Ori- 
„gins 1909. E PN ac i ia 

„ 2 Ellen C. Semple. The Operation of Geographie Factors 
„sân History 11909, E 
E AR e . 
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„torul.cosmic are un rol auxiliar, întru cât el nu: poate | 
face altceva decât să o ajute sau să o impl=dece, 
Factorul cosmic nu este deci absolut hotărâtor şt. . 

“activ 1n producerea revoluţiei, ci el dă. numai impul- 
siuni şi-contribue la răspândirea ei. Dacă în trecutul: 
depărtat societăţile năturale s'au format numai acoto- 
unde natura era favorabilă, unde clima era mai dulce: 
şi mijloacele de alimentare mai numeroase, 1 azi socie- 
tatea înlocueşte prin muncă avantajele naturale. 'To- 
tuşi nu trebue neglijat nici faptul;că mediul. geografic- 
determină o anumită stare sufletească “diferită după 
regiuni. Astfel a devenit o cunoştinţă” banală faptul 
câ oamenii. de:la sud sunt mai iritabili şi mai 'pasio- 

„naţi de.eât cel de la nord, care, sub influenţa vitre-: 
„gici naturii, s'au închis mai -mult în ei, s'au analizat, 
dobândind o mare putere de idealizare şi de critică, 

„Tot aşa şi în ceea ce priveşte revoluţia, mediul fizic 
predispune şi. âjută asemenea mişcări. o 
„E constatat că popoarele de pe coastele mărilor şi 

de pe malurile fluviilor mari: sunt, mai liberale si a-- 
doptă mai uşor inovațiile, fiind mâi dornice de schim= . 
bări. Locuitorii din munţi, din contra, sunt mai tra= 
diţionalişti, dar ei ţin şi foarte mult .la libertatea lor. 

«De ex:' Muntenegrenii de azi nu înțeleg să-şi des- . 
ființeze statul lor. şi să piardă. libertatea, politică. de 
mai nainte, Tot'așa Mofii, muntenii “din Ardeal—. 
aceştia erau spirite veşnic răsvrătite şi îndărjite pentru 
libertatea lor în fosta Austro-Ungarie. Situaţia geo- 
gratică. şi clima pot influenţa foarte mult: în produ- 
cerea unei revoluţii. Trecerea bruscă de Ja o tem- 
peratură la alta nu rămâne fără influenţă asupra firii! 

„ omului. Stadrler. explică, prin elemente climatice-geo- 
„grafice, spiritul revoluţionar rusesc, «Clima. continen- 

„ tală extremă, cu iernile sale. lungi, aspre şi cu: verile 
Sale scurte şi_arzătoare, fără tranzițile blânde şi 
conciliante ale unei. simpatice primăveri, ale unei 
„toamne însorite, nu putea rămâne: fără efect asupra 

  

1). Franklin Henry Giddings, The Elements of Sociology. 
New-York 1913, cap. Where Aggregations of People are for- 
med. şi „Principles of Sociologp“ 1913. A | -. 
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caracterului poporului. Acea trăsătură male, fatalistă, 
care. îl caracterizează .pe -Ris, e'negreşit un 'reflex 
fiziologic al presiunii, pe care o poate exercita frigul 

„Şi căldura extremă asupra omului. In acelaş timp. a- 
este salturi climaterice de la un frig extrem la o. 
căldură »xtremă bruscă, nemijlocită, neorganică, con-. 
diționează acel caracter .radicâl şi revoluţionar, care 
numai în aparenţă contrazice caracteristica pasivă, în. 
realitate însă îl complectează. îdărte natural.»: Popoa- - 
rele din stepe: sunt mai ascultătoare şi mai răbdaă- 
toare ca cele de la munte, după “cum .popoarele su- 
dice sunt mai impulsive şi mai predispuse la revoluţie 
<a cele -nordice, Să a Sa 

: Revoluţiiţe sunt favorizate “sau: împiedecate şi de 
“temperatură. În genere e constatat că nu se pot pro- 
duce mari: mişcări de masse în orice anotimp, 'indife- 
rent de temperatură. Lombroso susţine chiar că cele 
mai multe revoluţii se fac atunci când începe căldura 
sau când e la maxim. In antichitate şi în evul mediu 
revoluțiile izbucneau mai ales în juna Mârtie sau 
lunie și lulie şi scădeau în număr. şi în intensitate 
în lunile friguroase. Deasemenea. nu se prea fac miş-. 
<cări revoluţionare noaptea şi pe timp ploios, pentrucă 
aceste. elemente împiedecă adunarea mulţimei. Tem- 
peratura, anotimpul, starea topografică precum şi cea 
atmosferică, pot favoriza:.sau înlătura o revoluţie. | 

„Dar ar fi o exagerare să se: susţie că elementele fi- - 
zice. singure pot produce revoluţia... 

1). Dacă factorul cosmic este auxiliar, cel economic 
însă e covârşiter de important. Toate revoluțiile au 
fost -cu necesitate legate de rcaua stare materială. în 
marea revoluţie franceză situaţia -economică a clase- 
lor de jos a fost mobilul, carea dat forţă vie ideilor 
de libertate, egalitate şi fraternitate. Lupta -contra 
capitalismului, adesea hrăpareţ şi: imoral, a pricinuit: 
în timpurile mai nouă: mişcări serioase, descărcări de: 

„ură în masse. Taine depreciază chiar. scopurile ideale 
” ale revoluţiei franceze, susţinând că «libertatea, ega- 

  

1). Stadtler. Die Weltk/deasrevolution. 1920, Pg. 1-12.
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litatea, suveranitatea legei; nimic din. toate acestea muz" 
există de cât în cuvinte» ? Prima cauză şi cea mai 

! 

de seamă este,:după. Taine, de natură -economică. E.- 
ştiut că în'anul 1789 a .fost o. secetă, care desigur a. 
provocat'o surexcitare în spirite, agravând nemul- 
țumirila populare. Foamea e o cauză principală: Ea 
e «0 pasiune care nu e nici: istorică, nici locală, ci 
naturală şi universală; cea mai neîmblânzită, cea. mai * 
imperioasă, cea .mai.de temut din toate — teama de 
foame —, căci ea nu ştie nici să aştepte, nici să vadă 
diricolo. de ea însăşi» : In” fraze foarte sugestive face 
Taine tabloul omului înebunit de foame, care devine: 
capabil de orice acţiune, oricât de rea ar -fi ea. «Ca' 
pe o plută de naufragiaţi fără hrană,-el a căzut în. 
starea de ia natură: pânza subţire de obiceiuri şi idei. 
raţionale, în care îl învăluia civilizaţia, Sa rupt şi filfie 
în zdrenţe în jurul lui, Braţele goale ale sălbatecului 
au reapărut şi el le agită. Pentru a le întrebuința şi 
pentru a se conduce el nu mai are decât un condu- 
cător — acela din primele 'zile — instinictul :alarmat a! 
stomahului său suferind. De acum ceea ce domneşte: 
în el şi prin el e trebuinţa animală cu cortegiul său 
de sugestiuni violente şi mărginite, când sângeroase 
şi când grotesci.s:- :: -. IE 
„Dacă privim revoluţia de la 1848 din Franţa, con- 
statăm -că starea. economică . rea a fost un stimulent” 
foarte important. În anii 1845. şi 1846 populaţia de. 
jos a suferit mult, căci recolta a fost.rea şi în plus 
sa declarat o.adevărată boală a cartofilor,: aşa că 
cele mal împortante alimente lipseau. Din această 
cauză traiul s'a scumpit din ce-în ce mai mult, ajun= 
gând foarte anevoios în 18485; In. acest an în Anglia 
sa simţit O criză generală industrială “şi comercială, 
care a” îngreuiat şi mai mult viaţa de pe continent. 

  

1, B. Taine. Les origines de la France contemporaine. ed.. 7, Tome II. 18, Pe. 2 
2). H. Taine. Les origines de la France contemporaine. cd. 
7, Tome I. 1578 Pe, 330, | d - 
9) E. Taine. op. cit, Tome 1. Pg. 350, 
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La acestea s'a adăogat legitima revoltă a. poporului 
contra orgiilor aristocratice, care au sporit şi mai mult 
dor'nța de revoluţie. . a PE 

De asemenea nu trebue să credem că revoluţia ru-- 
„sească a rezultat din "motive pur politice, ci factorul : 
economic a avut un rol de seamă. E drept că lupta 
pentru libertate:a fost un imbold esenţial în Rusia, 
dar la aceasta s'a adăugat reaua stare materială a: 

„ țăranilor şi lucrătorilor. Aici a-prins marxismul ră- 
dăcini mai adânci, ca în alte țări, pentrucă lipsa „de 
pământ era foarte mare. -- De 

Dintre cauzele economice cele mai de seamă sunt: 
1) creșterea valorii muncii, 2) lupta dintre capital. şi 
muncă, 3) repartiția proprietății şi 4) crizele etonomice,. 
a). In antichitate munca -era desconsiderată, căci ea 
determina existența celei mai “inferioare clase; care 
avea. numai datorii şi. niciun drept. Munca era so- 
cotită drept “ceva absolut mecanic, fără niciun ele- 
ment spiritual, creator. Cu timpul -însă forţa muncii 
a biruit, căci ea s'a impus din ce înce mai mult, 

"determinând forma de organizare a statului chiar. Ce- .: 
lelalte elemente ale producţiei —capitalul şi natura-— 
au fost puse oarecum în dependenţă de muncă. Va- 
loarea muncii S'a afirmat însă 'odată cu dezvoltarea 
conştiinţei: personalităţii. Creşterea valorii muncii a 
dat naștere unei conștiinfi de drept şi de putere, care 
devine violentă, atunci când e nesocotită._ 5 
_b). In statele industriale revoluţia e produșul Juptei 
dintre capital şi muncă. Tendinţa capitaliştilor de a 

„scădea salariul sau de.a exploata pe lucrători, spo- 
” rindu-le. numărul” orelor de muncă, pentru. a-şi mări - 

e. capitalul, se loveşte .ds, aspiraţiunea lucrătorilor 
către un Salariu cât mai marc şi un timp de muncă 

„mai mic. Lupta aceasta poate avea chiar forme brutale 
de manifestare _ . a 
„Adeseori /upla contra inovufiilor, care' înlocuesc 

„braţele omeneşti prin maşini, lăşând astfel pe drumuri 
fără lucru pe lucrători, are caracterul unei adevărate 

"revoluţii: Revoluţiile muncitoreşti din Anglia în sec, 
18 erau îndreptate în special în contra întroducerii 
maşinismulni. E cunoscută. mișcarea Ludifilor.(1811), 

> 
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care nu a putut fi potolită decât prin armată. Chiar 
astăzi lucrătorii englezi duc o luptă surdă contra | 
maşinismului prin acel Cacannyprincip (încetinirea mun= - 
cli.pentru a micşora puterea de producere a maşinilor). 

c). În Statele agricole repartiția proprietăţii se: o 
„cauză economică de foarte mare” importanţă pentru 
producerea revoluţiei. Disproporţia în stăpânirea pă- 
mântului determină concepţia taoretică a socialismului 
agrar radical şi tot ea dă naştere revoluţiilor.: 

Astfel de. pildă în Rusia 130000 de -mari proprie- 
tari, aveau în Stăpânirea lor 85.957000 de desiatine 
de pământ (0: desiatină are 1.092 ha), iar 100 -de 

"milioane de ţărani numai 138.760.000 desiatine, aşa - 
că după raportul comisiunei agrare, instituită de 
Stolypin în'anul 1912, 70, 7% din ţărani nu aveau 
"minimum-ul necesar pentru existență. Acest fapt .ni: 
explică de ce erau foarte riiulţi social revoluţivnari 
printre ţărani.“ Traiul rău, mizeria, pe lângă jugul 
aspru al legii, îndemnau puternic către răsturnarea 

„ordinei sociale. o N 
Tot aşa în Ungaria. Pe lângă'tendința de a pro- 

fita politiceşte de ameninţarea cu bolşevismul, aut. 
fost totuşi şi cauze economice,. care au favorizat 
mişcarea revoluţionară. În această ţară 78", din po- 

- pulaţie nu avea pământ şi nici avere. Înainte de 're- 
* voluţie erau: acolo şase milioane. de proletari asri- 
coli, care nu posedau pămînt şi nu se ocupau nici-- 

_ CU. vreo industrie casnică. Această Situaţie a : deter- . 
minat de mai multe ori în trecut răscoale economice . 
Şi greve generale, Aşa'se citează 1 revolța de la 1891, 

„care a fost reprimată. prin violenţă şi. dizolvarea a- sociaţiilor muncitoreşti. La 1894 o altă răscoală e - 
înăbuşită în sânge, retrăgându-se şi drepturile po- 
litice ale lucrătorilor. Urmează apoi o grevă la se- 
ceriş în 1897, care e.potolită tot prin vărsare” de 
sânge şi în anii 1905-1906 o altă grevă generală. 
> Şi.nu mai departe de cât în țara noastră, revol- 
a 

"1)..Imre. Feyăr. Der Bolschenismus in Agrar-Ungarn. Deutsche Revue, Țuli 1909, e
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tele ţărăneşti din 1907 au avut ca substrat lipsa de_ 
pământ şi reaua lege a învoielelor agricole. 
- d) In sfârșit crizele economice Sunt şi ele impor- ' 
tante cauze de mişcări revoluţionare. Lăcumia ca- 
pitalişiilor şi marilor indusiriaşi, de a. produce cât 

- mai mult, duce la o supraproducţie, 'care are ca ur- 
mare încetarea parţială a producţiei, deci congedia- 
rea uuui mare număr de lucrători, sporirea. numă- 

-. rului muritorilor de foame; al nemulţumiţilor contra 
„stării sociale, e 

Revoluţiile în genere nu sunt lupte numai pentru * 
libertăţi politice, ci şi pentru schimbarea organizaţiei 
economice. De aceea, cu drept cuvânt, afirmă H. Bruck- 
Mann Că nevoia de hrană a fost factorul cel mai 
puternic al mişcărilor. revoluţionare în' antichitate ca 
„Şi în timpurile nouă. ? 
"- Kart Marx şi 'F7. Engels teduc toate celelalte cauze 
active ale revoluţiei numai la cea economică. După 
marxism, revoluţia este posibilă numai prin conflictul 
dintre forfele de productie şi formele burgheze de 

„Proprietate. Lupta dintre exploatarea capitalistă şi - 2 
proletari va produce revoluţia finală. Capitalismul 

„tinde către exproprierea treptată a micilor burghezi, 

! 

către acumularea necontenită a averilor. Nu e de- 
“ajuns deci numai voinţa de' revoluţie, pentru ca a- 
ceasta să se şi „facă, spune Marx, ci e nevoe de: 
condiţii economice prielnice, de necesitatea mediului 
economic. O revoluţie care ar avea ca scop o stare 

- nouă socială, diferită, de cea prezentă, dar care nu 
„ar avea nicio rădăcină. în . societatea. actuală, ar fi 

--ceva utopic, fără sens şi imposibil, " 
Factorul economic,e deci unul dintre cei mai ac- 

-tivi în producerea revoluțiilor, deşi nu este singurul. 

„2. Cauzele economice reprezintă oarecum revolta. 
“stomahului, 'revoluţia fizică în contra suferinţii. ca- 
uzată de societate. În afară de ele însă, dar tot așa. 

“de puternice, sunt cauzele deale. Dintre acestea vom 

1). H. Brookmann. Lebensmittelnăte und Hungerrevolten în, 
-tier franzăsischen Revolution. Neue Zeit 1913. Pg, 229, „a 

7 ” ”
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accentua, în primul rând; pe cele de. națură juridică. 
Lipsa de “dreptate 'e uneori .un imbold hotărâtor: 

pentru revoluţie. Dacă foamea mână orbeşte, ne- 
dreptatea împinge în mod raţional, conştient, dar cu 
aceeaşi intensitate: şi siguranţă, către revoluţie. Wee- 
galitatea în fața legii, existența a două feluri „de 
dreptate după clasele sociale, privilegiile legale ale 
unora, formează motive de nemulţumire. Lipsa unui . 
drept .social,-care :să. apere pe cei slabi „de exploa- 
tarea capitalistă, lipsa unor legi, care să.stabilească 
raporturi drepte. şi umane între capital şi muncă, 
între forţele de producţie şi consumaţie, toate. aceste 
sunt cauze “ale dorinţei de schimbare.a societăţii 
actuale. Nu este însă de tăgăduit câ în ceea ce pri- 
veşte legislaţia” .socială s'au făcut -paşi mari spre 
socializarea dreptului. Astfel încă dela începutul se- 
colului. 19 apar în Anglia legile de protecţie ale 
muncitorilor. În anul 1$02 parlamentul englez legi- 
ferează. că orfanii, care lucrau în fabrici, să nu.poată . 
fi întrebuinţaţi noaptea la niuncă.şi nici-să nu lu- 
creze mai mult de 12 oare -pe'zi. .La 1819 şi 1832 
statul intervine iar, temându-se ce degenerarea rassei, 

9 şi limitează! timpu!.de, muncă, pentru copii: până la 
„13 ani, la maximum 9 ore, iar pentru cei până la 
18 ani la 12 ore pe zi. După aceasta -au început a 
se Îace legi protectoare ale muncii. în toate. statele: 

Aristoteles : accentuiază în .special Starea  juri- 
dică drept o cauză principală a revoluţiei. Neega-. 
litatea dă naştere unei tendinţi de egalizare în sufletul 
unor şi. de: diferenţiare continuă în sufletul. celora. 
care au cules avantagii de pe urma deosebirilor. : 

» Aristotel stabileşte că 'egalitatea .şi /negalitatea. sunt. - 
două stări naturale tot.aşa de îndreptăţite, căci din: 
punct de vedere polilic toţi cetăţenii trebue să fie 
egali. Din. punct. de vedere al constituirei sufletu- 

„lui însă oamenii sunt neegali, prezentând grade diferite 
de capacitate intelectuală. Statul poate exagera. sau 

» tendinţa. către egalitate sau cea către .diferenţiere,. | 
de aici se nasc idei revoluţionare. După Aristotel 

„pot fi deci revoluţii contra inegalităţii “sau: contra 
egalităţii absolute. In genere. însă revoluțiile se ba= 

4
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jează pe ideea de egalitate naturală. şi tirid să înlă-. 
ture orice inegalitate impusă de stat. “Abuzul statului ” 
în această privinţă e o cauză de revoluţie: Aristote) . 
deosebeşte revoiuţiile după forma de'stat (democraţie, - 
aristocrație, etc.,) dar în „orice revoiuţie cauza priâi- 
cipală e de natură. juridică. * 

Neegaiitatea juridică pregăteşte revoliţia” în - doiră 

produce astiel starea psihică potrivită: pentru revo= 
luţie ; ea zdruncină încrederea în autoritate şi în; lege, 
făcând pe. individ să tindă cătră satisfacerea dreptului 
său pe alte căi. b) Obiectiv, prin faptul că întăreşte 
conştiinţa opoziţiei. dintre; clase. Comunitatea muncii, 
a ocupaţiei, a bucurii şi a durerilor, dezvoltă con- -: 
știința de Sine a'unel clase. Conşiiinţa aceasta de 
clasă este însă, în acelaş timp, şi o conștiință. de 
putere, care poate deveni periculoasă pentru orgâni- 
zarea. statului, căci o. casă * conştientă de forţa - ci 
tinde să dobândească putere şi dreptate. 

moduri: a subiectiv, primprovocarea unui sentiment”! 
'de revoltă în sufletul 'celor nedreptăţiți.: Nedreptatea 

x 
In feluj acesta” nedreptatea pregăteşte proletariatul, 

care este elementul activ in revoluţie. 

3, Cauzele politice. Contrazicerea- între forma de 
statexistentă şi noile 'tendinţi' politica e un motiv 
de-agitaţii revoluționare. Asriei e constatat: că în- 
totdeauna monarhia absolută, cu varianta ei tirania, 
a dat impulsiuni către” revoluţie. Toate: revoluțiile 
“ruseşti au avut drept scop. dobândirea unei constituţii. 
Revoluţia junilor Turci s'a făcut numai pentru a' se 
transforma vecbiul imperiu Hamidian într'o monarhie 
constituţională. 'Absolutismul a început a cădea'odată - 
cu scăderea prestigiului forţei fizice şi a religiei, pe 
care se baza autoritatea nediscuțată a unui şef. De. 
îndată. ce'a căzut credința în persoana'sacrosanctă a 

„şefului s'a ivit ideia de lege, care să garanteze drep- - 
turile şi să prevadă datoriile bine stabilite ale fie- -- - 
căruia. Printre” cauzele politice fundamentale ale re- 
voluţiilor. trebue să punem: Zendința” democratică, 

ID). Aristoteles, La politique. Trad, par Thurot.-c) vu. 
7 a ! LII i -
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ideia de stat național şi aspirațiunea câtre libertate 
_"şi autodeterminare a popoarelor. 

" Forma absolutistă de stat începe. să -producă ne- 
“snulțumiri atunci când indivizii capătă conştiinţă de 
valoarea! lor ersonală şi de drepturile lor. Când îşi 
dau seamă oamsnii''că suveranul nu e reprezentantul j 

“lui D-zeu şi nici nu. are vreo putere misterioasă, - 
“ atunci încep să-şi afirme. voinţa lor proprie, îndrăz- 
Bind chiar să se opună voinţei suveranului. Misti- 

.cismalul absolut îi se opune naturalismul juridic, 
Revoluţia franceză a fost manifestarea cea mai înaltă 
a conştiinţei dreptului şi a [iberalismului politic ; ea 
a 'câutat să realizeze o formă de stat mai perfectă, 
democratică. Modificările suferite de constituţia revo- 
luționară dovedesc încercările şi. lupta” pentru realiza- 
rea principiilor nouă. Constituţia. dela 1791 nu în-- 
făptuise democraţia,-aşa cum rezulta din. declaraţia 
drepturilor omului, căci nu toţi cetăţenii aveau drep- * 
ul de alegere, ci numai acei cari plătiau un impozit 
egal cu valoarea a trei zile de lucru: pentru eligi- * 
bilitate era nevoe de .un cens şi mai. mare: „Com- 

“plect. exclus: dela participarea activă la viaţa statu- 
imi este acel care nu posedă“ nimic, lucrătorul. care 
nu poate “îndeplini această condiţie pur exterioară, 
deşi uneşte în el-toată inteligența-şi toate „însuşirile 
personale care îl fac demn de cele: mai mari ono- 
Turi>. i [. Stein „susţine -că această constituţie, cu 
toate tendinţele ei democratice, nu face altceva de 
cât înlocueşte deosebirea după stări sociale prin aceea 
după avere. În afară de acestea, Constituţia din 1791 - 
udmitea "încă monarhia ereditară. 

Constituţia din 1793 modifică întreaga organizaţie 
socială pe baza a două puncte fundamentale: 1) 
desfiinţarea regalității şi proclamarea republicei şi 2) 

„ «identificarea dreptului omului cu; dreptul cetăţea- 
nului. e Prin această constituţie se proclamă valoa- 

4 

- 5. L. Stein. Der Socialismus und Kommunismus des heuti. 
„Sen Frankreichs, Leipzig 1848 pg. 109, 

„_2;L. Stein. Der Socialismus und Kommunismus des heutigena , 
/'rankreichs: Pg. 116.
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- sea personalităţii libere şi a contractului social şter= 
gâddu-se- orice deosebire de avere. 

Urmează apoi constituţia din. 1895, cu caracterut 
ei r&trograd. Ideile democratice ale revoluţiei îran- 
ceze se răspândesc în . toate statele europene,: d 

“aceea încape: a se manilesta pretutindeni tendinţa 
liberalismului politic, care de multe ori a- luat forma. 
unor. revoluţii violente; 

In al doilea“ rînd ideta de stat național a provocat 
multe "mişcări revoluţionare,, Naţiunile conştiente tind 
să se dezvolte independent, . cu o organizaţie poli- 
tică proprie, ele vor să devină state naţionale. Conş- 

 tiinţa unei comunităţi spirituale; la mai mulţi îndi- 
vizi, dă naştere. tendinței” de a fi impreună, “de a 
"forma o colectivitate unitară. Acea conştiinţă . dez- 
voltă şi: voinţa morală de' a crea valori -culturăle: 
proprii, deosebite de produsele 'altor colectivităţi. 
Aşa se naşte conştiinţa naţională, care tinde iai. 
departe către înfăptuirea statului naţional indepei-- 
'dent. Idealul acesta, existent. în . sufletul tuturor po-. 
poarelor, întreţine iredentismul în statele cu popu-: 

“ laţii variate şi tot el explică rezistenţa la toate. în-- 
cercările de asimilare ale poporului” predominat: 
într un Stat poliglot. 

In sfîrşit. îdela de- libertate. şi. de antodeterminare- 
a popoarilor e un motiv de perturbare pâlitică. As- 

„tăzi uu se mai pot îngădul anexiuni de teritorii cu 
„populaţii naţionale bine determinate, . căci acestea. 

Sunt adevărate focare de revoluţie. Toate popoarele: - 
-vor să se hotărâscă liber asupra soartei lor: E in- 
teresant de ştiut că Marx şi Engels.nu au dat va-- 
“loarea cuvenită acestui principiu a! auto-determinâ- - 
“rii.. Din contra ei au. susţinut .tema că naţiunile mari: 

, au dreptul să cuprindă şi să «desnaţionalizeze pe cele: 
- mici, pe cele înapbiate, câre nu aduc nici o contri-: 
_buţie la cultura umană. Astiel Marx, . in.. nişte. arti- 

cole pe care. le: publică în New- -york. Tribune asupra: 
problemei. orientale,: între anii, 1853—1855, admite 
dreptul de liberare al.popoarelor orientale de sub. 
Turci, numai pentrucă el consideră Turcia ca un: 
cadavru, care nu are putere. de a asimila pe acele na— 

pa p
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iuni inculie. In aceste articole predică 'Marx. extin- 
derea Germâniei şi germanizarea popoarelor, care nii 
pot. trăi prin ele înşile.-! 

- In- marile revoluţii cunoscute facțoriil politic | a 
„avut un rol de seamă şi mai întotdeauna revoluţia 
socială a fost precedată de cea politică. Dacă ne în-. 

„toarcem privirea spre. trecutul Rusiei, constatăm că, 
începând din. sec 18, din timpul lui Petru cel Mare, 
Ruşii se cândiau, din ce în ce mai'stăruitor la Schim- 
barea formei de. guveinământ şi la :iînfăptuirea liber- 
tăţilor naturale. ale omului. Din acest timp datează 
primele proecte de constituţie, unele foarte liberale, 
„<hiar cu. elemente socialiste. Sub. influenţa constitu- ” 
'ţiona'ismului englez p& deoparte, iar 'pe.de alta a: 

- filosofiei” politice a lui Montesquieu. şi Rousseau, st 
„făuresc planuri de reforme! politice în "organizarea 
Şi conducerea. statului rusesc: Absolutismul - țarist se 
. face din ce-in ce mai apăsător,:de' acea ideile de 
reforme capătă . d formă revoluţionară. Incercările 
„nereuşite de realizare. â libertăţii şi” democraţiei, pe 
căi. de reforme. legale, dau naştere unui curent politic 
revosuţionar. Sub ţarul Alexandru „apar. “Decembriş- 
„ii, care. cer reforme. politice şi parvin să facă miş- 
„carea -dela 1825, Dar: stăpânirea rusească, în loc să 
țină șeamă de tendinţele timpului, începe sub Nico: 
„lae L.o puternică mişcare reacţionără, "care înăbuşă 
“orlce avânt către libertate. Sub acest ţar însă rev 
„luția internă. sufletească ' dobândeşte o intensitate nt- 
bănuit .de .mare, „pregătind. Spirițele pentru revoluțiile 
„politice viitoare. Literatura rusă, din acest timp, ex- 
„primă tocmai această comprimare, aceăstă frământare 
„înterioară,. căreia nu-i jătmăsese: nici o posibilitate de: 
„exprimare, activă şi. de traducere - în fapt. * Pentru 
„acest „motiv fiece! personagiu din romaiul rus este 
„ Simbolic, căci ei întrupează o. idee socială” poli tică. 
Dar .curentul liberal- -revoluţionar. dobânrideşte tin ce: 

„în. ce mai mulţi aderenţi. Sub: stăpânirea țarilor Ala- 
„"xandru IL. şi Nicolae, 1 lupta. pentru, constituţia și li- 
, De a i eee | 

) 
e DB Cunow.— Marx, und das! „Setbstestiiumungsrecht 
” „șder, Nation, „Neue Zeit, JS,
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bertate începea avea 'oarecare-succese, mici la. -în- 
“ceput, dar apoi mai mari. Ajungem . astfel în anul - 
1905 când, în urma revoluţiei, se dă chiar un fel de . 

— constituţie şi se înființează Duma. Greve, .revoluţii, 
- desăvârşesc şi consfinţesc acest drept smuls de la 

- ţar. Contra-revoluţia ţaristă, încercând să justifice 
“ încă nevoia de: absolutism,. asimilează pe țar cu mo- 
narhii din apus şi, în numele principiului monarhist, 
începe teroarea albă, care exasperează - pe pacifistui 

Tolstoi, făcându-l să scrie pagini pline de. durere şi 
sevoltă Vestita Ohrană şi lupta fățişă, contra “drep- 
urilor câştigate de popor pregătesc şi. mai mult spi- 
zitele pentru revoluţie, care isbucneşte în stârșit În | 
impui războiului mondial. 

Şi tot aşa. în ceea ce priveşte | revoluţia germană. -. 
_Negreşit că. ea afost, în primul rând, :0 urinare ne- 
mijlocită a înfrângeșii suferite în războiu. Nu e mai 
puţin adevărat insă' că organizarea statului prusac a 
<ontribuit puternic la producerea . revoluției. . Prusia 

__ era un stat bazat pe un mecanism autoritar, care, prin 
„puterea sa de constrângere, înăbuşa : orice „persona- 
litate După Mfeinecxe!. revoluţia germană a fost mai. 
întăi de natură militară. „po-itică. Şi apoi ecOnomnico- 
„socială. Cu alte cuvinte, în Germania ! a fost: o revo- 
_luţie contra militarismului. şi a formei de guvernă- 
"mânt. Se vede aslfel, din' exemplele istorice” arătate, 
„că Şi factorul politic-are o mate “importanţă: în de- 
terminarea .revoluţiilor. . 
4), Cauzele istorice sunt mai pirţin puternice, „de 

oarece ' în viața. unui popor voința şi energia pot" 
"<ontrabalansa - tradiţiile şi evenimentele istorice; Re-. 

7» voluţiile formează întradevăr un -spirit -aparte, cu 
"predispoziţii speciale, “cu porniri către revoluţie. . În 
" Rusia, “de piidă, credinţa în puterea - revoluţiei. deve- 
“nise -un fei 'de dogină religioasâ, care fascina. spiri- 
tele. Aco!o "unde. s'au făcut. revoluţii-e uşor să se mai 
 facă;. deoarăce se' stabileşte: un- fel de:traăiţie revo- 
duţionară, Deivoltarea, istorică a; unui „popor condi- 

- ]).: Fr, Meinecke. Die geschientiichen. Ursachân der deut-! 
Schen, Revolution. Deutsche Rundschau, Mai 1919. . . ..



ționează întru câtva acest -fenomen. Astfel o ţară 
agricolă, în care spiritul conservării proprietăţei e cu 
necesitate mai dezvoltat, seva preta mult mai greu 
la. revoluţie, căci ea: are o tradiţie mai mult sau mai 
puţin conservatoare,  . . o ae 

Evenimentele istorice pot 'provoca: şi ele revoluţia. 
Adeseaori înfrângerile militare din războaie dau naş- 
tere unor turburări grave, mai. ales atunci când po-. - 
porul este secătuit economiceşte şi când . predomină 
autoritatea arbitrară. Revoluţia rusă -din 1905 e pro- 
dusă, între alte cauze, -şi'de înfrângerile suferite de 

"acest popor în războiul cu Japonezii. Şi revoluţia 
germană din anul 1918 nu este fără legătură cu că- 

„tastrofa militară, care a produs” deprimare în. suflete 
şi dorinţa de răzbunare pentru jertfele inutile. Dar 
tot aşa succesul revoluţiei bolşeviste, din zilele noaș-. 
tre, ilustrează importanţa războaie:or pentru revoluţii. 

Se ştie că în, primele timpuri bolşevismul avea un 
caracter radical-pacițist, ori lumea era sătulă. de :sa- 
crificii-şi mai ales, începuse să vadă: non-sensul răz- 
boiului; în această stare de spirit radicalismul paci-, 
fist al lui Lenin apare ca.un ideal salvator... , 
-- tevendicările istorice -sunt de asemenea cauze de 
revoluţie. irlanda, care aspiră de atâta vreme către 
autoriomie şi independenţă, şi-a manifestat necontenit 
această tendinţă prin multe răscoale. .  _ 

: Prin urmare . tradiţia, evenimentele. şi revendicările 
istorice,, ajută. sau împiedică revoluţia: Factorul isto— 
ric nu are”rolu! cel mai de seamă, că el are mai 
mult o importanţă ocăzională în producerea revoluţiei. 

5). O-altă cauză importantă a revoluţiei este orga- 
- nizarea puteșii spirituale religioase... E constatat că în 

trecut şi mai ales la popoarele de pe o treaptă: mai in- 
ferioară de cultură, conștiința colectivă 'stăpâneşte pe 
cea individuală, personalitatea omenească fiind su- . 
bordonată în. mod absolut şi necondiţionat mentalită- 
ţii colective, grupului social.. În formele. mai inferi- . 
oare de societate relizia era atotputernică, căci ea. - 
Stăpânea sufetul primitiv. În aceste forme -saciale 
«tot ceea ce e social e şi religios, ambele. cuvinte-sunt 

.



sinonime».: Pentru” acest motiv. egislaţiile vechi sunt | 
"în,genere inspirate de religie. Fapte, c care astăzi sunt - 
considerate ca aparţinând domeniului interlor al- con - 
ştiinţei şi cărora deci nu li se aplică sancţiuni, erat 
în antichitate supuse sancţiunilor sociale- -penals, Se 
înţelege că această. autoritate a religiei a deterininat - | 
o anumită stare sufletească. In trecut: au fost: multe- 
1ăzboae sângeroase şi revoluţii: determinate. numai de. 
“religie. Astfel” revoluţia engleză de sub Carol 1 a fost 
produsă în special de cauze ieligi oase. Căderea re- 
gelui Carol şi proclamarea. republicei, al cărui şei 

“este Cromiveli, sunt, urmări 'ale revoluţiei facută de. 
popor pentru apărarea -religiei. Credinţa religioasă a 

“ocazionat în genere două feluri: de revoluțli: [) unele 
cu' caracter conservator, favorabile religiei şi 2) a/fele 

“-antireligioase. Revoluţia engleză de la 1641 ataten: -, 
dinţi conservatoare, căci ea e produsul luptei: contra 
încercării de a'se întroduce catolicismul. Schimbările. 
politice, care s'au operat cu ocazia acestei revoluţii, 
sunt numai nişte efecte secundare ale ei. Tot aşa re-. 
voluţia de la 1688, care a adus pe iron pe Wilhelm . 
de Orange, şi ea a avut ca Scop “păstrarea bisericii an- 
glicane şi a drepturilor câştigate de .parlament. Dacă. 
în: trecut, reiigia a dat naştere unor revoluţii cu ca- 
sacter conservator, . în timpurile nouă organizarea bi- 
sericii a produs, nu arareori reacţiuni puternice contra 
sa. Exemple ni oferă, Rusia. În ţara aceasta religia a - 
contribuit mai ales la dezvoltarea - spiritului ” revolu= 

” ţionar, deşi creştinismul, prin misticismul său, e con- 
servator, 'reacţionar. Christos recomandă celor asu-: 
priţi resemnarea şi renunțarea la bunurile pământeşti, -_ 
respectarea autorităţei şi ierarhiei. «Daţi Cezarului ce - 
“este al Cezarului», zice Christ. Socialiştii văd în creş-" - 
“tinism chiar un mijloc de -asuprire a poporului. Kaut= , 
sky zice: «creştinismul nu a învins că o forță revo- 
Iuftonară, ci conservatoare, ca un nou sprijin al apăsării .-- .- 

şi exploatării.» ? La: origine şi creştinismul, a tost o 

I.E. Durkheim. De la Division da travail socat, ed. ui 
J9. Pg. 143. . -- 

2). IX. Icontaky. Ursprung des Caristentas. “Siatigare - 
1910. Pg, 496. ,
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“migcâre protetără, o religie, a celor mici i şi. apăsaţi, pe 
Care vroia să-i scoată din mizerie. Ds aceea chiar forma. 

_ Originară a organizaţiilor creştine. era comunistă (un fel - 

de comunism de consuni). Mai târziu acest caracter pro- 
“letar S'a pierdut,. căci “creştinismul a admis deosebirea 
„dintre: clase. şi perpetuarea sărăciei. In special auto--. 
- ritatea bisericească, dorind o. cât .mai mare putere 
Jumească, a devenit: interesată” şi a făcut din .obi- 

- <eiuri şi superstijii nişte adevărate dogme apăsătoare. 
- Comunitățile creştine, mici la început, niărindu- -se, s'a 

„ Simţit nevoie de administratori ai bunurilor: comune. 
" Aceşti administratori — episcopi -— căre, au fost aleşi -. 
dintre: cei „mai pricepuţi: în afacerile : economice, au. 
“levenit oarecum aristocrați, conducători, în. comuni= 
"tate.. Ei au profitat de situația, lor şi, “pentru, a-şi în- 
„dulci traiul, au inceput a fi. autoritari cu comunitatea. 
"Forma rudimentară episcopală a dat apoi naştere Com-. 
plicatei: organizaţii bisericeşti, - 
„ In Rusia biserica s'a pus în servi iciul* tiraniei: ab- 
soluțiste, devenind astfel Ampilătoarea. poporului. Ţarul, 
«era considerat ca reprezentant -al lui: Dumnezeu pe -. 
„pământ şi- proprietărul latifundiar. ca reprezentant a] 

- farului, deci. tot al lui D-zeu, aşa! că asupritoarea -: 
ierarhie socială era.Ssocatită ca fiind de natură divină. 
Deviza reacţiunei: ruseşti. era: monarhism absolut, 
ortodoxism, rusism. .Pe baza misticismului religios se 

- ridică Konstantin Petrovici Pobedonoscev în. “contra 
- „oricărei tendinţi- democratice,. După acest bărbat de 
"stat, adevărul în ştiinţă, ca. şi în politică: nu ss 'do- 
„.bândeşte, prin rațiune, ci. prin religie. Omul e rău de -- 
„a. natură,; zice el, massa mare. a. poporului nu, se 

- poate, conduce. singură, “de aceea ea trebue. să asculte 
de sinod, :de autoritatea bisericească, supremă, care. 

- deleagă putercâ sa. Țarului, Religia apăra pe Țar. şi.: 
ti justifica puterea absolută, ln nuniele aceluiaș: prin= 

Na €lpiu al religiei . Leontyev; unul „dintre, apărâțo rii -re=: 
acţiunei, pune morala şi, politica în dependenţă absolută 

de. religie. In Rusiă era, deci un absolutism, feocratic. 
Biserica apăra: taisriui Petru a-şi întări. puterea. sa 
„bimească.. Țâranii bigoţi şi naivi vedeau în preoți 

“niste, mijlocitori reali între - D-zeu şi om, cu 1 puteri
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„foarte mari: Această : credință a poporului a înlesnit 
-întemecerea aristocrației bisericeşti. Ura în contra-a- - 

„"sestor preoţi tirani şi hrăpafeţi s'a extins-şi asupra 
religiei, dând naştere ateismului şi materialismului 

“revoluţionar rusest. Masaryk. crede--că creştinismul, 
„“prin el însuşi, a. perfecționat” absolutismul şi a con- 
tribuit la dezvoltarea teocraţiei, Esenţa creştinismului, 
este iubirea de D-zeu . şi de aproapele,: dar credinţa, 

„<are e fondul religizi. chiar, este id ntiticată. cu for- 
„mele bisericeşti; a crede -în D-zeu înseamnă a crede - 

în” preoţi, care „pun pe om în.legătură cu. D-zeu. 
Preoţii devin ceva supertor comunului celorlalţi mu- 
ritori. Astfel se naşte, aristocrația sociălă religioasă, 
“In al douilea: rând . creştinisinul-a dat precădere vir- . 
“tuţilor -pasive, zice. Masaryk.!- Intr'adevâr, una din 

- “principalele virtuţi creştine e umilința, aşa că religia 
- “creştină e foarte proprie pentru âbsoiutismul politic... 
""Este şi aceasta una dintre interpretările creştinismu- « 
„“lui, deşi ni se pare că preoţii nu.au, după adevărata 
“doctrină. creştină, „rolul “care -li se” dă .de biserica - 
:rusească, 

" - In” contra. catolicismului degenerat, care se îngrija : 
“mai mult de puterea lumească de cât de cea spirituală,” 

--:a reacționat Luther, care a întemeiat o nouă religie 
“bazată pe:etica creştină. În contra. teocraţiei ruseşti 

; S'au ridicaț maferialismul, ateismul. şi pozitivismul, 
“ Aceste curente s'au alimentat mai mult din ura contra 
preoţilor decât din ştiinţă : Ele s'au manifestat în viâţa 

„.” “politică sub forma.revoluţionară, Revoluţiile moderne - 
"au început în-genere: prin lupta: contra teologiei şi 
bisericii, piin credinţa: în, rațiune şi nu în dogma bi- . 

. sericească.- Trebue să adaozăm însă că nu religia, prin “ 
esenţa sa, provoacă revoluţia, ci organizaţia biseri-: 
cească, care nit se separă 'de tendințele despotice lu- 

„meşti, Absolutismul cterical reacţionar sprijină şi do- 
- reşte tirania, prâvocând: prin aceasta, curentul revo- 
“-Muţionar anti-religios, - e 
--6). “In” sfârşit “printre cauzele, cele mai importante 

11): Th. Hasaryk, Zur russischen Geschichts— und. Reli= - 
Qionsphilosophie.. Soziolopische Skizzen, Țena 1913... ă 

= 
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finale oarecum, trebue să puneri Starea psiologjcă 
a indivizilor. și popoarelor. Pentru determinarea unes 
stări psihice speciale revoluţionare e: necesară, pe: 
lângă celela!te condiţii, exercitarea unui: puternic au-- 
foritarism. Condiţia. obiectivă ar ti: deci autoritaris-: 

- mul, care suprimă'Sau înăbuşă personalitatea, Aşa se- 

explică faptul că iredentismul s'a născut şi întreţinut SE 
în statele poliglote, căci excesul 'de atitoritate a deş- - 
teptat spiritul revoluţionar. Auitoritarismul dă naştere- . . 
tendințelor individualiste,:care pot fi considerate ca. 
o. etapă, către revoluţie. Individualiştii. sunt revoltați, 

“ei insă, de cele mai multe ori, predică. numai o re-: 
voluţie utopică, ideală, fără a deveni activi. In contra: 
prejudecăţilor sociale, impuse prin autoritate, se ri- 
dică .un-/Bsen şi în contra tiraniei. mediocritâţii cere. 
el libertatea adevărului. Tot revoluţionar, anarhic însă;” 

. Stirner se, ridică în contra ideii de autoritate, căci: 
aceasta asupreşte pe individ. In realitate revoluţia nu 
cere suprimarea oricărei autorităţi, ci numai a aceleia 
"necorespunzătoare idealurilor raţionale. Stirner -însă: 
exagerează, considerând societatea, cu -ordinea. sa, 
drept o piedică în dezvoltarea individului. După a-. 
cest gânditor mediul nu formează pe. om, ci. din contra; 
înăpuşă ceea: ce are el mai propriu şi mai de valoare, ' - 
anume voința şi personalitatea liberă. Stirner încearcă. 

_să dovedească non-sensul autorității religioase şi a. 
celei sociale, ' D-zeu nu e decât omul delficat-'sau gra-: 

_dul maxim de atribute spirituale: omeneşti (atotştiinţă,. : 
atotputință, etc). Dacă D-zeu e o noţiune” fictivă Cre-. - 
ată de om şi Cua-material uman,! atunci ce rost mat: 

„are autorifatea : retigioasă ? In al doilea rând, omut-. 
în. sens generic —— umanitatea —e- o "abstracţie, căci - 

mu-există decât indivizi. Individul e singura realitate, - 
societatea fiind o reunire de indivizi. Dăcă.şi socle=: 
tatea e o: „abstracţie, atunci nici autoritatea . socială 
nu are niciun rost.. Eul e fotul şi unicul, „nimic înu- 
există mai: presus şi în ăfară de el—el e negația: 

“totului. Legea acestui eu este egoismul, interesul per- 
sonal; nu există nicio regulă morală generală , care:: 
să se poată impune “eului. De aceea idealul teste libe- 
area eului ; „de arice constrângere, fie ea religioasă
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sau socială. Pentru înlăturarea autorităţii, â cons-.. - 
“1rângerei, e nevoie de anarhie, de rev oluție, conchide 
Stirner. a -- | 
“Cum vedem, Stirner „exagerează făcând apologia: 

individualismului egoist şi cerând suprimarea oricarei 
-. autorităţi. 

In genere însă autoritarismul e. condi (la 'oplectivă, 
care ocazionează manifestarea tendinței de libertate 
:a persoanei: Autoritarismul politic a întărit în Rusia 
dorinţa de libertate şi a: nutrit spiritul revoluţionar. ” 
Violenţa, pedepsele grele, nu au fost în stare să îna- 
Buşe această aspiraţiune, ci i-au: dat o formă mai 
conturată, mai clară,. | 

E constatat că: revoluțiile sunt. făcute de obictiu 
de minorităţi,. de grupe de oameni neadaptăţi la con- 
dițiile de viaţă. „O minoritate brutală şi îndrăzneață - 
va conduce întotdeauna o. majoritate temătoare. şi 
“mehotărâtă“,. : cum zice Le Bon. O.sumă de nemul- . 
ţumiţi energici fac curent în mulţime, îşi impun vo-. 

__ința lor puternică şi,. printr'un  proceș .de sugestie, 
“trag după ei mâssele adesea indolente,- În Rusia, de 
“pildă, nu. bolşevicii propriu zişi Sunt cei mai nu- 
meroşi,. căci ţăranii, având pământul, lor, sunt con- 
“servatori, iar orăşenii, despuiaţi de-orice mijloc de 
apărare şi temători, sunt şi ei. desigur contra asu- 

„pritorilor lor, totuşi teama acestora din urmă, de-- . 
zinteresarsa “celor: dintăi, lasă frâu liber pitterii unei 
minorităţi. Engels însuşi recunoaşte“că toate revo- . 
“duţiile din trecut au fost făcute de minorităţi. Ei 
Spune textual: „dacă facem abstracţie de orice con- 
“inut concret, forma comună tutuzor acestor. revoluţii 

- era aceea că ele erau revoluţii ale minorităţii“, ? 
Când vorbeşte însă despre aceasta, Engels are în 
vedere în special scopul şi. interesele revoluțiilor de 

1). HI. Stirnor.: Der Einzige: und. 'seln Bigenthurm, 1883. 

-2). Dr. Gustavo Lo Bon. La "Revolution. franţălse et ta 
. isycHologie des râvolutions. Paris_1918 Pg. 188. : 

3). ar] Ilarx. . Die Klassenkâmpfe în Frankreleh, 1848. 
aa Bis 185, Berlia 1905 - Pe? A 
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până acum, care nu'au fost revoluții ale proletari—: * 
-atului propriu zis: In orice! revoluție” însă majorita- - 
tea sau se pune în serviciut unei minorități sau ră—.: 
mâne pasivă. 

In ceea ce priveşte stărea subicctivă psihologică, . 
trebue să ne gândim, în primul rând; la faptul'că , 
revoluțiile sunt făcute de masse,: nu de indivizi, şi 

„ca atare să ne referim” la. psinălogiă colectivă. Omul - 
nu devine. revoluționar. propriii: zis. de cât atunci: 
când e înglobat într'o: mulțitine, „tinde - dispare * timi=.. 

_ ditatea şi, “raţionamentul obiectiv şi clar. D-L Rădu- - 
iescu-Motri a observat just acest lucru. când a. 
„susţinut că „calificarea de revoluţionar -nu este de 
resortul psihologiei individuale, ci de: acela al psi— 

— hologiei sociale“. ! Individul izolat nu are îndrăz= . 
neala șă se ridice în contra: autorităţii, căci se teme: - 

„de consecinţe,. raţiunea îl "opreşte. El e numai un! 
revohat, un nieadaptat cit atitudine critică faţă: de 

„realitate. In massă, în mulţime însă, individui lucrează: 
sub impresiunea sukestiei colective, de accia el pierde: . . 
din prestigiul. său, scade în inteligență: şi. în morali= +... 
tate. Cercul conştiinţei, sale devine îngust, probă e 
faptul că tot ceea ce nu intră în “mulţime şi nu. a=-- 
“doptă vederile ei devine obiect de-ură şi de. distru- . 
gere.. Tot aşa îndrăzneala individului sporeşte în: - 
massă,- deoarece. responsabilitatea” lui individuală: 

- scade, mulţimea! fiind' anonimă. 
Când vorbim despre: cauzele psihologice: ale re- 

voluţiei, ne "gândim la. adevărații revoluționari, nu 
“la acea pleavă. sau drojdie a societăţii, la criminalii: 
şi. răufăcătorii, care “întotdeauna au profitat de :re- 
voluţii în interesuj lor” “personal. Aceştia nu șe ri-— 
dică în contră orgabizaţiei sociale, decât, pentru: a 
dobândi ei "bogăţie şi -putere, ei compromit orice: 
mișcare, fiind gata oricând a trăda. pe adevărații re-. 
voliționari, dacă Ii se "dă mai mult de alţii. 
“ Aceştia. nu. sunat 'proletași:. adevăraţi, ci ei formează: 

„aşa numițul. proletariat al “golanilor, + plumpenpro= 
Ț? 

10. Rădalesen:Zotra. Din psitolegia revăliționatiai. 
Bucureşti 1919, Pe. 12, - 
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letatiatr,. cum îi zic Marx şi Kautsky, UI Nut. -psiho- | 
logia acestora constitue: psihologia revoluționarului. 
Massele, în genere, sunt conduse de unul Sau câţiva 

 îndivizi, care le sugestionează. Ele “lucrează sub im- 
presiunea unor idei” şi sentimente străine, impuse lor 

"de o voinţă. tare, care -de foarte multe ori este în i 
tovărăşită” şi de o, inteligență puternică. Dintre re=. 

voluţionari cei mai mulţi sunt tinerj. Tinereţa e mai 
impulsivă, mai înclinată spre excese, ăvând, în acelaş. 

“timp, şi pornirile generoase: mai dezvoltate, Dease- 
_menea trebue accentuat faptul că cei. mai mulţi dintre 
revoluționari sunt” recrutaţi dintre ofăşeni,. țăranii 
fiind mai liniştiţi, mai legaţi de pământul lor. Uneori, 
printre revoluționari apar şi femei—aceasta în spe- 

-cial în Rusia. Se explică acest lucru prin firea femeii - 
ruse, care e, înzestrată cu 9. „înclinaţie bărbătească, 
crudă chiar, către acţiune“, “ctim zice Lorbroso. ? 

Dar ce este caracteristic. din” punct de' vedere al 
psihologiei subiective, individiiale, pentru: revoluțio- 
nar ? Anarhistut--Bakunin a' explicat psihologia re- 

.. voluţionarului prin 'Zeoriă îastinctului. După: cl,. re- 
voluţiiie izvorăsc dintr'un: instinct revoluţionar exisa 
tent în sufletul! omerjesc, dar câre la foarte multi, 
oarecum 'atrofiat saii' adorinit şi riumai' din cănd. în 
când se trezeşte, afirmându-se atunci cui putere. În _ 
genere revoluţioriarii. sunt: -impulsiui, ei lucrează. sub. 

“ impresiunea- unei singure idei Sau uriui. singur 

sentiment, fără” a delibâra, fără a discută” valoarea. 
miobiluilui sau motivului de acțituae, Îi dâosebire'de 
omul” de 'ordirie“ , cum zice” d-l! Răduțescu Motru 
revoluţionarul ni stabileşte un! echilipri între iMpre- 
siunile noilă, 'pe-cară le primeşte şi ideile mai, Vechi, 
aşa că în conştiinţă lui: nu! "există. o” ârmonizâre,: 0 
“contopire şi oi. “adapțare de “impresiuni: Din Cauza 
"âceâsta revoluționarii sunt nişte neadaptaţi” la mediu. 
Ei nu'sunt însă dezamăgiţi, ci, din contra, sunt” en- 
tuziaşti şi adeseaori au porniri copilăreşti şi Planuri 

1 1. sataley. Das Erfurter. Programm; Stutieari 1912. 

2, 0. Lombrozo st R. Lasobi op, cil: tome UI: PE. 15; . 
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fantastice, pentrucă nu cunosc destul. de bine nici 
oamenii, nici înstituţiile politice-sociale., De multe ori 
ei concretizează răul. social în “anumite "persoane, a- 
jungând la un adevărat antropomorfism politic, la_ 
un fetişism nepractic, negativ şi utopic. Există printre” 
revoluționari unii cu adevărat superstiţioşi, fetişişti, . 
care, „cred în o minune socială şi politică“, 1" Aceştia 
-cred în revoluție ca în religie, ei-sunt gata Ja orice - 

„jertfe, sacrifică totul pentru reuşita revoluţiei. *Cam 
această psihologia au avut-o mulţi dintre teroriştii 

“ruşi. Revoluţia acestora. a avut -un caracter mistic. 
religios, căci ei au jertfit plăcerea, iubirea, familia, 

„pentru, o. idee în a cărei realizare au crezut fanatic, | 
Teroriştii-au ceva ascetic: în sufletul lor. £ 

Revoluţionarii, de soiul acastora, au . confundat 
eredința religioasă tu concepțiile lor filozofice şi 
politice, convingerea devenind la ei imbold activ. de . 
tuptă. Această deificare -a unei idei i-a ! făcut indi- 

” ferenţi faţă de viaţă, sfidători ai pericolutui şi morţii. 
In. realizarea planului: lor, revoluționarii: aceştia între- 
buinţează orice inijloc: mint, fac spionaj, ombară. 
Din cauza acestui fel de monoideism, care li stăpâ- 
neşte conştiinţa, fenomeiiele lor sufleteşti capătă chiar | 

„O tinctură patologică. Revoliuţionarii simt o adevărată 
„nevoie de zbucium, de frământare, de ură, care a- 
desea -îi orbeşte şi îi face să nu mai guste plăcerile” 

“vieţei liniştite.. - * - aia | Ri 
“La revoluţionar predomină mobilele, elementele a- 
fective : acestea determină orice hotărâre a lui, de- 
aceea foarte adesea ori'se constată la el un fel de nervozitate spirituală, care duce uneori la adevărate 

„_Perturbări psihice. Deasemenea se constată la revo- 
luţionari o hiperestezie specifică şi o înclinare spre 
exagerare. Revoluţionarul „vede lucruri, pe care co= 

- munul muritorilor. ru le vede și atunci chiar când 
spune un lucru adevărat, îl spuns'aşa încât devine - 

  

1). Th. Masaryk. Die philosophischen und soziologisehen 
Grundlagen des Marxismus; Wien: 1899. Pg, 546. a 

2). Th. Masaryk. Zur rissischen Geschichtsphilosophie BOI Pe Dope Pr 0S0p 
- > -
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o „eroare“ să Aşă se. explică şi faptul că foarte. ade- 
- seaori revoluționarii sunt sau devin criminali. Pro- 

“cesul - de .tfansformare psihică al . revoluționarului, 
“sub influenţa” unui ideal, îl înfăţişează Taine astiel: _ — 
-„contraste extraordinare se adună pentru azi schimba :. 
el e un nebun, care ăre logică şi un monstru, “câte. : 
ŞI” atribue conştiinţă. Sub obsesiunea dogmei_ sale. 
şi a “orgoliului, el. a 'contrăctat două” ditorinităţi : una 
ă Spiritului, alta a înimei. Tot “contemplând formu-., 
lele sale abstracte, el a sfârşit prin a ni mai: vedeă 
pe oamenii reali, tot admirându-se. pe sine însuşi, el ă 

“a Sfârşit prin a nu mai: vedea: în adversarii şi chiar . 
” În rivalii:săi decât:criminali demni de chinuri.“ Pe 

această pantă. nimic nu-l 'poate: opri, căci, calificând 
“. lucrurile invers de: cum sunt, el a falşificat în el - -+ 

„- însăşi preţioasele noţiuni, care ne duc la adevăr şi -, 
- “dreptate. Nici “lumina nu mai ajunge la ochii, ce iau 

“orbirea lor drept clar: yedere, nici-o. remuşcare nul 
.mai atinge sufletul, care" erijează -bârbaria sa” în. pa- 

„ “triotism şi - îşi face datorie din atentatele sale“. : 
-Revoluţionarul este deci un fanatic, un auitosugestionat, 
«al cărui. suflet suferă de multe ori chiar serioase 
perturbări maladive. Aşa ne putem .explica faptul că 
“Oameni blânzi devin. sângeroşi,. cruzi, orgolioşi,.  te- - 

-_-mători de- reacțiune... Revoluţionarul are oarecare: 
+ “predispoziţii- psihice. O asemenea constituţie sufle- 

“tească îndeamnă către acțiune zbuciumată, revoluţio- 
nară, fascinează mulțimile. şi provoacă “descărcările A 
violente de uiă ale masselor: - 

+ Dacă, sunt unele firi mai emotive, în care 0 idee. 
“Sau un ideal produce modificări psihice piiternice, 
nu urmează totuşi că revoluţia e produsul unui /nsfinct, 
cum a susținut. Bakuniri. Revoluţia e rezultatul conş- 
tient al unei lupte, e reacţiunea. la .0 stare -nenor- 
mală, autoritară, nu: a- unui instinct orb, care se.: 

iu trezeşte deseori, manifestându-se în mod : brutal. 
- - 

rr 

. 1). Albârt Bohâtz, Liatisiaaalisme iconoinique et  soetal SR 
- Paris 1907, Pe. BI. IAR a ” 

-2. H. Tasae. ..0p, e cit Toni ui: Pa 32, a Si 
7 | N
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Dacă “aceasta ar fi ozigina A revoluţiei, atunci ca ar: i 
„ceva“ condamnabil în mod absolut. -. - 

Revoluţia nu trebue explicată însă numai prin 
Cauze „Subiective, psihice, căci ea e produsă de o.: 

: sumedenie. de alte 'cauze 'obiec tive, exterioare, 'care 
"- ocaziohează' starea de spirit proprie "pentru revoluţie. 

Revoluţionării aceşția fanatizaţi: Sunt numai i conducă- 
tori activi ai revoluțiilor. 

> 

D. Factorii. executivi ai revoluţiei. . 
m. 

- Executarea .revoluţiei se face întotdeauna de câtre - 
- o .mulţime, de un- grup social, care este condus. “de 

o minoritate sau de un singur. individ. Mulțimea e 
forţa, care; pune in:practică idealul 1 conceput, de câ- 
“țiva sau. de- unul. singur. , 

In revoluţie: meritul iulțimii nu e decât negativ, 
căci ea înlătură numai autoritatea existentă, ea: 'exe- 
cută oarecum distrugerea răului, partea constructivă: 
însă a revoluţiei e datorită conducătorilor, “Concep= 
țiile superioare, idealurile,- creaţiunile 'în -oricz domer. 
niu, izvorăsc dintr'o singură inteligenţă. “Chiar -. 
cele- mai luminate mulţimi” există o singură persona. | 
litate, care conduca şi care îşi impune ideile. Ce sunt: 
leaderii în parlamente decât conducătoșii acestei 
mulţimi ? : 

Mulțimea se alcătueşte. în genere pe baza: unei 
conuinități de sentiment, căci sentimentul se comil-: 
nică: dela individ. la .individ,. uniformizând oarecum 
simţirea. Din cauză - predominării sențimeniului, orice: “ 
idee sugerată de un conducător. capătă o “puternică 

“ nuanţă afectivă şi adesea ori chiar mistică. Mulţi- 
mile revoluţionare sunt predominate .de.: pasiuni, .de 
aceea ele exagerează şi de multe orl fac. excese. Această 

„ forţă dinamică, pe care o capătă ideile în masse, e râ= 
zultatul „unui proces de reprezentare anticipata a acţiui- -
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nilor şi mai ales a succesului. Beţia reuşitei fapteloi- 

gini-a unui succes prin. luptă. Mulţinia - revoluțio- 
nară îşi construieşte astfel idoli sau. mituri, punân-. 
duşi speranţele ei. într'o formă oarecare -de: luptă,. 
Mitul devine deci un mijloc de-a influență mulțimea,. 

"ve descurajare rezultată din vreo înfrângere suferită.. 
- Mitul religios, reprezentarea unei. fericiri transcen-. 

- dente, fanatiza mulţimea creştină, întărind-o în su-— 
ferința martirului. Acelaş. mit, sub o. formă. şi -mai 
concretă, însulleţea 'armata musulmană în luptele şi 

„întreprinderile războinice ale Islamului. - Mifu/ social: 

D.G. Boreliop. cit: Pg 46. - 

are o forţă tot aşa de: mare, căci şi el pasionează 
massele, arătând. perspectiva. fericirii terestre” apro= 

șebit de ufopie. prin faptul că aceasta :nu “are forţă 
motrice. Utopia e «produsul unui travaliu intelec- 
tual», 1 pe când mitul este expresia unei voinți, a 

primă o tendinţă şi:o dorinţă, pe cânt utopia e 'in- 
telectuală, rece. O N a 

Prin urmare o idee îmbrăcată într'o- formă -emo- 
 ţională e câpabilă de-ă da naştere unui curent, unei! 

„orbește mulţimea şi o mână mereu către acţiuni nouă. 
G. Sorel a numit mit această reprezentăre” în ima-- 

el. invinge orice rezistenţă intelectuală; ialăturând ori i: -- : se 

“piate, nu a celei transcendente. Mitul însă e ceva deo . 

„unui sentiment. Alitul e emotiv, subiectiv -- el -ex> . 

mulțimi, în: care voințele individuale 'sunt oarecum . 
„anihilate. Mulțimea este într'un fel de somn “hipno- 
tic, cum zice G. Tarde.. Ea luicrează -sub - influenţă 
unei sugestii. In sufletul acestei “mulţimi domneşte: 
de-fapt o incoerență d: imagini şi! reprezentări, în. 
punctul central al conştiinț=i fiiid numai o credinţă, 
care are puterea de a deforma orice proces raţional: - 

Aşa se explică fâptul că. mulțimile siinț capabile 
de actele cele mai contradictorii şi cele mai îndrăz- 
nâţe: Dela cel. mai sublim eroism 'poatetrece o mâssa: 
de. oameni: la cele! iindi ordinare -şi “barbâre. crime, 
căci” ea nu raţionează, ci oscilează „după sugestii-şi:. 
mai ales după sentimente, 

- : s 
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„ “Această mulţime. revoluţionară esta însă în servi- 
iul unci minorităfi organizate, al unul grup social 
zonstituit, care antrenează şi dă directiva luptei. 
„Aceste, grupări sociale: organizate, cărora socialişti 
le zic clase, sunt miezul în jurul căruia se forniează 
piulțimile revoluţionare. Mulţirhea. e o” adunare mo- 

_mentană bazată pe o - sugestie;. ea' se poate--uşor 
"aduna, dar dispare tot aşa de. repede. Dacă ea are 
„putere — numai: prin ea -s& poate exterioriza lupta 
subiectivă contra valorilor stabilite — calităţile ei to- 
iuşi sunt adesea inferioare indivizilor. izolaţi. Pentru 
„acest- motiv. mulţimea e numai un “instrument în- 
trebuinţat de -un grup: organizat în vederea reali- 
zărei unei valori ideale. -Un asemenea grup e carac-=: 

„ terizat,. în deosebire de mulţime, printr'o . disciplină 
"Vazată pe o idee_raţională superioară? EI are o edu= 
-caţie,-o voinţă:proprie şi scopuri bine' determinate, 
Pe când rnulțimea, în totalitatea ei, este inferioară. 

“mijlociei membrilor, care.o compun, grupul organi- 
Zat e superior elementelor. din .care constă, Mulţi- 

„mea scoboară nivelul. individual, “anihilând. oarecum 
personalităţile, pe când grupul organizat ridică va- 
ioarea fiecărui membru, făcându-l să: execute -mai 
ine lucrul său, prin disciplina şi armonia comună, 

- Zarde: ilustrează această. deosebire prin următorul 
exemplu : după. cum o trupă 'de actori e o corpora- 
lie, sau o“ mulţime, adică e mai mult sau. mai puţin 
exercitată şi organizată, e. joacă toţi - împreună mai 

“bine sau mai puţin bin€, decât separat sau cândispun: 
monologuri.. .. Sa 
„.. intrun ansambiu “prost, într'o trupă de adunătură, 

„ neorganizată, chiar actorii buni joacă prost, pe când în- 
"itr'o trupă organizată şi actorii mai slabi sunt an- 

„_“trenaţi -şi se achită mai bine de sarcina lor. Aceste. 
grupuri sociale mişcă mulțimile. Revoluţiile sunt pre- 
„cedate de adunările secrete ale cluburilor, ale aso- 

„ „xiaţiilor organizate, care fac propagandă. Acestea 
-Singure nu ar. putea provoca revoluţia, căci ar fi 

me Di aa - 

2). G. Tardo Essals. et mălanges socdologiqaes. Pg. 19.
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uşor învinse — de aceea 'ele antrenează mulțimile. În - 
sfârşit. în grupul social organizat unul sau câţiva 
au rolul .de conducători efectivi. Prin. urmare execu- 
tarea, unei revoluţii o-facz mulţimea, care:la rândul. 

„ei e formată sub iîmpulsiunea unui :grup organizat, -: 
“iar în acest grup conducerea reală o are unul Sau” 
câțiva, indivizi. NE . 

„ Revoluţiile, astfel pregătite şi executate,. se :îniind. 
în Spaţiu şi se reproduc în timp prin îmifafie,. > 

„.. “După cum moda şi crima se răspândesc. prin imi 
“taţie, tot aşa există şi. o contagiune-:a revoluţiei. 
Lombroso vorbzşte despre o adevărată <epidernie: 

“1
 

revoluţionară.» Dacă izbucneşte o-revoltă într'o Iv- - 
calitate unde e mai multă mizerit, nu peste mult: 
timp se semnalează răscoale şi în alte iocalităţi, Ela- 
nul.revoluţionar . este, de foarte multe ori, cava. 
spontan, născut prin imitație. Imitaţia,. acest factor - 
atât de important în viaţa socială,-ajută foarte mult. 
şi uşurează rolul conducătorilor şi ai corpurilor or: 
ganizate, luându=te sarcina de a mai organiza mul? 
'ţimea- revoluţionară, deoarece acesta se formează în. 

"mod spontan, prin imitaţie.: Nu arare ori s'au format... 
mulţimi. revoluționare, care nu ştiau măcar ceea ce: 
vor şi pentru ce s'au răsculat. . : -: 

„
a
 

Dar revoluţia se. întinde şi se: desăvârşeşte prin , 
imitație nu - numai în “graniţele aceleaşi ţări, ci ca 

„trece şi de-la o-ţară la alta. Astfelde pildă în sec.  - 
14 şi 15-au fost o sumedenie de revoluţii, care s'au 

-“ răspândit, prin imitație, în întreaga Europa. Se ci- 
tează revoltele. cetăților italien2 contra vechilor lor- 5 

„ Seigneur=i ; rând pe-rând fiecare cetate îşi manifesta 
tendinţa sa liberală,. având ca exemplu - cetăţile ve-- 
cine, Tot în aceste. secole se. fac numeroase insu- 

” recţiuni în Spania; în oraşele libere ale Germaniei, “ 
precum şi în Croaţia. La începutul sec. 19 se ob- 
servă iarăşi un fel.de epidemie revoluționară; re- 

”xoluţia de la -1820 din Spania, cea de'la 1821 din | 
Piemont, revoluţia” Polonilgr din .Rusfa şi a: lui Tu- 
dor Vladimirescu la noi. ŞI tot aşa a fost conta-" | 
gioasă, pentru. toată. Europa, r&voluția dela 1848. lar 

-
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„acum, uitându-ne în jurul nostru. constatăm că bol- . 
- Şevismul S'a întins la Unguri, Germani, Bulgari şi 

„ „ <hiar Francezi, - | -. a 
--„ “Prin urniare factorii executori Oarecuin .ai revolu- . 

„ţiei sunt: pnuifimea, grupul organizat, personalitatea. 
conducătoare şi imitația. -- ..S, o 
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E e CAPIL, 

E.. -Felurile revoluţiei. - - -- : 

Incepând din sec. 16 se vorbeşte în -isțoria civi=: : 
“Lizaţiei universale de trei feluri de revoluţiuini, care - 
S'au succedat una după-“alta, condiţionându-se chiar 
în ordine ascendentă. Asttel' F. Tonnies: susține” că 
revoluţia de azi începe cu forma industrială. Revol/u- 
fia industriată e“ caracterizată prin mecanizarea în- 

: tregei producţii ; în” modul acesta se uşurează şi se 
măreşte producţiunea, se. dezvoltă'comerțţul şi. credi- 

„tul. Prin schimbarea mijloacelor de producţie se 
crează O nouă. socielate, superioară celei vechi. . A- 

„„ceastă.formă de “revoluţie condiţionează o. alta, a- 
Mume - Zezolufia politică, prin “care se pun! bazele 
noului stat. Revoluţia aceasta dă naştere naţiunii- : 
stat. În Sfirşit.cea mai înaltă “formă de: revoluţie, 

„bazată pe aceste două trepte” ânterioare, este 7evo-. 
Juția spirituală, care crează «noua conştiinţă ca forță! 
socială pentru noua societate, şi noul stat», ! Aceasta . 
e o conştiinţă şti-nţifică, liberă de orice legătură teolo- 

„zică; ea a fost pregătită treptat de toată dezvolta-. 
rea socială anțecedentă. -Tonnieş deosebeşte astfel o 

> Scară ascendentă. de revoluţii,: având! drept criteriu -. 
- progreșul în liberarea: de”autoritate. -. ti 

„_ Ali sociologi: însă clasifică revoluțiile, . după sco- 
"pul-lor,-în alte. clăse:. Astfel G.-Le- Bon deosebeşte . 
„evoluții ştiințițice, politice şi religioase. ae 

" „„ Dintre: acestea revoluțiile ştiinţifice” sunt” întotdea- -- 

  

1 F. Tânnies. Die. Entwicklung der. sozialen-Frage bis zum 
YVeltkriege. Berlin und Leipzig. 1919, pg. 31—3), E 

-
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tina. pregătite “mai dinainte, sunt, mai. bine zis, evo= 
lutive, deşi unele au un caracter mai brusc, cum: 

“sunt descoperirile lui Pasteur. Revoluții propriu zise 
ar fi, după acest gânditor, numai cele poiitice şi reii- 
gioase, _. - CT 

Masaryk deosebeşte tot trei feluri de “revoluţii, 
dar criteriul său este de natură pur socială. El dis- 

„ tinge : 1) -revalufii poiitice, 2) nepolitice şi -3) sociale. o 
' Revoluţie politică este," după dânsul, "orice războt: 
civil, războiul extern şi contra-revoluția — cu “un Cu- 
vânt toate mişcările care privesc statul şi organizarea. 
sa. Revoluțiile nepolitice. sunt. acelea al căror obiect 
nu €e.statui în mol direct. -Acestea pot fi: morale, 

„ Teligtoase, ştiinţifice, literare. şi artistice. În sfârşit. 
„Zevoluții -sociale- propriu.-zise sunt, după: Masaryk, 
- cele- economice, * 

Clasificările. citate însă fac deosebire între Tevo-- 
“Juţiile politice şi cele sociale, ca 'si-cum ar putea: 
exista revoluţii politice nesociale.. In - toată grupele 

"de revoluţii. arătate se inţelege prin revoluție socială: 
numai perturbările de” natură economică. In reanitate 
orice revoluție politică se' face în vederea organizării 
sociale, căci o formă .de stat se schimbă numai în; 

„vederea realizării unui progres social. Dar tot aşa nu. 
* putem despărţi cu totul „revoluţia religioasă şi mo-. - 
rală de cea socială, - 

Walhter Rathenau clasifică revoluțiile altfel, având: 
"în vedere scopul acestor mişcări. El deosebeşte: 1) N 
revoluția -rancunei, 2)- revoluția egalizării bunurilor 

- Şi 3) revolufia răspunderii. Prima e cea mai originată ;: 
ea rezultă dintr'un- puternic instinct. primitiv. Scopul 
acestei revoluţii e «înlocuirea unei "pături dominante 

“printr'o alta»? Lupta dintre interesele de clasă de-.. 
„ termină mişcările “celor 'de..jos, cara vor să se 'răz= 
Dune, “râsturnând pe conducători şi luându-le locul. 
«Ea nii are un- ideal obiectiv şi un scop absolut» 2 

n Walther Rathesau.: Kritik der dreifachen' Revolution- | 
"Berlin. 1919. Pag, 28, | , , . . 

2). Walther Rathenan."Kritik der dreifachen Revolution: 
Berlin. 1919 Pag. 32, - -
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ci o “anumită clasă caută să se ridice deasupra « Cce- 
- torlalte. Această revoluţie presupune mai întotdeauna 
demâgogia şi violenţa. 

_ AL.doilea fel-.de. revoluţie -— acea a egalizării -bu- 
nurilor — are un.scop economic. Ea £ ultradeinocrată, 

_«<ea e revoluţia clasică, revoluţia de şcoală» +, 1 aşa cum 
a înţeles-o marxismul. 

In sfârşit: revoluția. răspunderii e de natură morală. 
„Scopul ei e înobilarea " caracterului şi a vieţei, dez- 
voltarea solidarităţii sociale sau, cum zice Rathenau. - 
«răspunderea fiecărui individ pentru comunitate, răs- 

= punderea. comunităţii pentru . fiecare, transformarea 
„stăpânirei în conducere, a supunerii în colaborare şi . 
- drept la conducere.» ? Aceasta e, după Rathenau, sin- 
gura revoluţie: admisibila: - . 

Noi. vom deosebi două feluri de revoluţii şi anume: î:: 
21) pur ideologice, cum'sunt : revoluțiile ştiinţifice, os---: 

tetice,- religioase, filosofice, 2) sociale în care. intră 
cele politice; economice, juridice.şi istorice. Primul: 
fel de revoluţii Sunt. mai mult intelectuale, teoretice 
şi lipsite, în genere, de elementul. sângeros, de vio- 
lenţă; pe când cele de al douilea fel sunt imai mult 

„ practice. Intre ambele “grupe de revoluţii este însă.o . 
“strânsă legătură, căci revoluțiile morale, . religioase, 
pot produce puternice mişcări sociale şi invers. Re- 
forma conştiinţei poate: aduce” cea mai zadicală tran= 
sformare socială. Noi nu ne vom ocupa de fiece fel . 
de revoluţie în parte, vom Stărui însă. mai mult asupra 
revoluțiilor sociale. .: ,- ..- 

Revoluţiile 'sociale pot fi: revolte. "sau răscoale, 
războaie şi contra “revoluții. Revolta sau răscoala este 

“ mintai un episod. de revoluţie, nu revoluţia însăşi, 
cum just observă Kautsky.* Ea e.un mijloc: prin care 
cearcă -a se face. schimbarea. stării sociale,: De cele, 
mai multe ori. revolta. izvorăşte” din motive trecătoare . 

De Walther "Rathonau, Kriiik der drăigachen Revolation, 
„Berlin 1919,. Pag: 33... | 

„2. XTalthor Rathonau; Op. cit. Pe. 52, 

3). Bi Tautaly. Le marxisme et son critique. Beinstin, 
Păris. „1900. Pag, 338. | | _ 

4,
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„. şi ţinteşte numai lă inlăturarea unor persoane con- .., 
"“ducătoăre. sau la schimbarea: unor anumite situații 

„ îiomentane,' neavând -un scop general şi permanent. . 
„Revoltele sunt. fenomene,:-care se_ petrec înlăuntrul. 

"unui Stat şi au întotdeaună o culoare locală, parti- 
„- €ulară.: Deosebite de acestea sunt războaiele, în care 
„Se. ciocnesc interesele “a două sau mai multe state, 
„Războaiele : sunt. mai bogate în consecinţi sociale, 

” căci” ele pot “aduce schimbarea formelor de stat şi a 
„..“regimurilor de -conducere.-De asemenea prin războiu | 

se schimbă în genere scara valorilor, căci atunci se . 
ridică şi se -afirmă o anumită clasă socială în dauna 
altora; Pe lângă” aceasta războiul este întovărăşit de 
O sumedenie-de schimbări economice, Războaiele sunt + 
provocate de cauze economice şi aduc cu ele tran- 

„.„„-Sformări. în viaţa economică a societăţilor. Statele 
„capitaliste de astăzi, căutând debuşeuri pentru. desfa- 

“cerea produselor lor, vor să-şi lărgească graniţele — 
„de aici ciocnirea cu interesele similare ale- altor state - 
_* şi deci războiul. Azi nu se mai vorbeşte de-luipte năs- n 
cute 'din tendinţi dinastice, sau. din imbolduri ideale, 

"ci de motive economice-naţionale.. Caracterul 'războa- 
jelor moderne e din ce în ce mai pronunţat -econo- 
mic. S'a: văzut chiar acum.de curând ce înseamnă a - 
“crede în ideologia răsunătoare; sub care se ascund 
“cele mai egoiste motive economice. 
„> Contrarevoluția e o: mişcare politică-socială” menită: 

șă scadă şi să distrugă forţa unei. revoluţii izbucnite 
Sau încă în' pregătire. In-genere ea e o mişcare. re- 
acţionară, care încearcă să se opună noilor tendinţe; 
noilor valori, _cari-vor să se- realizeze. Ca şi. revoluţia. 
păcătueşte şi contrarevoluţia, - ba uneori aceasta. din 

- “urmă e chiar mai grozavă, căci produce mari vărsări | 
” de 'sânge, dezordine şi abuzuri -de tot fetul. Aşa a. - 

fost: contrarevoluţia - rusă după . 1905, când teroarea 
țaristă nu a mai' cunoscut nicio. limită.. Orice . con- 

" trarevoluţie e caracterizată prin violenţă, Faptul a- . 
- cesta se explică” astfel: -sau cei care reacţionează 

contra unei revoluţii se simt slabi şi atunci ei în- - 
„cearcă, -prin violenţă, să- mascheze căderea lor şi să - 
redobândească, prin brutalitate, ceea câ au pierdut prin 

y*
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Vipsa. “de vigoare, „de autoritate şi prestigiu — şau 
tontiarevoluţionarii” Sunt “încă tari şi, în acest caz, €i - 

vor Să iînăbuşe ori ct tendinţă de” schimbare socială: 
'Contrarevoluţia are 'de -scop; în. ultima alternativă, şi: 
„exemplaritatea, Pentru a-preveni-orice nouă încercare 
tevoluţionară, contrartvoluţia e-aspră, nemiloasă, 'te- 
rorizantă. Dacă mulţimea". revoluţionară păcătueşte în 
mod “incoriştient, săvârşind de multe ori crime-ori=.. 
bile, contrarevoluţia” este, prin esenţa ei, în mod con- . 
Ştient, sângtroasă. 

1 , Po i : ..[ . ip Ă 

. 

+ 
_. EI. Revoluţia din: punet de vedere: etic, | 

Concepţia: modernă asupra criteriului moral nu mai 
priveşte, ca în ttecut, faptele în mod raţiona!,. trans= 
cendent, nici” numai dintr'un punct de-vedere. subiec- 
tiv-empiric, .ci. determină valoarea” morală pe baza 
realităţii psihologice. sociale; Astăzi criteriul moral 
admis în genere e acela al. scopurilor şi motivelor 
acţiunilor. omeneşti; Pentru a: aprecia . valoarea: morală 
a unei acţiuni trebue să-avem în -vedere “scopurile, pt 

- care le-a urmărit'-cineva 'şi motivele, care l-au deter- 
minat- la acţiune, Pe de altă parte însă apreciarea 
morală “este complectă, desăvârşită, atunci când luăm 
"în considerare .şi mijloacele, de care se serveşte, pentru 
realizarea -acelor' scopuri. Cercetarea scopului 'numai 

“ “nu-“e: deajuns,” deoarece. foarte adeseori un scop 
nobil-poate fi compromis prin brutalitatea mijloace- 

- lor, cu care-cată să fie ajuns. “Deasen:enea trebue să 
Se ţină: seamă de motivele subiective, care. au deter- 
minat punerea unui anumit 'scop pentru” acțiuni. 

N
 

A cerceta revoluţia din punct de, vedere etic în- - 
“seamnă deci a analiza 'care e scopul ei, ce valoare 

„are acest scop 'şi de ce mijloace se serveşte “pentru 
„realizarea scopului ei. Revoluţia e o acţiune directă;. 
voită, "aşa: că ea e supusă valorificării. „morale, ca 

*
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- orice faptă liberă. Dacă scopurile, pe care le urmă-! 
reşte ea, nu se pot realiza prin mijloace morale şi - 
dacă nu au ele înşile o valoare-morală intrinsecă, a- 
tunci revoluţia e un fenomen condamnabil. Succesut 
unei revoluţii -nu-i.dă -acesteia şi valoare 'morală, 
căci, după. cum -obsefvă. Wundt!, succesul depinde 
de împrejurări diferite, pe când aprecierea etică are 
un. criteriu unitar şi stabil. - De aceea noi-nu vom . 
judeca revoluţia numai după urmările ei, ci şi după 
valoarea sa în raport cu.scopurile etice supreme. 

„. Privind fenomenul. revoluţiei din punct de vedere: 
al scopului, prima» problemă: care se impune * este 
revoluția poate -fi considerată ea însăşi ca un. -scop 
sau ca un miiloc ? Sunt unii sociologi, care fac din 
ea un. scop. Astfel Kautsky spune textual că revo- 
luţia e «scopul fatal către care tinde orice organi- 
zaţie politică autonomă a proletariatului». Tot aşa 
revoluționarii ruşi au făcut un scop absolut din. re-. 

_» voluție şi au căutat. să-l. realizeze pe orice cale, . 
* Revoluţia însă nu poate fi'considerată ca un scop: 

absolut în sine ; chiar anarhiştii şi nihiliştii au văzut 
„în ea — deşi au idealizat-o — un .mijloc pentru rea- 

 voluţi. Conştiinţa-că proletarii nu vor putea. schimba. 

lizarea unei alte societăţi . mai bune, mai corespun- 
zățoare idealului lor. Afirmația lui Kautsky.. că .re- | 
voluţia: e un scop al'proletarilor trebue interpretată 

-astiel : statul viitor socialist trebue să fie înfăptuit 
de lucrători, de proletari, în mâna. cărora -va fi şi 
puterea de conducere. Pentru.a „ajunge. la. aceasta, 
ei trebue să se organizeze aşa ca să poată face re- 

„ Societatea de. azi de cât prin revoluţie, îi face să: 
“vadă în aceasta un fel de scop imediat, dar care e 
tranzitoriu, fiind.în realitate numai un mijloc în ser- 
viciul. unui ideal. Prin urmare revoluţia e numai o.. 
stare momentană, trecătoare, un mijloc pentru rea- 
jizarea altor valori. | Si . 
» Care este, în cazul acesta, scopul ravoluțiel? in A 
e —- 

"1 WI. VTianât. Ethik. Bd, 11, 
-2), IE. Kantsty. Le marxisme, pe. 338,
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genere e revoluția « a fost concepută în. mod deotogii 
moral, Cei mai mulți făuritori de teorii revolutive 

„ au avut în vedere libertatea. de; dezvoltare a perso-: 
nalităţii umane, şi progresul “ social. Astfel :sindica- 
lismul de: azi preuică revoluţia; pentru ajungerea a- 
celei stări sociale, în care Sse-va impune respectul 
demnităţii. umane, care va face ca: indivizii .să cola-- 
oreze în mod voit şi conştient „pentru binele social. 
Deasemenea anarhismul“pune ca scop al revoluţiei 
-xlistrugerea oricărei autorităţi, libertatea personali- 

„ tăţiie de a se dezvolta în voia sa, fără constrângerea 
gi vio!enţa statului. Proudkon construeşte întregul 
său sistem social pe baza noţiunei de dreptate, pe -. 
“care dânsul o” consideră ca-ce ceva imanent în Su- 

fletul nostru, ca un sentiment, care porneşte dela | 
- apărarea demnităţii personale. Echivalentul exterior 
„Oarecum, din natură, al dreptăţii este echilibrul, iar - 
<el din viaţa' socială este egalitatea. In societatea 
de până acum dreptatea nu-a însemnat aproape ni. 
mic, deşi ea ar îi trebuit.să predomine. "Dreptatea 
capătă, în viaţa socială, forma le -egalitate, nu însă: 
“în sensul de egalizare, ci de „reciprocitate de servicii, - 
de drepturi şi datorii. Societatea trebue întemeiată pe 
-baze de -contracte, de înţelegere între indivizi, nu pe 
autoritate. Prin urmare nu ar fi vorba de: unifor- 
-mizare în- trebuinţi, şi. în repartiţia bunurilor, ci de o. 
egalitate de valoare. în fața - legci, Scopul revoluţiei ar 
fi astfel o democratizare progresivă, . 

„ Adealul suprem, care poate” justifica“ o revoluţie, 
e de natură etică-socială şi anume: găsirea unei 
forme-de societate, în “care să se poată: dezvolta - 

_ omul: moral, cultural în toată plinătatea sa. Revolu- 
ţiile călăuzite de acest ideal creator au valoare mo- . 
-rală ;.pe acestea le numeşte d-î' Rădulescu-Motru - 
revoluții de producțiune 1, de sporire.a energiei so-. 
«iale, în deosebire de' revoluțiile 'câlăuzite de scopuri 

"egoiste, materiale, numite revoluții de consumațiuneN “ 
Deşi o revoluţie poate urmări un scop ideal, “totuşi 

„ineori ea degenerează şi valoarea ei scade, Rezul> , 

1). 0. Rădulesca-Itoteu op. La A 
-
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țatul, la care ajunge o asemenea.revoluţie, e adesea : 
altul de cât acela la care a ţintit. Aceasta se explică 
prin faptul că revoluțiile sunt supuse principiului” 
general al _heterogoniei “scopurilor. Acest principiu, 
aşa de bogat în consecinţe şi atâtde important pen-". 
tru viaţa socială, l-a formulat. W. Wanda. Ela 
arătat că în urmaărirea.unui scop, omul poate: ajunge: 
ia rezultate, pe care-nu. le-a voit, dar care, pot de-: 

„veni, la rândul lor, scopuri, -nouă . de acţiune — aşa 7 

că dela un: scop'.iniţial ănu:nit-se poate ajunge: la . 
„ efecte nebănuite, schimbate. lată drept exemplu. revo= 

luţia- rusă din zilele noastre; ea a început sub -in=: 
Îluenţa puterilor apusene aliate, având ca scop înlă=: 
turarea” ţarului trădător al cauzei lor.-S'a ajuns însă | 
la alt ceva decât ceea ce s'a urmărit. Țarul perso- 
nifica un întreg regim social, absolutismul tiranic, de- ' —- 
aceea căderea lui a: însemnat, pentru .Ruşi, începutul. 
democraţiei şi al libertăţii sociale. S'a început printr-o 

-revoluţie politică pură,. pentru a se. ajunge “la una 
'economică-socială. Desigur că .nu la aceasta s'a 
gândit aliaţii, când au -urzit revoluţia rusă. Prin prin= 
cipiul heterogoniei se explică transformarea. şi de- . 
generarea, revoluțiilor. | Sa a 

Revoluţia are întotdeauna nişte : scopuri. imediate, 
„care se pot realiza mai 'greu sau mai uşor, dar. a- 
cestea sunt numai nişte trepte premergătoare pentru - 
realizarea idealului suprem al creafiunii culturii umane, 4 

al dezvoltării complecte a tuturor forţelor productive” 
din societate. Prin. urmare revoluția nu'e un scop: 

"im Sine, cl numai un- mijloc în vederea acestui scop- 

7 

Dar oare acest scop scuză el'mijloacele întrebuin= - 
ţate în revoluţie ? După Machiavel orice mijloc, care 

„duce la scop, este bun. «Salus populi .suprema.lex>, 
zicea el, admițând orice. mijloc. în' conducerea unei 

“țării, “Ipocrizia, violenţa, cruzimea, . laşitatea, .etc., 
„totul e bun de întrebuințat după împrejurări. “După: 

„el morala este subordonată. scopului sau interesului . 
politic; nu acesta e valorificat prin criterile. morale. 

1). Vezi: P. Anarei. Sociologia lui W. Wiindt, Umanitatez 
No, 5, 1929. Re pf - . 
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Teoreticianii. revoluției au avut două “atitudini “îi” 
“această chestie, căci pe: deoparte au încercat să juș= 

_tifice revoluţia, iar pe“de alta au- vrut: să separe, 

“manilestările revoluţiei ca fenomen social necâsar, 
de orice.apreciere morală. Astfel Bakunin ! a for=. 

mulat _o adevărată teorie etică a” revoluţiei, pe-. 

lângă cea psihologică, despre care am amintit mai 

înainte, EL :tăgădueşte: responsabilitatea. morală.a re; 

voluţionarului pe baza -unei explicări materialiste 

deterministe a .fenomenului de revoluţie. Bakunii 

neagă libertatea voinţii, susţinând că omul, produs 
material al mediului, se naşte cu o anumită organi= 

> -zaţie suiletească, din care decurg, în-- mod necesar 

faptele Sale. De .aceca el nu trebue tras la răspun- 

dere şi nu poate fi pedepsit. Omotul, violenţa, revoluţia - 

socială în totalitate, sub cele mai grozave forme ale sa- 

Je, nu pot fi judecate şi condamnate din punct de ve- 

”. "—dere etic, căci ele sunt produse fatale ale “mediului 

Mi „fe 

- social, Bakunin. tăgădueşte; în felul acesta, rostut. 
" oricărei .valorificări morale şi al - oricărei sancţiuni. 

"Revoluţia -devine un. fel de fenomen social fatal, o - . 
actualizare a instinctelor rele &xistente. în om. 

Dar e permis oare omorul ? E moral să te răzbuni 

sângeros-în contra “acelora . câre “ți-au făcut rău ? 
"Cum se împăcă recomândările - sublime ale moralei 

creştine cu revoluţionarismul'? . - De 

- Sunt. unii revoluționari, care consideră -orice „ter. 
voluţie, oricât de violentă şi brutală, ca ceva -scu- 
zabil. Astfel teroristul rus Sfepnak, bazează revolu- 
ţia pe răzbunare. Acesta consideră Statul, societatea, . . 
ca.0o asociaţie de rău făcători:în contra“ cărora. tre: .: 

» 

bue să te aperi cu arma. Pe baza aceleiaşi idei s'a 

. alcătuit cunoscutul program al lui  Ne/schaiei, care -. = 

justifică cele mai grozave acte revoluţionare, Astăzi 
_Trotzky reia machiavelismul şi concepţia lui Stepnak, 

“susţinând că scopul scuză. mijloacelt, că nimic nu e 

„de condamnat dacă ajută. revoluţia. “După dânsul 

1). AI. Baiunin.. Oeuvres, Paris 1895, 

- 

   



„„«cine vrea scopul, nu respinge mijloacele». Trotzky 
» face din terorism un“element constitutiv 'al revolu- 

"“ţiei, căci secine renunţă în- principiu la terorism, adi- 
că la măsuri de intimidare şi represiune faţă de con- 
tra revoluţia înarmată, trebue să renunţe şi la do-. 
minarea politică a clasei lucrătoare, la dictatura sa 
revoluționară. Cine renunţă !a - dictatura proletaria- 

” tului, renunţă la revoluţia socială şi pune cruce so- 
cialismului». 2 Și tot aşa de categoric continuă Trotz= 
ky : «niciun adevărat revoluţionar nu Sia îndoit .vre- 
odată că el trebuie să "plătiască cu Sânge, că în 
lupta sa pentru a cuceri puterea și pentru a o. păs- 
tra, proletariatul va trebui să ştie a nuiri şi a omo- 

“rîs. 3-După acest reprezentant şi conducător de sea- 
mă al bolşevismului, violența, teroarea, sunt ele- 
mente necesare şi scuzabile ale. revoluţiei, căci a- 

„ceasta — ca şi războiul — are de scop să zdro-= 
bească pe duşman şi de aceea ea recurge la orice 
mițloc eficace, Aa 
Gradul de violenţă şi teroare depinde de “rezis=, 

tența duşmanului; cu cât acesta e mai tare şi mai 
„periculos, cu atât şi mijloacele de 'intimidare revo-. 

“ luţionară sunț mai grele. <Revoluţia cere dela clasa 
revoluţionară «ca să pună 'în activitate toate mijloa- 
cele „pentru a-şi ajunge scopurile: prin revoltă ar- 
mată, dacă trebue — prin terorism dacă e necesar». +. 
Trotzky consideră revoluţia ca..o legitimă apărare 
contra unui” atentat la societatea. socialistă, din par- 
tea societăţii actuale, şi ca atare scuză orice mijloace 

„ „de apărare, SI 
„„ „Societatea de azi o compară Trotzky cu un ban- 
„dit, care ridică cuțitul asupra unui copil, ori în acest 
caz, precum şi atunci când eşti atacat tu însuţi, o- 

  

1) L. Trotzky. Terrorisme ct communisme (IL Antikautsty) Paris. 1920. Pg. 28. 
N aa , i a RE : 2) DL. Tretzky. Terrorisme et'communisine (L'Autikautst:y) - 

Paris. 1920. Pg. 3, .. 

. 3) L. Trotzky. Op. cit. Pg. 32. 

* 4) DL, Trotzky. Op. cit, Pg. 75, 

*
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| | “amori pe bandit pentru a Salva copilul sau pe tine 
„însuţi: La obiecţiunea, căre S'ar putea aduce că via- 
“ţa umană în genere este inviolabilă, deoarece fiecare 
are dela natură dreptul -de a frăi, r răspunde” Trotzky 
că viaţa adevărată, personalitatea, e înăbușită  toc- 
mai de societatea “actuală — de aceea pentru a trăi 
viaţa conştientă e: nevoe de: *distrugerea regimului” 
social actual. Şi "sarcina aceasta a revoluţiei <nu 
„poate fi desăvârşită decât prin foc. şi- sânge“. ! Va-. 
loarea morală a revoluţiei depinde, . după -Trotzky, 
de scopul ei. Revoluţia vrea un om nou într'o so- 
cietate nouă şi pentru aceasta trece cu vederea va- .. 
loarea imorală a mijloacelor de luptă. 

Nu tot-aşa înțelege Kautsky revoluţia din punct 
de vedere etic, căci, după el, socialismul — în. ser- 
viciul căruia este revoluţia — are «0 morală înaltă», 
care, constă «nu numai în dezvoltarea instinctelor 
sociale, a sentimentului. da solidaritate, de sacrificii, | 
de devotament, ci şi în extinderea. tuturor acestor 
sentimente dincolo de cercul Strâmt al camarazilor, 

„la.colectivitatea” întreagă». ? - 
După Kautsky trebuesc alese, -in revoluţie, mij- - 

_loace, care să nu compromită scopul-ei moral. Ori- 
cât de pasionată ar fi o asemenea: mişcare, ea-nu 

„trebue să distrugă” valorile morale, “ pentrucă, atunci 
„devine un fenomen patologic. 

„ Valoarea morală a unei acţiuni depinde „de: alege- 
rea scopurilor şi mijloacelor. Revoluţia e un feno- 
men voluntar, determinat.de - rațiune şi sentimente, - 
care sunt 'supuse aprecierei. În revoluţie e o luptă . 
între a valoare nouă, care caută să se realizeze şi o 
structură socială existentă, neadequată timpului. Da- 
că însă în procesul -de inlocuire, de răsturnare. sau - 

" transformare a valorilor se distruge prea mult, scă- 
' zându-se valoarea culturală integrală, atuaci- revolu- 

ţia nu e admisă din punct de vedere etic. 
In. ce priveşte factorul violenței, al  brutalităţii cl a 

1). T.. Trotzky, Op. cit. Pg. 82; î 

2. K. Kantsky. Terrorisme ct communisnte, 1919. ape 168. 
7
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“trebue cât mai mult înlătirat: Nu este scuzabilă 
violenţa decât în oarecare măsirră, atunci. când nu - 
atinge valoarea culturală totală şi numai cândire- 
prezentanţii unei valori, concretizate în instituţii nea- 
dequate şi vătămătoare, se: identifică. cu acestea, apă-. 
rându-le_cu forţa. Există deci şi unele revoluţii sâni . 
geroase legitime din punct de vedere etic .și social. 
De ex. revoluţia asupriţilor ' supuşi unei autorităţi 

„" Străine. Iridenta italiană, spiritul - răsvrătit al. Româ=- 
"nilor de sub fdsta stăpânire ungurească, revoitela 
Polonilor de sub Ruşi, revoluțiile tuturor ăcestora;.. 

“care nu mai aveau nici un mijloc de luptă, erâu ab- 
solut necesare şi scuzate din “punct de vedere “etic, 
chiar. dacă ar fi. fost brutale, deoarece idealul cul- 

_tural işi găseşte prima :'sa cale de' realizare în na-- 
„ țiune -— şi toţi aceştia vroiau să trăiască ca naţiune. 

Violenţa e scuzată numai_când este cu adevărat o 
„legitimă apărare, când e pusă în serviciul unui scop 7 
Superior, care nu se: poate realiza altfel. Atâta timp 

„însă cât.există o altă cale de ameliorare, de schim- 
“bare, violenţa şi teroarea sunt condamnate. Valoarea 
etică supremă, către a cărei realizare trebue să 

” țintească toate acţiunile, e realizarea umanității, a. 
omului în care să fie unită 7afiuizea, moralitatea şi -- 
Jrmimosul, a omului călăuzit de aceste forțe 'in crea- 
rea culturei pentru .binele omenesc. Această valoare 
se realizează însă pe baza ordinei şi. a: continuității, 
“cum a susținut A--Comte. Solidaritatea generaţiilor, 
care se succed, -sporindu-şi-patrinioniul, continuărea 
muncii de. creaţiune începută de antecesori, această 

- duce la umanitate. Dar cum se împacă acest ideal 
suprem, care se râalizează în mod evolutiv, ciwideea --. 
de transformare bruscă, de întrerupere â ordinei 2: 

" Prin ordine nu trebue să se înțeleagă însă numai . 
o succesiune invariabilă și prin continuitate nu numai 
un proces lent de transformare. Revoluţia nu :răs- 
toarnă orice ordine, ci înlocueşte, ânumite valori, 

" începând 'o nouă ordine, în care valorile absolute, 
dovedite bune, se păstrează; deasemenea in ceea ce: 

priveşte. continuitatea, revoluţia. respectă achiziţiile 
trecute general .valabile.
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 pevotuţia, ca fenomen "social siormal, e o o zguduir. -. 
care înlătură forme şi mijloace neadaptate pentru 
realizarea idealului. Această formă de transformare. - 
socială a. fost condamnată totuşi -în..mod principial, - 
indiferent de scopul- ei şi de mijloacele, de . care:se: 

„serveşte, de către unii dintre cei mai:-mari -filosoii.. 
-“Astiel. Socrate consideră revoluţia, ca o_înfrângere a. 
“legii şi autorităţii, care. sunt, după -dânsul, elez 
mente „absolute. pentru viaţa. socială. O abatere - 
cât de mică de la ele. înseamnă distrugerea statului, 
De aceea Socrate a preferat să: moară' “decât :să eva-: 
deze „din. închisoare, călcând legile ţării, care îl Con= 
damnaăse, deşi. era nevinovat. Ordinea. de stat e ceva. 

-_itangibil, de. aceea atunci când K7iton îi oferă po- 
sibilitatea de a. evada, el reîuză. e 

Kant deasemenea e, în genere, în contra revoluţiei, 
deşi se găsesc în oparile “sale uneori şi - idei, care 

“ar justifica revoliiţia. Totuşi el preferă dezvoltarea. 
evo!utivă, Kant consideră. supunerea. la legi -ca un 
imperativ absolut. Legea este realizarea unei concepții 

“a colectivităţii: ea" poate fi imperfectă, dar amelio = 
rarea ei nu s2 va putea face prin revoluţie. Revo=: 
luţia e manifestarea forţei, iar aceasta e caracteristica . 

“stării naturale de războiu perpetuu între indivizi, Du 
a stării civile, juridice. 

- Totuşi Socrate şi Kant -au interpetai neexact re= 
voluţia, căci ei:au văzut în. acest fenomen nuinâi 
reacţiunea forţei faţă de starea de drept, pe când 
în realitate revoluţia reprezintă, nu conflictul dintre 

" forţă 'şi drept, ci- pe acela dintre drept și moralitate, 
dintre. ideal şi realitate. Dreptul este concretizat în 
ordinea socială stabilită, dar €l nu e ceva etern, ci,. 
“după cum e bine stabilit de şcoala istorică juridică, 
drepiul evoluiază odată. cu viaţa socială.. EI trebue 
să se schimbe şi să se adapteze scopurilor celor ” 
nouă: dacă însă e rigid, nemaleabi!, atunci înfrân-... 
gerea sau întreruperea lui e silită: Această înfrângere 

aceasta e revoiuţia..- Deşi Kant condamnă revoluţia. 
“în genere, totuşi. formula sa morală, respectul -dem- .. .....:: 
nității umane, poăte justifica - acest “fenomen social.. 

7 
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“a unui drept, care nu mai. corespunde ideatului moral, - 

+



“ întadevăr personalităţii omeneşti nu irebue să i se 
“impună nimic autoritar, care să o înjosească. O formă 
“veche de drept: care iriăbuşă orice pornire şi orice -- 
1endinţă de autonomie, este ea morală “sau nu ?. Re- 
voluţia, care distruge această apăsătoare ordine ju- 
zidică, poate fi condamnată ? Idealul moral protes= 
tează” în- contra ordinei învechite de drept, care se 
“menţine numai: prin puterea: autoritară şi constrân- 

„_gătoare a legilor. Idealul acesta cere.o nouă ordine 
“juridică. Dreptul nu e un scop în sine, ci ele un 
mijloc pentru conservarea şi progresul societăţii, 'de - . 

“aceea el e intangibil numai atât timp cât îşi înde- : 
“plineşte menirea. In măsura în care. viaţa socială are. 
:aspiraţiuni superioare, la realizarea cărora se opune 
dreptul. actual, se produc şi revoluţii. Conflictul ” 

dintre valoărea morală ideală şi dreptul realizat e.-: 
“m factor de progres în viaţa istorică. De aceea re- 
voluţia nu: trebue condamnaţă în mod absolut. Ea: 
are valoare etică în limitele arătate mai nainte: şi, în 
-extremis, după cum vom vedea în. capitolul . final, 

"Revoluţia este, -cum zice Blunţschli, „aproape înto- 
“deauna nelegală, dar nu întotdeauna o nedreptate; 
ea e de cele mai multe ori o -suspendare a dreptului, 
-dăr-nu'e în mod necesar o crimă. În.unele cazuri: 
-prin ea se. valorilică 'energic un drept a existenţă 
mai înalt, oprimat, al unui: popor şi un drept la e- 
voluţie; ea rupe legăturile artificiale nedemne cu 
.care” dreptul istoric, formulat legal, legase viața na- 
tiunii“. 2. Şi tot aşa Paulsen recunoaşte că, deşi re- 
„voluţia nu se poate justifica juridiceşte, totuşi ea 
poate îi îndreptăţită-din punct de vedere .moral şi 

- 

istoric. "Atunci când e vorba de: salvarea unui popor - 
-*Şi nu mai este altă cale. decât înlăturarea ordinei - 
_“de Grept, atunci.e admisibilă revoluţia, căci «dreptul 

= =-există pentru popor, nu poporul pentru drept». * 

— . -. ” 
———   

- „Pg, 207, : | 

2), Fr. Paulsen. Ethik. Bd: î1, 1897.: Pg. 356, 
a 

"1. Bluatschii. Politik' ats Wissenschaft. Stuttgart. 1876.
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„"G. Revoluţia socială. - 

Dintre toate feluriie de revoluţii citate ne vom o= 
cupa în special de cea imai cuprinzătoare şi mai im-, 

portantă, de revoliţia socială, cercetând posibilitatea, 
mijloacele şi văloarea ei. specifică. i 

Dar ce se înţelege prin revoluţie socială 2 Puteni 
“deosebi două concepții referitoare lă esenţa.revoluţiei 

“ sociale şi anuine: 1) concepfia socialistă,. 2) concepția: - 
filosofică-juridică. După prima concepţie, revoluţia e: 
“bazată pe luptă dintre clase, e un rezultat al acestei. 

“-”- tupte,, Socialiştii văd în revoluţie «o, răsturnare com-.. .. 
:. plectă a formelor vechi -de cooperaţie ale oamenilor», ..: 

„Căci. în locul. economiei şi producţiei burgheze se. 
întroducă economia proletară. Revoluţia socială constă. 

"în cucerirea puterii politice de către o clasă oprimală, 
care ma mai avut până acum această putere. Revo— 

* luţia este astfel expresia cea mai. acută a luptei ne-: 
curmate, care: se. dă între. capitalişti şi proletari, Pu-" 
“terea politică au avut-o numai capitaliştii,. care aut, 

- “întrebuinţat-o în propriul lor interes. Tendinţa pro=— 
leiarilor de a cuceri această putere, pentru a schimba 
societatea, duce la revoluţia socială...  : + o 

Mult -mai largă şi mai rațională este însă. concepţia, -, 
pe care am numit-o filosofică-juridică. Intr'adevăr ide- 

= atismul social consideră acum, pentru timpul prezent, 
„ca 0. revoluţie: repartizarea- dreaptă a tuturor pute- 

“rilor între ciasele sociale sau, indiferent de clase, intre 
_-. indtvizi.-Prin urmare“ nu cucerirea puterii politice e 

către o clasă, pentru a oprima pe alta, cl exercita-— : 

i



.70 

rea puterii politice în mod egal, de către toţi, pe baza 
drepturilor naturale ale omului. 

Concepţia socialistă bazează revoluţia pe lupta dintre. 
“clase, considerând-o că ceva“ necesar, fatal. Clasele se 
nasc din gruparea laolaltă a tuturor acelora care au un 
TOl asemănător în travaliul de producţie..Interesele spe- . 
-<iale ale unui asemenea grup, faţă de o altă grupă, dau 
naştere” conştiinţei de clasă, iar când aceste. interese - 
“sunt opuse, atunci conștiința de clasă devine o conștiință 
de putere şi de luptă. Concepţia filosofică se întemeiază 
“însă pu. pe: luptă, ci pa armonia claselor sociale ; 
„revoluţia se-face nu pentru ca să se ridice o anu- 
;mită clasă, care să oprime, la rândul ei, pe celelalte, ci 
/pentru armonia. tuturor claselor, prin egalitatea po- 

ji . tică * şi juridică. '— 

“el nu se poate realiza pe calc paşnică.: =. 
„Revoluţia socială nu e niciodată-o mişcare spon- 
tană, care să se-nască fără nicio pregătire anterioară,. 
„“ci:ea. e rezultatul unor frământări, a unor lupte de 

„ oncepţii sociale: Orice” revoluţie. este pregătită spi- 
«__ ritualiceşte, se bazează'pe o anumită ideologie filo- 

„„Sofică. Toate revoliţiile constau din două momente 
:Succesive şi necesare Sau, mai bine zis, orice revoluţie: 
trece prin două faze: 1) faza spirituală ' sau pla- 
-Zonică, care nu e altceva.decât timpul de pregătire 
ideală, conceptuală; de iricubaţie a revoluţiei, 2) faza 
«activă, realizarea, sau actualizarea revoluţiei.: Cauze" 
de nelinişte, şi 'nemulţuimire au existat în toate timpu- 

> zile, deaceea justificările teoretice ale revoluţiei n'au' 
lipsit: încă din antichitate. Revoluţiile moderne sunt 
însă mult mai complexe. Ele s'au făcut mai greu, 
«dar şi pregătirea lor.a fost îmult mai temeinică. 
* Bazele revoluţiei sociale moderne se pun. în sec: 
16.când se afirmă destul: de puternic! tendința raţi- . 
unei” către:independenţa faţă de autoritatea religioasă. 

„Până în acest secol ştiinţa, în genere, se întemeia - 
„„pe tradiţie: şi revelaţie, raţiunea omenească fiind 

xcoiisiderață” ca“ uii r&ceptor al adevărurilor! revelate,. 
za, 0 facultate subordonată credinței religioase. Din: 
sec. 16 şi. începutul. sec. 17 atenţia cercetătorilor se - 

« Acesta ar fi scopul firesc ale revoluțiilor, atunci când 

A A ” N
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îndreaptă asupra: puterilor naturale ale spiritutiri şi“ - 
a dreptiirilor persoanei umane, /ferbert 7. Cherbury . 
încearcă să găsească izvoarele naturale ale cunoştinţii 
noastre: el vrea să lib:reze .pa om de orice autori= 
tate exierioară,. “făcându-l să asculte numai de con-. 
vingerile sale interioare, Deaceea el combate revelaţia 
ca mijloc de cunoaştere. Acest filosof nu s'a oprit 
însă aici, ci a: pus chiar bazele unei religii naturale, 
căutând 'să dovedească - existenţa lui Dumnezeu, nu = - 
prin factorul subiectiv, individual şi adesea-maladiv 
al revelaţiei, ci prin argumentarea fizico-teleologică, 
prin ordinea, simetria Şi finalitatea, care, este în na- 
tură. Ideia de -religie naturală a adus cu sine-pe. 
„aceea de drept natural, pe care:o găsim precis for- 
mulată mai târziu de /lugo Grotius. Se vede astfel 

---- <ă emanciparea” cunoştinii duce către „emanciparea : 
"Socială. 

După”. Grotius fundamentul dreptului nu este 
_imutabil şi transcendent, ci e' variabil odată cu ju- 
"decata naturală. omenească. Omul este, din natura sa, 
"social. Această înclinaţie către societate. este întărită 
nai mult încă de” rațiune, care dă “criterii. şi- norme 
pentru aprâcierea ă ceea ce e. bui Sau rău, drept sau 

„= nedrept. Dreptul rezultă din raţiunea umană, care dă: 
-o directivă şi o expresie înclinațiilor naturale. Omul . 
„are,de la nafură înclinații, care indică - ceea ce e 
irept şi care îl- fac” să -caute dreptul. Dreptul: are 
deci 0. bază naturală şi schimbătoare. Pe baza ideii 

- sle drept nâtural Alfhusius concepe posibilitatea unei 
„constituții contractualiste, iar John Locke proclamă - 
dreptul poporului. „de a apelă la cer“, : atunci când 
pe pământ “nu i șe mai face - dreptate. Prin. acest - 
„apel la cer înţelege Locke dreptul poporului de-a să 
apăra în contra abuzurilor puterilor. statului. - 

Locke susține că “abuzurile acestea sunt săvârşite= | 
în “special. de puiterea. executivă şi legislativă. Intre 
legislatorii, care se silesc „să răpească dreprurile po- 

porulliri, şi "popor, intervine o stare de războiu, în acest 
. caz. Dacă legea nu' mai oferă garanţie 'de respectare . 

a drepturilor naturale, poporul! e jiber,. nu.mai are 
” picio datorie; -de Supunere. față de autorităţi. | Provo- 

p
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calorii. revoluţiei sunt astfel legislatorii, care rup * 
angajamentele contractate faţă de popor. - 

Şi tot pe baza dreptului natural formulează Rou- 
sseau concepţia. democratică a. organizaţiei sociale. 
Montesquieu şi J. J. Rousseau dau -spiritul - directiv. . 
revoluției franceze. Declaraţia drepturilor. omului şi 
cetăţeanului este exprezia ideilor formulate de aceşti 
jilosofi. Drepturile naturale: sunt condiţiile în care e . 

"valabil contractirl social; Societatea se întemeiază pe. 
“un contract prin care individul se supune colectivi- 

tății, pentru a căpăta în schimb siguranţa bunutrilor 
şi. vieţii sale. t:senţa acestui contract este deci alie-— 

-. narea” fiecăruia pentru toţi. Statul, care e produsul 
"-acestui contract, are sarcina de a stabili libertatea 

şi. egalitatea în făţa legii. Acei care au însărcinarea 
de a veghea asupra bunului mers al sociețăţii pot fi 
înlocuiţi, dacă nu-şi îndeplinesc datoria sau dacă 
abuzează de. puterea lor. Poporul e suveran. Aceasta . 
înseamnă de fapt justilicarea-revoluţiei, căci dreptul 
poporului de a înlocui autorităţile existente, pentru 
a stabili egalitatea, libertatea, etc., nu e altceva decât. 
dreptul de “revoluţie. Rousseau face în realitate teoria 

- revoluţiei, fără însă a „pronunţa vreodată acest termen, 
Formularea dreptului  atural îri opoziţie cu cel scris, 
neadaptat, a-produs o adevărată revoluţie în spirite, 

Dreptul natural duce mai departe, la sfârşitul sec: 
18 şi începutut sec. 19 Ja ideia de /ibertate naturală. 
„Această idee îşi găseşte prima Sa aplicaţie în eco- 
_nomia potitică la Adam Smith, Liberalismul: economic: 
duce .cu necesitate la..cel politic, la democratism şi 
mai apoi..lă socialism.. Această concepţie politică 
cere realizarea libertăţii, “şi egalității. prin ajutorul 
revoluţiei. 

Printre filosofii, care. par. mult depărtăţi de: cer- 
cetările politice, tendinţele democratice încă au găsit 

- un. puternic! răsunet, Astfel Kant se entuziasmează. de 
principiul suveranității poporului. El proclamă voința. _ 
„ca izvor al dreptului, voința poporului, nu a unui 
legislator autoritar, Deşi' Kant proclamă atotputernlcia 
legei, deşi admite sistemul parlamentar, totuşi admite * 
libertatea ca lege Supremă, care nu. trebue să fie:
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călcată de nicio. autorităte. Kant. a:fost profund im- 
presionat şi entuziasmat de,. revoluţia: francezăx Re- 

- voluţia 'e un '<strigăt-al naturii»:-în- contra! relelor. 
“. Tot aşa “pentru Fichfe, legea, dreptul," derivă din 
voinţa omenească ; 'scopul voinţei este însă libertatea: 
Ideile -acestea liberale capătă, la Hegel, o culoare mai. 
pronunţată. Acest îilosoj, care s'a mişcat în mijlocat 
„abstracţiunilor” şi a operat cu concepte-atât de aride, | 
deşi aprecia aşa .de mult ideia de stat, a avut totuşi . 
un rol de seamă pentru! întemeerea teoretică a-ideii: - 

- "de revoluţie. In primul- rând, afirmarea relativităţii 
" Aucrurilor, a stărilor: sociale, a dat un sprijin 'revo- 
Juţionarilor, căci a conțribuit: la distrugerea credinței 

“- în imutabilitatea autorităţii. Hegel explică toate tran- - 
sformările sociale-istorice prin “evoluţia normală a 

"raţiunii, nu prin legi misterioase .şi nici prin vre-o . 
autoritate religioasă. Prin. aceasta el a ajutat la în- 
tărirea mişcării de independenţă a spiritelor faţă de 
religie. Dialectica hegeliană —eză — antiteză — sin- 
“teză — este expresia luptei, a. revoluţiei şi progresu- 
„lui. Spiritul se dezvoltă, întregul 'proces cosmic fiind 
numai O evoluţie a -acesluia, Lumea e o necontenită 

” devenire, e o fofaiifate de procese, nu un complex de .- 
lucruri “gata. (ldeia aceasta Va influenţat pe Engels). 
Dialectica - hegeliană l-a influenţat pe Bakunin, care a 
încercat să dea ideilor sale o formă hegeliană. Astiet 
el pune ca teză — centralizarea etatistă modernă, an- - 
titeza — anarhia, iar sinteza e federația societăților 
laolaltă, Şi tot această metodă o găsim şi la K, Marx, 
în explicarea procesului de transformare socială, 

__ În filosofia dreptului, Hegel exprimă o mulţime 
„___de-idei socialiste :ca: lupta dintre interesele private, 

-- lupta dintre clase. Hegel a contribuit la formularea: 
- şi Susținerea "dreptului *de . revoluţie prin . afirmarea 

” contradicţiei: ca un -element “necesar al evoluţiei uni: 
versale. Dacă universul. întreg nu e altceva decât.un 
necontenit -proces de 'evolujie conceptuală, de ascen= 

- siune: către spiritualitate, de la “treptele cele mai în= 
- - ferioare către cele mai înalte, dela spir/tul subiectiv la. 

cel absoluț, atunci raţiunea are o tendință inerentă. 
către autonomie, către 'creaţiune. '* După Hegel revo- Ri 

9
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luţia nu este ceva arbitrar, care.se face: de om după 
voia lui, ci orice revoluţie.e un produs necesar al 
„unor. condiţii anterioare premergătoare. Din idealismul 
hegelian s'a născut însă şcoala niaterialistă revolu- 

„ fionară.: Revoluţionarismul imaăteriălisț a fost .alimen= 
“tat mai ales de lipsa unei atitudini hotărâte şi a unei 
“concepții unităre:a filosofiei lui -Hegel. Intr'adevăr 

“4 

Hegel a avut o atitudine oscilantă între liberalism şi 
conservatism. De pildă: e conservator atunci când 
sustine autoritatea statului ca ceva intangibil:şi când 

= admite - existenţa claselor” sociale bazate pe proprie- 
tatea privată. In acelaş timp însă el e şi [berăl, întrucât 
recomandă. separaţia puterilor de stat şi” legislaţia . 
democratică, ca principii 'de' realizat intrun stat.“ Ati- 
tudinea nchoțărâtă a lui Hegel, 'în filosoția sa polițică- 

| socială, afost izvorul celor trei şcoli hegeliane cu- 
noscite sub numele de: “dreapta, centrul şi stânga 

7 

“şi Sub numele de fiperii hegelianl, se prezintă sub.. -- 

hegeliană. ci 
Dreapta reprezintă. nuanța religioasă, conserua- 

toare, din gândirea lui, Hegel.. Această şcoală încearcă . - 
stabilirea unui acord perfect. între hegelianism şi. teis- 
mu! creştin. Centrul continuă atitudinea neclară a, filo- 
soiului, având tendinţa de a concilia toate contrarele 
prin idealismul hegelian. Ir sfârşit sfânga, cunoscută, 

două forme: una mai moderată şi alta extremă. - -- 
- Extrema stângă hegeliană este nafuralistă, -ateistă  - 

şi revoluționară. 'Ea, proclamă că în 'univers stăpâ-- 
neşte 'raţiunea. -D-ztu. nu există de cât în spiritul :0-. 
mului, ete o creaţiune a minţei: noastre, Omenirea nu 
are: altă viaţă de cât cea prezentă şi nici alte interese __. 
decât cele terestre; Pentru 'acest motiv omul. trebue: 

- să pună: mai “presus decât orice trebuinţele sale; el. 

» În -genere, tar piritului. | 
terenul” pentru nesupunere lă dăgni:, pentru” neîncre= 

e puterea absolută din lume. În modul 'acesta extrema: 
stângă “trece: dela idealismul absolut, paritelst, al lui ': 
Hegel; la ateism, materialism şi revoluționism. Marxis- 
mul „nu: este altceva decât o urinare: logică, necesară 
a-hegelianismului. PR d Si A ia 

Ezvoltarea spiritului critic -a. pregătit
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— dere în imutabilitatea - adevărurilor.. Secolul 18 şi 19 
au pregătit concepția revoluţionară de azi. - -- 

- Una dintre problemele cele mai de seamă, care ni:se 
impune acum. este: cum e posibilă revoluția socială > 
Pe ce cale se poate'îndeplini-ea ? Se pot formula trei 
ipoteze, ca. răspuns la această problemă, şi anume: 
1) rezoluție socială pe cale politică, 2) pe cale eco- 
aomică, 3) prin reforma. morală-educativă. 

-H.. Revoluţia politică. 
= . 

E posibilă revoluţia socială prin cea. politică ? Re- 
voluţia politică e o răsturnare de autorităţi, o schim- =. - 
bare de “forme de. guvernământ pentru. înlăturarea 

- dreptului existent. Ea ţinteşte către o nouă formă de 
stat. Ideia călăuzitoare. a acestei revoluţii e egalifatea. -- 
Revoluţia socială e posibilă. pe două: căi, zice Kaut- 
sky: 1) prin reforma socială; 2). prin revolutia po- 
ditică; Dar dintre aceste două înijloace, el. dă prefe- 
rinţă: celui de. al doilea, deoarece reforma nu poate 

„avea: urmările . revoluţiei. Ba. ceva. mai: niult: încă: 
„reforma :vrea să- înlăture conilictul. dintre, forțele. de 
„producţie şi. proprietate, menţinând” însă ordinea şi. 
forma. actuală de apropriere, ceea ice este o: imposi- 
bilitate. 1 | Ti 

„Revoluţia politică: nu este decât -un mij:oc pentru -- 
„0,„schimbare: mai iadicală a: organizaţiei sociale, ca “e 
o;formă specială şi. parţială: a: revoluției. sociale: sau. | 

„pregătirea acesteia. Ca: exemplu .de. revoluție po- . 
- litică putem- cita: revoluţia. franceză, care a avut ca:: 

scop. numai distrugerea prăpastiei dintre. privilegiile - 
politice:ale .nobilimei şi. clerului faţă de |ipsa totală de 
drepturi politice ale ciasei:a treia. Stabilirea drepturilor 
omului, independent de _orice tendinţă: economică, a- - 

1). Te Xantely- Das Erfurter Programm. Soziale Reform 
and Revolution.  - m Da | 

= -
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cesta a fost scopul revoluţiei dela: 1789, după cun - 
se poate vedea şi din modificările” constituţiilor dim 
1791, 93 şi 95. E de la sine înțeles că noile rapor= - 

_turi juridice şi politice au favorizat dezvoltarea unui, 
"regină economic: nou. Revoluţia. politică .poate fi pre= - 

- “rhergătoarea unei transformări. economico-sociale.. : .: 
” Credinţa în.puterea revoluției politice, .pentru schint- 

„+ barea ordinei. sociale, o “afirmă îm special Bl/an-: 
guismul, anarhismul, nihilismul şi bolşevismul con- 

““temporan,... : . | - - 
“|. Babeuf —'unul dintre : utopiştii_ comunişti .din 

_ Sec. 19 — reprezintă această concepţie a înfăptuirei 
revoluţiei sociale prin fnişcări de tăsturnare yio- NS 
lentă a aparatului politic şi'a tuturor legilor de con-  -. 

- stituire ale.societăţii actuale. Sunt cunoscute cluburile: ” 
şi conjuraţiile lui Babeuf. 1 E Da 

* Aceiaşi "concepţie o găsim mai. apoi la £. Blangui, 
care organizează şi el societăţi secrete, 'cu scopul de 

a răsturiia autorităţile şi de a lua în mână puterea 
politică.  Blanquisinul, -pentrucă întrebuinţează tac- * 

” tica lui Babeuf, se mai. numeşte şi babuvisn.. | 
Blanquismtil este considerat, în . genere, ca feoria. -! 

„Unei metode de luptă pentru cucerirea puterii poli-.. 
> tite, Et este însă ceva mai mult,-e; cum zice Bern-: 

- Stein. «teoria puterii creatoare incomensurabile a--vio-= i 
lenţei revoluționare poiitice ” şi a- manifestării: ei, a: * 
„exproprierii revoluţionare» *, Blanquismul creda că se: - 
“pot “impune, “prin: forţa politică; cele inai. radicala . - 
„Schimbări. Diferitele încercări ale Blanquiştilor - în? : - 
"1832, 1834 şi 1839,.au fost uşor reprimate.-Înirevo= . ... 

„_luţia : din “Februar 1848 blanquismul “s'a “renăscut, 
- căci. de odată au apârut cluburi: şi societăţi secrete - 

cur deviza : domnia poporului şi în special a lucră=: 
“torilor, Mijlocul radical pentru îndeplinirea acestui 
„scop era forța. Prin. decrete fabricate în cabinetele - . 
acestor. cluburi,, voiau. blanquiştii. să. determine .ra- - - 

Î) L. Stein. Die industrielte Gesellschaft. Leipzig 1683. . : 
2), Ea. Bernstein. Die. Voransselzungen des Sozialismus - wid' dle Aufgăben -der - Sozialdemotratie. 9 Auf. Staltaait 1920, Pg, 62. o ini 
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portiiri economice nouă: şi stări jurdice adecuate, ... 
Ţelul lor, care trebuia atins, era expropriere violentă 
«7 proprietății. Din punct. de vedere economic, blan-. 
Quismul admite 'comuiismul, aşa acum îl predicase 
şi Babeul. A. Blanqui Susţine câ în evoluția univer-! 

- sală se poate „observa' manifestarea tendinței către: 
“comunism. «Studiul “atent: al geologiei şi istoriei a-. 
rată că omenirea a început cu izolarea, cu indivi- 
dualismul absolut şi că ea are tendinţa, printr'un şir 
de perfecţiuni, către comunitate». : Progresul civili- 
zaţiei nu este altceva uecât un mers către comunism. 

“ Calea pentru ajungerea scopului este violența po- 
vitică : destiințarea armatei şi a curților de judecată, 
distrugerea actualului cod penal, formarea unei ar- 

„mate naţionale, înarmarea lucrătorilăr pentru -stabi- - 
" lirea dictaturii, 

"În urma înfrîngerilor suferite, 'blanquismul şi-a 
schimbat ideile călăuzitoare în parte, trecând dela. . 
radicalismul: politic. revoluționar la radicalismul eco- 

” nomic revoluționar-şi' apropiindu-se. astfel, din ce în . - 
ce mai mult, de marxism... o 
“- 11.— Anarhismul este doctrina, care consideră. ca 
mijloc de revoluţie socială - distrugerea organizaţiei. - 

- pulitice.. În numele unei morale .şi al unui ideal nou 
el neagă ordinea socială existentă, cerând distrugerea 

„autorităţii, care încătuşează . libertatea : individului. 
Anarhismul, spune A7opotkin, este „un element esen- 
țial al filosofiei celei nouă>.* El explică altfel. for-: 

“mele prezente şi trecute de" societate, schiţând,. în 
- „acelaş timp, şi tendinţele de evoluţie in. viitor. So- .. 

cietalea viitoare trebue să realizeze- personalitatea 
complect liberă, asociația liberă a personalităților 
dibere. Ea trebue să. fie o asociaţie. «in care. fiece 

  

1). A. Blanqut, Kritik der Gesellschaft, Citai din : Aus- 
gewăhite Lesestiicke «um Studium der politischen Oehonomie. ID Diehl u. P. Klombert 1920... . 

1.32), P.. Ixopotiia.. Der Anarehismus. Seine Phitosopâte, : 
„and Seine Ideale. Paris 1£93, Pa . : 

,



individ se 'cohduce“pe sine. însuși. prin forţa'proprist 
sale voinţi».-'..Indivizii de azi "vor putea alcăiui o. 
asemenea: sotietate liberă, căci-si nu sunt râi dela. 

„natură, ci sotietatea, ca e rea, . 
“Idealul anarhist pare. o ânomalie majorităţii «civi= 

lizaţilor>, pentrucă mentalitatea de: azi e. deprinsă: 
cu închisoarea şi jugul, zice. Kropotkin:, Omenirea”e -. 
conipusă din. o 'sumedenie de - elemente, fiecare căi 
viaţa lui; cu organizaţia lui proprie, de: aceea nu i 
se poâte pretinde să:urmeze. anumite legi evolutive, - 
ca. un corp anorganic în dezvoltare! sau ca o mişcare 
mecanică. Fiecare element trebue să fie deci liber, să. . - 
se dezvolte în voia sa, fără a i-se impune ceva în | 
mod autoritar. a a 
„După cum se vede chiar din nume, anarhismul e - 
negația: autorităţii, -a oricărei arhii... Idealul etic. at o 
anarhișmului,. sub orice formă. s'ar prezenta el, esţe:- 

- autonomia, liberarea' individului -.de - orice. supunere . - 
" Îaţă de autorităţi, SE „o 

Din punct de “vedere filosofic ariarhismul este un: 
idealism, care: preamăreşta--o enlitate; o abstracţie, | 

individul. Dacă Stirner considera omenirea ca o abs. . 
tracţie, afirmând numai realitatea individului, apoi tot. 
aşa individul absolut, izolat, e produsul unsi abs- 

tracţii, căci nu putein vorbi decât despre indivizi , 
» sociali, numai aceştia sunt.personalităţi adevărate. Sa -. 
încercat întemeerea ' anarhismului pe baza a două :- 
concepţii : 2) o concepție deterministă-fătalistă şi: 2. 
o alta :îndeterministă. a e Da 
„. Primă. concepţie consideră pe individ ca produsut: : 
necesar al mediului şi 4oate manifestările sale ca:re- 
zultate fatale ale stării sociale: ca atare şi anarhismut. 
e o creaţie absolută a societăţii. Constrângerea. in- 
Suportabilă. a autorităţilor trezeşte aspiraţiunile. in- 
terne către:libertate ale individului. Omul nu se poate:- 

N, A 

"a 

  

1). P. Kropotkin. Der Anarehismus. Seine Philosophii ut 
seine Jdeale, Pa:iş 1905, . a „” | 
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libera de Stăpânirea” societăţii de: “cât prin, distrugerea 
ci, prin abarhie.  --. 
 Indeterininisimul susţine”, că. anarhia nu e altteiva: de 

câl mhanifestarea puterii interne a voinţei, reacțiuriea.. 
individului -liber faţă de societatea constrângătoare şi 
“manifestarea. dreptului individului la liberiate.. a 
„După' cum uşor se coastătă, între aceste două: con= 

cepţii nu este decât o foarte mică deosebire şi anume: 
primă, accentuiăză” inai mult- momentul social în'ex- - 
plicarea anarhiei, pe când cea de â două pune. mâi = 
mare preţ pe 'elementul subiectiv-voluntat. individual. 

" Dealtminteri determinismul. contrazice însăşi esenţă - 
anarhismiilui, “căci dacă omul e un prodiis necesar, . 
fatal, al mediului, î în zadar reacţionează” el contră ordi- * 
nei stabilite, deoarece -aceasta .i se inipuie, îl doboară: 

_, Din punct de vedere poliiic, anarhismul este un asfa- 
tism, pentrucă tăgăduește utilitatea statului (sub orice . 
formă ar fi el: absolutist, constituțional sau republică) - 
şi a organelor Sale (guveri, părlament, lege, drept, ad- 
ninistraţie). Combătând orice activitate politică şi par- ă 

“lamentară pentrii cucerirea Jibertăţii, anârhismil devine 
însă, un, curent politic. Pentru această concepție re- 
forma politică, legală, nu poâte. realiza acea autonomie: 
ideală dorită, ci mijlocul. pentru aceasta-e revoluţia, - 
răsturnarea, şi. distrugerea. formelor. politice. Mai de- 

ucrii, cu toată că sunt unii, sotiolosi,. câre. voibese 
de un anarhisn individualist . că . ceva deosebit de 
anărhisniul sociai. Masaryk, precum. şi Gide 1, fac,a- - - 
ceastă: deosebire, „Auărhismul., social; sub formă CO- 
munistă sau col&ctivistă, nii. este însă de cât un mie 
loc pentru realizarea individuiui. ideal, a. omului. nou 
visat. Suluţia problemei raporturiior. dintre. individ. şi 
stat. ește, după anarhism, -individualismul, căci soci= 
etătea nu are alt rost decât să s&rvească pe individ, 

„să-i gâranteze libertatea în toate direcţiilă. şi în toate 
privinţele. ei 
„Esenţa, filosofica a anarhismului cuprinde d două ten= 

  

"i Cu. Gide. Hlstoiri des  doiriiies? tcoioriiiques, PTA II. „. 
Paris- 1920, A
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dinţi care se realizează una prin alta, dar. care se- 
" parate se pot contrazice chiar, anume : 1) tendințe 

- Jibertății, a autonomiei, a dezvoltării inăividuale coni-: 
plecte,. pe deoparte. şi 2) realizarea umanității, a al- 
truismulai pe de alta.. Afirmarea exagerată a pfimel 
tendinți duce la anarhismul anti-maral, individualist - 
al lui Stirner. Aceasta e o formă degenerată, un rezlism 

"brutal în comparaţie cu idealismul: generic anarhist. - 
individualismul, nu este neapărat un. egoism, căci in- 
dividul poate. fi conceput nu numai ca-o persoană al 
cărei ideal este propriul ei eu, ci el poate îi gândit 
<a un om stăpânit de rațiune şi moraiă, aşa cum l-a 
înțeles Fichte. i a 

Forma socială a anarhismului nu e altceva decât 
afirmarea unui comunism sau “colectivism modifcat, 
<a mijloc de dezvoltare mai mare şi mal liberă a in- 
“dividului. 1 Pe când comunismul. şi..colectivismul ca . 
teorii sociale, în ele înşile, au în vedere, în primul”... 
rând comunitatea, subordonându-i-acesteia, -în mod : 

„absolut, pe individ, anarhismul se preocupă "numai de: 
îndivid, considerând societatea. numai.ca un mijloc în ...: - 
serviciul prosperității. individuale. Dacă 'neagă anar- -.- 
hismul organizaţia socială- bazată pe violenţă, el nu 

" 1). Ase'vedea istoricul anarhismului în Georg Adler: A- - 
narchismus. Handwârterbuch der Staatswissenschaftcn. ed, 

___ Cuvântul anarhie e întrebuințat de Prouhon pentru prima 
oară în lucrarea sa „Qu'est ce-que la propricte“, dar ca 
concepție socială anarhismul e vechiu. Astfel de pildă în 
sec, 4 și 5 a, chr. se constată existența unei mișcări anar- 
hice. Ca o reacțiune contra concepției platonice a. statului; 
Zonon (342—270) face apologia comunității fără-stat. Idealul - 
omului e lipsa de trebuinţă ;* cultura şi diferitele instituție. - 
Hu pot realiza Groptatea şi iubirea do oameni —ci aces- -.. 
ea sunt rezultate naturale ale înstinotului de conservare 
şi de comunitate ; de aceea ru e nevoie de Legi și violență. 

In evul. mediu anarhismul e bazat pe'religie, căci omul, - 
care e socotit ca fiind de esență divină, nu poate fi supus 
tegilor, Din sec. 16 anarhismul capătă forme mai temeinice, 
Primul anarhist e. W. Godwin, care susține că autoritatea 
în genere. împiedică dezvoltarea personalității. Mai departe 
se dezvoltă anarhismul cu Ilâlborger, Llaokoy, Proudhon, x 

 Stirnor, ZIoses Hess, IZ. Grânn, Tuckor, Bâlrunin, Iiro-. -.-.- 
potkin, etc... a aa 

4



31: Ă 

exclude Insă orice ordine, ci recunoaște alte forme 
de autoritate: iubirea egoistă (Stirner), altruismul: 
(Tolstoi). Anarhismul admite o organizaţie bazată pe 
tendinţele.“spontane, fireşti, libere, ale sufletului, de 

„aceea el este un, spontaneisn politie,:al cărui ideal 
este o societate federativă ăutonomă. Organizaţia a-- 

“ narhistă trebue să constea dintr'o uniune absolut 
” liberă, fărăstat, fără violenţă; a indivizilor, pentru - 
inulţumirea trebuinţelor'lor economice, sociale şi spi- 
rituale, Mijlocul pentru un asemenea -scop este de- 

_ZOrganizarea ordinei politice actuale, revoluţia. 
Din punct de vedere religios, anarhismul' este un 

- ateism, deoarece 'vrea. să distrugă autoritatea religi= 
oasă transformată în' o adevărată teocraţie.. 7 

“ Prin urmare anarhismul este :1) asfa//sm (deoarece 
combate orice organizaţie de stat, Negând ideia de 

„ patrie el'e şi -apatriotism),. 2) apolitism, 3) indivi- 
dualism, 4) spontanelsm politie şi 5) atelsm, | 

„ Privind anarhismul după direcţiile, pe 'care le-a 
urmat, vom-'dâosebi: 1) o: formă, care's'a preocupat 
mai mult. de mijloacele de înlăturare ale organiza- 
ţiei sociale actuale, de' distrugerea autorității —a- 
cesta constitue aşa numitul pandestrucțlonism şi e 
reprezentat în special de Bafhunin, -2) o altă formă, 

care s'a preocupat de modul de realizare al. omului 
„viitor, a societăţii viitoare, anarhismul social, care 
alcătueşte un .întreg plan de activitate şi de organi- 

„zare socială. 

A 

- - * | - . - . 

Bakunin este vestitul-agitator revoluţionar, care a 
„dus lupta cea mai aprigă contra statului tiran, apă- |. 
„sător al indivizilor :. Pribeag, purtându-şi avântul re=:. 
voluţionar prin diferite ţări, se ridică el contia au- 

„ torităţii, preamărind revoluţia proletară. Sub influența 
materialismului lui Feuerbach, et e atea, căci- baza - 
„Statului. modern este teocraţia; Dar idealul uman e -- 
libertatea şi egalitatea, nu supunerea către o auto-. - : 
ritate care se bazează pe atotputernicia divină, De-. -. 

- "1. A se vedea uiai pe larg asupră [ui Bakunia: Th, IIa-. - 

şi Rapbaeher : Alarx înd Bakunin, 
zaryl. Zar.rassisehet Geschichte und Religiousphilosophie ;. -.: 

!
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o 
niocraţia va cica”. o luni nouă, distrugând ordinea 
pozitivă existentă prii revoluție, Sociztatea trebiie- 
să se riască din: “unirea ai multor, corubităţi. libere . 

„în provincii, apoi 'a acestora: în popoare şi în sfârşit 
din, acestea.să. Se. alcătuiască. 9. confederăţie euro- 

“peană: Unitatea” socială fiindamentală. este deci asc. 
ciația. liberă, autoriomia Jocală. Din purict de vedere 
al. organizării economice, Băkuniri admite praprietatia 
colectivă pentru in strizrentele de muncă și. materia- 
lele prime necesăre producției, nu însă! şi cominita- 
tea produselor... . 

“ Sub influența .lui Bakunia, dar deo: bit în con- 
cepție, este Aropothin. Acesta "aspiră câtre o riviiă 
morală şi 0 rouă: filosofie, * care ar putea înlătura. 

„valorile! şi ordinea: actuală. E1 e. partizanul umanita- - 
rismului, al altruiismiului, căci admite ca 0 lege năturală, 
conviețuireă. socială. Fiinţele au în ele. instinctul de. 

_ solidarițate şi de ajutorăre reciprocă. Conduşi fiind 
numai de acest instinct şi fără “a fi. „Supuşi vreunei 
legi sau autoțităţi exterioart, oamenii. vor putea al- 
cătui o. federație comunistă fără stat, băzată pe un. 

- mubialisri, fără constrângere. : Oamenii însă trebuie 
să fie. conştienţi şi' pregătiţi. pentru. a “putea face- a- 
ceastă revâluţie.. 

In deosebire de Bakunin, care admite număi S0- 
cializărea, mijloacelor de producţie, Kropotkin, susţiie: 

“un adevărat comunism, căci el cere şi comunitatea. 
„produselor de consumaţie. In societatea,. pe care o' 
visează Kropotkin, ! nu vor: fi corporaţii, pârlamente, 
consilii, ci o comunitate comiplectă de înţelegere spi- 
rituălă' şi de. muncă producătoare; „Comunismul al- 
cătăeşte cea mai bună bază pentru dezvoltarea uri- 
iară, a personalităţii, nu a acelei . personalităţi, care. 
mână pe oni lă luptă tuturor, cOntra tuturor şi care: - 
_& singură cunoscută. până “acum, ci a ăceleiă (per= 
“sânalităţi) care arătă. dezvoltarăă „€Ginplectă ă: posi- 
bilităţilor omeneşti, dezvoltarea: complectă â tot ceea 
ce.e original - în om,.iradiarea .cea: mai. puteriiică & 
inteligenței” sâle, a sentinfentulii şi voinţei a 1 

  

1,9, Icropotiin. 1 entpaide. ed: HI, Păris- 158, 
2); P. Kropotkin. Op, eit. Pg. 302-303, - a
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Judecână aharhisinul ăti punct de vedete” moal, _ 
putem deosebi două feluri, de anarhisiu : 1 unul 
anti-moral, cum 'e forma reprezentată de - tirner, 
(d: spre căre ain vorbit mai înainte), care predică i un 
egoism extrem, un individualism “hedonic, şi 2)altul . 
ideologic, reprezentat de 'Prondhon, care încearcă să” 
construiască- o societaţe 'riouă pe baza uni. noţiuni 
morale, drepfatea. Broudhon, deşi nu a predicat re- 
voluţia ca mijloc de luptă socială, totuşi este consi= 
derat ca -unul dintre reprezentanţii anarhismului, 
„pentru motivul că el a proclainat nevoia de' /iberare: 
„de atotputernicia statului. Proudhon â accentuat măi 
“mult. rolul —reformel “sociale, care trebue să înceapă 

prin înlăturarea factorilor” economici, car6 înăbuşă 
dezvoltarea socială şi anume 2:banului şi a dobânzi. 
In acest scop 'propune el înființarea acelei vestite 
bănci: de schimb, a cărei menire era: să înlăture banut 
şi să realizeze gratuitatea creditului. Elementul anarhic. 
al gândirii lui Proudhon se peduce numai la atirmârea 
că autoritatea trebue întăturată; dar accasta nu în 

- seamnă “susţinerea : dezordinii,: ci înlocuirea forţei. 
constrângătoare exterioare - “prin armonie, a legilor 
prin contracte benevole între indivizi. Grupările eco- 
nomice de 'indivizi să fie autonome, să se conducă. . 
singure, fară de legi-şi forţe autoritare: Dar pentrută” 
anarhismul, în acest sens, e un ideal îndepărtat; 
Proudhon însuşi: “admite, “ca formă tranzitorie - de - 

” guvernământ, federalismul și descentralizărea,  - 
Tot “o formă de anarhism ideologic reprezintă şi - 

Toistoi, care însă. îşi întemeiază concepţia: pe baze 
religioase, pe creștinism. E! este adeptul anarhismrilit 
creștin. În locul autorităţii, al-legilor, trebue întro-. 
nată iubirea de aproapeie, mila. Statul, cu. legile:şi 

"brutalitatea sa, 'suprimă -această iubire creştină. ” 
Și Tolstoi” cere “distrugerea. organizaţiti poiitice, 

dar nu pe cale sângeroasă, ci prin negativisnr,: prin 
neparticiparea la treburile. Statului. Statul, prin ron-- 

„„ Strângerea, pe care o exercită. asiipra - individului, 
omoară. nu numai corpul; ci şi sufletul ' oamenilor. 
Pentru a-nu contribui la * inftorirea' acestei autorităţi, 
fiecare individ. trebue Săereluze a exercita vreo fine= 
țiune' în Stat,
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n sfîrşit: “unil: văd în M, Gayau un reprezentant al 
anarnisrului etic, întru cât el vorbeşte despre o'<mo-:: 
rală fără. sancţiune şi obligaţie». De fapt anarhismul 
“moral. e reprezentat în antichitate de: sofişti, care nu 

„ recunoşteau „existența niciunei norme. general vala- - 
: bile.de acţiune.. Guyau cere. înlăturarea moralei me- 

tafizice, raţionalizarea moralei; El depreciază ideia de 
„obligaţie şi sancţiune în ceea ce privește faptele mMo- 
rale,, căci acestea nu pot exprima gradul de. interio- 

pitate morală. 
Anarhismul, sub toate formele: sale, e o concepție, 

“care” îmbină în sine optimismul cu pesimismul. E. 
pesimist în ceea ce priveşte existența societăţii, dar: 
e optimist în conceperea naturii omului. <Un opti- 
“nism de copil e în sufletul acestor pesimişti desperaţi; 
“care'nu văd.,de, cât:rău în instituțiile: umane şi nu-. 
mai. bine : în inclinaţii, -ca'.şi' cum "instituţiile, inşile 
mar avea o primă bază a lor în înclinații» 2. 

Anarhismul e o.utopie, din punct: de vedere . 'po- 
“litic, căci nu e. posibilă societatea fără ideia de drept, 

-. iar dreptul presupune, forţa “de constrângere, Cei'mai 
“mulţi aderenţi ai acestei doctrine admit un fel de 
autoritate; astfel unii recunosc puterea rațiunii, alţii 
a. științei, “alţii a iubirei, etc: Anarhismul e o miş- 
care idealistă, care adâsea”ori a'degenerat, dar care 

“întotdeauna a pornit de: la “o utopie — individul . 
izolat — pentru a ajunge. la o alta — unirea indivizi- 
tor laolaită fără supunere faţă-de vreo autoritate. 

“În anarhism.nu au predominat niciodată interesele 
zeale şi materiale, ci numai concepţii ideale, care însă 
întotdeauna.au fost nepractice. Mişcarea anarhică nu. 
a. reuşit, pentrucă idealul, către care a tins ea,a 
fost. fără - nicio legătură cu realitatea. Anarhismul 

- rea Să impună „o îormă de societate, care nu a 
- crescut şi nu s' a dezvoltat Organic..din viaţa socială. 

ii ul Anarhismul degenerat a devenit nihilisrn. Ni- -- 
* “Bilismul eo. mişcare + socială pur riigească. Numele 

e 0) A. Pouillte. Humanitaires. et 1lbertatres an poat de 
die soctolozidue. et moral. Parig' 1914. Pa. 40.
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-- acestui curent revoluționar a fost dat de Nadezdlu +, 
„care l-a luat într'un înţeles foarte generat şi l-a. 

aplicat mai ales la critica literară.. E! a numit pihi-* -» 
.. lişti pe toţi acai care nu recunosc, în. literatură, va-' 

loarea absolută a prificipiilor clasice : romanticii erau- 
deci nihilişti, în acest sens. Un înţeles “mai larg, muai 

„general îl dă acestui termen Aietsche, care înțelege: 
„prin nihilism -credinţa în 'non-valoare -sau <SOnvin= + 

- Berea unei lipse absolute. de soliditate a existenţei». 2: 
Distrugerea valorilor, deprecierea lor, reducerea ' ta 

„nimic; acesta. e nihilismul.. În teorie el e o negaţie, o 
„critică violentă, dar: dogmatică a realității. Sofistica. 
veche e un 'exemplu “de nihilism absolut teoretic- 
filosofic, căci ea tăgidueşte existenţa -oricărei- va-. 
lori sigure, Nihilismul s'a accentuat mai mult pe-.- 
terehu: politic social şi etic, unde a devenit o forța! 
activă, «negăţia care lucrează», - e: --. 

Nihilismul se ridică în contra aristocrației, fie ea chiar: 
religioasă, de accea el are un vădit caracter demo-, 
cratic, radicalist şi chiar socialist. Nihilismul“ rusesc. 
a predicat în special apropierea dt ţărani şi. ridica- 
rea lor. Cercetând cauzele mizeriei sociale, el ajunge 
la concluzii asemănătoare cu „anarhismul, anume că. 
autoritatea obiectivă este izvorul tuturor relelor. De; 
aceea afirmă nscesitatea - revoluţiei, . a - distrugerii: | 
Stării sociale. actuale: Nihilismul - este, cum zice. 

„lerzen, cunoscutul radicalist rus, «logica” fără mar-: 
- Şini.. Ştiinţa fără dogme... . umilința necondiționată. 

„ în. faţa experienţei. şi. acceptarea necontrazisă '-a 
tuturor consecinţelor..de, orice. fel ar fi.ele; numai: - - 
dacă au rezultat din experienţă şi- dacă sunt cerute” 
de inteligență. Nihilismul - nu reduce. ceva la ' nimic,: 
ci descoperă că.n/micul, care e luat drept 'ceva, este“ . 
o iluzie optică», s . a 
PNI O = ie 

0 'Zh. IIasaryk. Zur russischen Gesehichts-und  Relizi- - 
„onsphilosophie. Bd. 1, .  : . .. -- a 

"+ 2) Pr, Nietzsche. Der Wille zur Aacht. Bd. 1. Leipzig, 
92 n Psi - 

_-3) "Th. Iasâryk. Zur miss. Gesâhi. und, Reliphi, Ba. 1:
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Din punet de vedere. moral, “nihilismul este nega- 
 Tiutiea noţiunei. de “datorie. şi a legii morale, e un: - 
Jiedonisn, care însă nu a ajuns, în. Rusia, la desfrâu, 

- ci, din” potrivă,. deşi el'nu recunoaşte vreo obligaţie, . 
“ tptuişi. a dobândit un. caracter -misțic moral, Nihilis- 

mul, poate. ii de două feluri, şi anume: 1) pasiz, cum 
e nihilismul teoretic, . filosotic, care, în. genere, e a- 
panagiul blazaţilor şi 2) activ, revoluţionar: După 
această. concepţie. forma politică. de. Organizare e.vi- 
ciată, “de aceea transformarea Sau. înlăturarea „directă _ 
a ei:vă remedia - răul. - 

"1, Bolşevismul. - Revoluţiă politică, În proporţiile 
cele “ măi mări, a fost realizată;i în. timpul, nostru chiâr, 
în Rusia, de către niște vectii părtizani.ai marxismului, - 
de: bolşevici, Acum bolşevismul a. devenit o.concep- 
ție oarecunmi aparte, care se impune - alățuri de cele- . 
alte concepţii: sociale. 

“Cum, concepe bolşedismul revoluţia socială: 2 “Mai 
întăi însă. trebue să” vedem cum S'a- „născut bolşe-" 
vismul, care,este origina dlui şi.i în ce.canstă el. Rusia . 
e, țara. în care intelectualii au fost, frământaţi de cele 
mai de Seainiă” probleme ” de filosafie social- -politică. 

-: Acolo s'âu discutăt şi s'au ciocnit. coricepţiile. socia- | 
liste franceze 'cu cele germane, liberalismul: cu con-- 
servatisniul, utopismul cu ştiinţifismul. -După :anul 
1840 se, simte. în Rusiă din: ce înce mai mult-influ-. 
enţa. lui. Karl. Marx şi. E. Lassalle,. iar la 1883: se . 
întemeiază chiar. partidul . sacial. democrat, . În anul . 
1903; se face în acest partid o Sciziune, o diviziune 
în..două: 1), bolşevici şi 2) menșevici. “Prima- tracţiune 

- se, mâi- numea. şi grupul majoritar, iar-a doua mino- 
“ zifari. Primii. erau conduşi. de. Lenin; Secunzii: de 
Martov. Bolşevicii erâu partizanii revoluției: absolute, 
ei credeau în posibilitatea apropiată a unei revoluţii 

„ definitive, de. aceea cereau ca. inassele. populare să 
„fie unite laolaltă şi supuse unei: dictatuiri: centrale, . 
unitare, pentru, ca să existe. 6. singură. conducere 
disciplinată şi necontestată, Bolşevicii erai ” contra 
Dumei: şi a partidului constituţional democrat (Kadet), 

- Din contra, menşevicii erau partizânii tacticii Social. 

pi
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«democrate propriu zise şi admiteau revoluția nuniai 
în extremis. Aceştia considerău Duma drept o ade- 
vărâtă achiziţie a prolețariatului şi “luptau pentru 
ciicerirea treptată a tuturor drepturilor. 
“La început intre aceste-doiiă 'prupe, ambele. deri-. ... 
vate din marxisin, eră discuție” nuniai'în ceia. ce pri-.: 

„Veşte chestiile de organizare şi 'de' tactică de luptă, 
căci. bOlşâvicii “cereau '0. riguroasă centralizare, .pe .. - 

- Când menşevicii vedeau în aceasta. un mijloc de slă-: 
bire a partidului. “La 'acestăa' s'au adăogat apoi de- 
osebiri de proăram, câre' au apropiat pe bolşevici 
din ce înce mai tnult' de “anarho-socialişti. 

„ Bolşevicii.erau consideraţi 'ca teoreticiani doctrinari, 
iar menşevicii ca oportuniști sau 'politiciani reali. 
Trotzky a fost la inceput menşevic, 'iar mai apoi a- 
trecut la bolşevici. Menşevisniul credea în .posibili- tatea realizării idealiilui ' comiinist prin democraţie, 
pe calea” marxistă-economică, în cadrul. statului mo- - - 
-dern, iar bolşevismul “susţinea, necesitatea” ” realizării 

- idealului socialist în întregime, prin o revoluţie ra- 
dicală şi absolută, "Aceasta" e 'origina bolşevismului, 
Vom, cerceta; în liniamente, generale, bolşevismul 'din 
două puncte de vedere: 1). ca: doctrină. social-eco- 
nomică, 2) ca doctrină. politică: Dc 

„ Bolsevismul, ca doctrină social-economică nu este. altceva decât afirmarea şi justificarea comiinisinuilui. Conducătorii bolşevici,susţin că ei. sunt câi tiai busi, 
cei. mai ortodoxi. interpreți ai. lui Marx, 'deoărecă ei . .. nu fac. nicio conceșiune. capitalismuliii Tot aşa „Risf 
crede că „„bolşevismut: tui' Lenin -e “aplicarea aproape - 
literală a ' materialismului istoric“. 1-De fapt. însă. 
“bolşevismul” porneşte. de, „la' marxii 
depărta şi a ajunge la rezultate chiar contrare. gân- dirii [i Marx! îi: în reza âe char conțrare. gân. 

" Bolşevisinul. e comunism, căci tinde să transforme 
„întreaga societate înir'o tovărăşie de' muncă, în care 

mijloacele -de. producţie 'nu- vor forma“ proprietatea“ „ “individului. şi nici bunurile produse nu se vor acu- 

  

1). Gh. Cido et Ch. Rist.-'Op, cit. Pg. 767, 

sm pentru ase -
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“mula în mâinele. câtorva . spre a se îmbogăţi. În ar 
ticol. 10 din noul “program bolşevist din 22 Martie- 
1919 se preveda că «revoluţia prolâtariatului înlo- 

- cueşte proprietatea privată a "mijloacelor. de producţie. 
"Şi de.schimb prin o organizaţie socială a procesului 
social de producţie şi asigură astiel bună starea şi - 
posibilitatea de evoluţie -omnilaterală pentru toţi mem- 

” brii societăţii, distruge împărţirea după clase şi liba-— ă 
rează intreaga umanitate oprimată, punând capăt ex- 
ploatării. unei părţi a societăţii: de către o alta.» i: 
Comunismul duce cu -necesitate. la internatlonalisna,. 
-căci toate popoarele vor forma «o: mare familie a 
muncii.» Ideile acestea 'atrag pe proletari şi prin ele: 

- Sperau bolşevicii să concentreze. pe toţi socialiştii. la. 
olaltă, căci toţi marxiştii ar fi'putut găsi doctrina lui 
Marx în bolşevism. Bolşevismul, cum am mai spus, 
crede că ideile sale servesc numai «la realizărea teo- 
riei pur revoluţionare a lui Marx.» Ă - 
„Bolşevismul, urmând ideilor. comuniste directive, 

cere desființarea .proprietăței private şi .repartizarea. 
"ei conform formulei «fiecăruia după capacitatea şi: 

trebuinţele sale». Scopul politicei economice a bolşe=. 
vismului este spurirea forţelor: de producţie ale ţării, 
după cum'spune art. 39 din programul său. - 

__ În realizarea statului comunist se pot deosebi două 
faze: 1): prima, în care se protedează la socializarea, 
mijloacelor de producție şi 2) întăptuirea comunismu-" 
lui produselor de consumat. Pentru executarea pri-! 
mului pas spre comunismul producţiei .bolşevicii au! - 

" adoptat,- în programul lor,. exproprierea totală, eco-! 
nomia colectivă, sperând să distrugă, prin aceasta, 
proprietatea individuală şi munca sâlariată. In acest. 
scop ei au-început mai întăi. cu reforma "agrară, cu! | 
socializarea pământului. Bolşevismul a înființat so-- 
cietăţile şi tovărăşiile pentru munca pământului. ln 
politica sa,- partidul bolşevic se sprijină pe proletarii: 
şi semiproletarii satelor, care formează majoritatea. 
ln ceea ce priveşte regimul proprietăfei agrare, prin: 

  

1): Das neue Parteiprogramn șder Bolschewisten vor 23 . - 
Mărz 1909, m mt
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decretul: din 8 Noembrie 1917, Lenin ordonă confis- | 
carea pământului marilor proprietari, al coroanei şă 
mânăstirilor. Kerenskr-Cernoz începuseră socializarea 
pământului, dând organizaţiilor ţărăneşti spre culti-: 
vare toate proprietăţile. In. legea pentru socializarea 
pământului art. l prevede că proprietatea pământului, 
a subsolului, a pădurilor, a forţelor naturii, de-pe .. 
teritoriul Rusiei sovietice, aparţine nunai statului.! 
Sunt. expropriaţi fără despăgubire toţi foştii proprie- 
tari: . Stăpânirea acestui pământ “aparţine întregului 
popor, care lucrează. Dreptul de folosinţă de pământ E 
este consfințit de munca fiecăruia, : nefiind de loc. - 
influenţat de sex, confesiune naţionalitate etc. 2 Statul 
întreg e împărţit în zone, după locuitori, iar pămân- 
tul, la rândul său, e divizat în zone de cultură. + 
Locuitorii dihtr'o anumită zonă pot trece în alta pe .: 
socoteala statului. In felul acesta sperau bolşevicii 
să aibă cât mai întinse terenuri-cultivate. 5 Statul 

„poate suspenda, fără însă a-l lua definitiv, dreptul . 
de folosinţă al pământului, în special atunci când - 
individul nu-l poate cultiva, şi: când-e dator, să 
facă alte . servicii - statului. î- Dreptul + de folosinţă 
este_definitiv desființat, pentru o instituţie, atunci - 

„când ea este 'desființată, iar pentru tovărăşii işi” 
comune, atunci când acestea se dizolvă-—pentru par- 
ticulari „prin moarte Sau prin pierderea drepturilor - 

1). Das Grundgesetz iiber die Sozi alisierung des Bodens... 
"Die Agrargesetzgebung der Sowietrepublik. Abschniti 1 Art 1. 

2). Iden. Absclinit 1. Ari. 3, 

3 E ăi „Art 4. ! | - - o 

d. Absehnit d. Art. 24 pâr., 12 PI 

5 „ Absehmitt Gan | 

6), » n » 12 Art. 46... 

: . . . 2 a 6 

„-
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cetăţeneşti. 2 Pentru distrugerea absolută a oricărei 
proprietăţi'private, legiuirea bolşevică a restrîns moş- 
-tenirea dreptului de folosință de pământ (decretul din * 
14 April. 1918). 

Din schimbarea! formei de proprietate ar fi putut 
rezulta o. periculoasă scădere a producţiei (cum de. 

- fapt s'a şi întâmplat), de aceea bolşevicii au hotărât 
întroducerea monopolului. cerealelor. * 

In al doilea rând socializarea sa îndreptat şi către 
industrie, căci «statul nu trebue să se ţărănizeze» 
(zice Trotzky) şi atunci a fost necesar să se dee o- 
raşelor posibilitatea de a fabrica mărfuri din materii 
prime. În vederea socializării industriei s'a instituit 

-- monopolizarea. industriilor. Aparatul de' organizare 
pentru - această centralizare se bazează -pe corporaţii “ 
profesionale, care trebue să [ie adevărate. comunități 
de producție. î - Pentru înlăturarea specuiatorilor şi 
intermediarilor, care nu au o muncă productivă, gu- 
vernul bolşevic a decretat socializarea comerțului și 

bâncilor, Comerţul exterior a fost monopolizat, iar cei 
interior s'a redus la. schimbul direct cu ţăranii. În 
legătură cu această socializare este foarte “interesantă 
politica financiară a bolşevismului. Prin decretul'din 
26 Ianuarie, 1918 se anulează toate împrumuturile de 
“stat ale guvernelor anterioare şi nici nu se mai plă-. 
tesc cupoanele “din Decembrie 1918. ln luna Martie 
1918 datoria publică rusească era de 65 miliarde 
ruble. : Mai târziu însă bolşevicii au început tratative - 
„pentru recunoaşterea acestei datorii. In legislaţia -fi- 
panciară internă. s'a întrodus impozitul progresiv pe 
venit. - 

1). Das Grundseselz îber die Sozialisierung des, "Bodens, 
Abschpit 13. Art. : 

1 

2). Idem. Abschnit 1. Ari. 19, - 

3). Idem. Art, 42, 

4). Max Hirschberg. Bolschewismus. Archiv făr Sozial- 
wissenschaft und Sozialpolitik 1920. . 

. . . 

?
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” "Elementul de. valoare organizator al producției Şi 
al întregului mecanism de stat. este în statul sovietic. 
nunca. Ea dă dreptul: la hrană, ea e-criteriu! de apre- 
"<iere al lucrurilor şi al quantumului de produse la care 
are dreptul orice individ. Statul trebue să-şi mobilizeze: 
“toate” forţele de producţie şi să. le împartă după ne- 
soi. In. societatea: bolşevică munca ' este obligatoare . 
— cine nu munceşte. nu mănâncă. .Irt Rusia s'a înfi- 
inţat aşa numitul comitet central de obligație al muncii, 
'care repartizează munca după - nevoie. Diferitele co- 
-misariate (al' agriculturii, comunicaţiilor, aprovizionării 
etc) comunică acestui comitet toate doleanţele lor şi 
„acest comitet, care. cunoaşte forțeie de muncă dis- 

„ponibile, repartizează : munca pe regiuni după trebu- 
inți, dând ordine de executare diieritelor organe locale. 
-Bolşevicii justifică această abatere dela. principiul 
libertăţii, susţinând că prin libertatea muncii nu tre- 
bue să se înțeleagă altceva decât liberarea de sclavia 
capitalistă, de vinderea muncii în mod forţat pe piaţă. 

“Trotzky.zice: «noi opunem sclaviei capitaliste munca 
socială şi regulată bazată pe un plan economic, o- 
bligatoare "pentru toţi şi deci pentru orice lucrător 

„ “din ţară». 1 Bolşevismul a proclamat disciplina muncii, 
„ diecare fiind obligat să execute o anumită muncă. 

Produsele muncii. aparţin societăţii şi ca atare ele 
trebuesc împărţite prin organizaţii muncitoreşti, prin 
“aşa numitele «comune de consum;» 2 - ! 

A doua fază în realizarea statului socialist ECOnO= | 
“mic e, organizarea comunismului consumului. In acest 
„scop bolşevicii au întemeiat comune!e de consum, câte 
-două de fiecare: district: una pentru proletari şi alta 
„pentu burghezi: Plata muncii se face în bonuri pentru , 

„ obiectele necesare..-În aprecierea muncii bolşevismul 
“trece”peste deosebirea .dintre munca calificată (aceea 
„pentru îndeplinirea căreia a fost nevoie de ucenicie 
Sau de învăţătură specială, ca:. tipografia, industria 

  

1). L. Trotziy, 6p cit. Pg. 185, E 
2). Dr, Erich Eisbert. Die Ideologie des Bolschewismuse 
„«Preussische Iahrbiicher. 1919, Heft. i Pg.-66,. 

4 

|
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mecanică, etc.) şi cea necalificată (munca obişnuit, 
neînvaţată: a “servitorutui, hamalului, etc.). Drept cri- 
teriu general de apreciere “a muncii'a fost luat -la 
început salariul muncitorilor obişnuiţi. 

- Dacă munca este elementul: fundamental, pe care se 
_bazează realizarea statului socialist, ea trebue regulată 

“şi controlată. -In acest scop bolşevismul fixează ca, 
"timp normal de muncă 8 oare pe zi şi 42 de oare pe . 
săptămână. Pentru persoanele mai. tinere de 18 ani 
se hutărăşte 6-.oare-pe zi, iar minorii sub 16 ani mu. | 

"sunt primiţi la muncă. Pentru tinerii sub 18 ani este 
“interzisă - munca de noapte şi lucrul în industrii vă- 
tămătoare sănătăţii. Cei care au lucrat un an întreg 

"fără întrerupere au dreptul la 0 lună congediu cu” 
salariul întreg: Pentru organizarea procesului de pro- 
ducţie se' înfiinţează bursele muncii, una la 20000. de - 

“locuitori. Acestea înregistrează cererea -şi oferta-de 
“muncă şi apoi comunică, la rândul lor, comitetului 
central ' dB: obligaţie al muncii. Toţi locuitorii sunt 

“șonsiderați ca” membrii ai .sindicatului poporului, ca 
funcţionari ai statului economic. 

Pentru organizarea muncii pe specialităţi se recurge 
şi la ajutorul burghejilor, care au cunoştinţi telmnice ; 

„li se dă-acestora chiar autonomia necesară, dar sub 
controlul lucrătorilor, care. învaţă o astfel de specia- 
litate. 
«Viaţă sau moartea. Rusiei sovietiste se hotărăşte 
pe frontul de muncă> 2 zice Trotzky, de aceea, pentru 
o bună organizare a producției, bolşevicii au' înființat 
armata de muncă. - Soldaţii sunt mobilizați şi intre- 
buințaţi la lucru; aceste ărmate sunt conduse de lu- 

„crători. La început, ele lucrează greu, încet şi prost, 
dar treptat-treptat ele. învaţă să execute anumite munci. 

După cum se vede bolşevismul, ca 'doctrină eco- 
nomică,. încearcă să realizeze, . pe “calea  decretelor, 
comunismul absolut al.producţiei şi consumaţiei.- Ina- 
inte de a face critica bolşevismului, din“ acest punct 

„de vedere, să vedem care este congepția „politică. a. 
acestei teorii sociale, a | N pi 

i 
A 

1 L. Trotzky. "Op. cit. Pa, 187.
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“Ca mişcare. politică bolşevismul a fost ajutat: în 
Rusia. în- special de războiul mondial. Rusia, care 
a -avut de suferit atâtea înfrângeri, care a sacrificat 

„atâtea vieţi fără alt scop decât întărirea capitalismu- * 
lui apusan şi a ţarismului, Rusia aceasta. s'a revoltat. 

„ Menşevicii-au:vrut să îndrepte revoluţia către un 
:socialism rațional. Kerensky părea că este acela care 
întrupează aspiraţiile: şi tendințele întregei Rusii. EL 
fascina mulţimea şi.o ducea la: luptă. Aceasta a durat 
însă foarte puţin. Bolşevismul a prins. mai bine, pentru 
că el reprezenta în anul 1917 dorinţa de pace în pri- | 

'-snul rând. Bolşevismul a utilizat acea oboseală su- 
fletească a masselor, acel dezgust. de masacru, şi a 
agitat ideia păcii. Bolşevicii au arătat. poporului. rus 
că războiul mondial . satisface numai scopurile impe= 
vialiste ale unor mari puteri, că e numai o luptă 

*pentru cucerirea pieţii mondiale de către. capifalism. 
Prin urmare bolşevismul a început, ca mișcare politică, 
prin a fi un zadicalism pacifist, adică tocmai contra- - 
riul a ceea ce vrea el în realitate să fie. Scopul teo-- 
etic politic al bolşevismului este altul. Bolşevismul 
„este,. în esenţa sa, un idealism; revoluționar, «un ras. 
ddicalism 'al::reyoluţiei polițice», nu al păcii. Conducă- 

„torii aceştei mişcări au vrut însă să se: folosească de 
Starea tulbure, de. nemulţumirile masselor, de mur- 

- snurul lor contra mizeriilor războiului, pentru a tran- 
sforma războiul: european într'o revoluţie mondială, 

“„prin.care să se realizeze statul socialist. In acest 
scop bolşevicii au uzat de toate mijloacele posibile“ 
în politica externă şi internă. 

Ca doctrină. politică- teoretică boişevismul este un - 
fevoluționism radical al „cărui ideal este statul soci- 
alist, care, propriu 'zis, nu e un staț politic, ci un: 

"stat economic-administrativ. 
Istoria întreagă nu este altceva “decât înfăţişarea | 

„ diferitelor faze ale luptei dintre clase, susține bolze- 
vismul de comun acord cu imarxismul. Clasa oprimată, 

„ e va elibera însă prin forţa sa, prin revoluţie, şi atunci ,- 
„Va înceta tupta dintre clase.: Dar odată cu această 
„?5e, va desfiinţa şi - statul. modern, care nu e altceva 

« xlecât expresia luptei dintre clase. . Bolşevisruul crede 
e ui Ea ; . i 
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“în puterea nemărginită:a revoluției :politice. “Trans 
formarea socială, distrugerea societăţii.de azi, e po-— 

„Sibilă: numai prin ajutorul” unei. revoluţii violente. În: . - 
- locul - actualului: sfat burghez trebue întronăt. sfatul! - 

proletar, dictatura proletariatului, a. clăsei muncitoare, 
care cuprinde pe lucrători, soldaţi şi ţărani - -. 

Dictatura proletariatuliii are o dublă-importanță în: 
concepţia bolşevismului : .1) una economică, „.2) alta: 
politică. Din puncţ.de vedere. economic dictatura a: 
ceasta singură -poate realiza: complect. comunismul,. 

„ Am.arătat căile, pe care încearcă -bolşevismul acest: 
tucru, -Politiceşie bolşevismul imâginează o altă formă 
de guvernământ, anume. sistemul sovietelor. Pentru: 

„Stabilirea acestui- sistem -e. nevoie de o. revoluţie vi-: 
olentă, Lenin însuşi spune, ca şi “Troizky, că- nu se: 
poate . întemeia. dictatura proletariatului decât. pe 
forţă. 1 In. concepţia bolşevistă revoluţia este: un a- . - - | 
devărat război civil: şi o dictatură . de fier-a popo=: 
rului. . Bucharin -susţine că dictatura aceasta. este 
„forţa de fier, o.putere care. nu cruță pe: duşmaniii. 
ei“. Prin convingere” şi discuţie. teoretica nu se.poate 
ajunge ajunge: la' domnia poporului. „Social revolu=: .. 
ționarii şi menşevicii 'cred că : se. poate -realiza ur 

“stat popular prin compromisuri, ceea ce :e., absolut | 
greşit. Dar „clasa muncitoare nu poate ajunge altfel. 
„la liberare. decât prin revoluţie, . adică: prin :îniătu=. 
rarea . puterii. capitalului, prin distrugerea statulu: 

„burghez. Orice revoluţie este însă violentă. faţă de 
stăpînii de mai.nainte“, e 0 | 

Statul prolctar nu se. poate realiza decât prin forţă. 
“Intrebuinţarea forței nu este ceva condamnabil aici, 
pentrucă ea are drept scop liberarea a .milioane de. 
lucrători de jugul capitalist, „salvarea de biciul: ca= 
pitalului, de războaele hoţeşti de jefuirea sălbatecă  . 
şi de distrugerea a, tot .ceia «ce. a construit. şi acu- * 

„+ 1), Benin. Diktatur. des Proletăriats und der Reneg1t K., 
Kautsky.: Leipzig 1919, a Ni Da , 

2. N. Bucharin. Das Program der Komrmunisteh Hoff. : 
manns Verlag. Beriia. . - De 
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mulat omenirea, “în "curs de-:sute şi mii de-ani“, 2 
„ Statul nou se va înfăptui “prin stabilirea: pretutindeni. 

a regimului sovietic. i a 
„Dar ce sunt sovietele > Aceste organe de stă- 
pânire bolşevică sunt. nişte consilii de lucrători, 
soldaţi şi ţărani. In vechea Rusie au existat mai' înainte 
un fel 'de soviete. In anul 1905, după revoluţie, s'au în- 
fiinţat în fabrici colegii de lucrători, dar repede, când 
s'a liniştit revoluţia, ele au fost desfiinţate. La început, 
în anul 1917 sovietele au fost numai nişte „forme 
revoluţionare de control, pe care massele au. început : 
să-l exercite asupra organelor concrete 'aile' muncii 
şi organizaţiei, asupra:fabricelor şi comunelor, asupra; 
societăţilor şi asociaţiilor, asupra unităților “militare! 
şi economice“. * După puţin timp însă ele s'au tran-. 
sforimat dobândind un alt rol. a 

Statul sovietic tinde către . o democraţie, în care 
însă să nu mai existe clasele sociale; Constituţia a- 
cestui stat caută» să stabilească ca bază a. statului 
o unitate productivă, care să fie în acelaş timp şi -. 
unitate de alegere:politică. De aceea statul bolşevic 
se bazează pe sovietele lucrătorilor şi țăranilor. In 

„ acelaş timp însă pentru ca orgahizarea proletariatului | 
„să fie mai efectivă şi: pentruca ea -să fie ajutată şi 

„ de forța armată, s'au 'întrodus în aceste soviete şi 
soldaţi. Cf Na , .. 

„ Sovietele sunt de diferite grade, începând cu acela 
al satelor, judeţelor, districtelor, guberniilor şi până 

"la cel central. Aceste soviete sunt în. raporturi de : 
dependenţă reciprocă, deoarece ele se pot controla 
ierarhic dela cel central în jos, iar în ordine ascen=" 
dentă, dela sovietul.sătesc în sus, ele 'se :pot trage 
la răspundere, i... - „- ai 

Scopul politic al sovietelor e dictatura proletaria- 
Zului: el a fost formulat în constituţia sovietică dată 

„în 1918 la Moscova. Ideia -fundămentală a. acestei 
- 

-manns Verlag. Berlin. ; 

2), Alfons Paquet. Der Geist der russischen Revolution. 
Miănchen 1920, Pg. 13, .. i . N a 

1). N. Bucharin. Das: Programn der Kommunisten. Hoff-



96. 

constituţii este - proclamarea drepturilor poporului 
muncitor şi oprimat. Constituţia, aceasta constă din 
şase secţiuni, care cuprind principiile. de organizare 
ale statului sovietic, şi anime: 1) drepturile omului, 
2) determinarea “funcţiuni!or sovietelor şi a “organelor 
lor; 3) constituirea sovietelor, instituirea congresului 
general al sovietelor ruseşti ca autoritate superioară, 
4) dreptul de alegere, 5) bugetul, 6) chestiuni mai | 
„mărunte. | e 

In ceea ce "priveşte rezultatele . economice, bolşe- 
vismul a dat cu. adevărat faliment. Intr'adevăr S'a - 
decretat exproprierea integrală a-pământului, dar ţă- 

“ Tanii au înțeles. prin „pământul să fie al acelora care 
îl lucrează“, că ei- trebue să-şi împartă pământui 
între dânşii — ceea ce au şi făcut. Aceşti ţărani pro- 

-prietari au fost în genere ostili guvernului bolşevic, 
dar mai ales s'au manifestat atunci când li S'au re- 
-chiziționat cerealele şi vitele şi când ']i - s'a pretins 
să lucreze pământul nu în calitate de proprietari, ci ' 
„„de însărcinaţi ai'statului.: Rezultatul acestei expro- 
“prieri a fost, cum observă Rist, că sa desființat şi - 

„forma cea mai veche de proprietate „comunistă - ru- 
sească — mirul. Pentru a neutraliza influenţa aces- 
tor țărani: burghezi, care înțelegeau să fie stăpâni ab- 

„“Soluţi. pe- avutul lor, Lenin a înființat «sovietul să- 
tracilor», în care intrau numai cei absolut “săraci. In: 
fiecare sat erau o ' sumă de țărani fără pământ. şi 
fără unelte. Aceştia au dobândit în sovietul sătese 
puteri -mai mari ca toţi ceilalţi membrii. Aceştia or- . 
.donau şi executau rechiziţii pentru. guvern,. ei vroiau 
„Să silească pe ţăranii mijlocii să adere. la politica gu- . 
vernului. 1 Când toţi. ţăranii, mai de frică, mai de bună 
VOle, au executat ordinele sovietului central, sovietele . 
săracilor au fost desființate. Țăranii însă păstrează 
şi acum o atitudine ostilă sovietelor;- ei nu vor să 
plătească dările şi nici să: trimeată 'cereale la oraşe. 
Ei nu au încredere în durata acestiii. regim politic şi 

  

1). A. Lwoff, Die Agrarpolitik: der, Sowietregicrung. Die 
- ieue Zeit. 4 luni 1920. | , 

2). ID. Trotzky. op. cit. Pg, 151. 
e .
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“nici nu.vor să primească moneda de hârtie scoasă 
de guvern. - - - 

Deci, în ccea ce priveşte regimul proprietăţei agrare, . 
în Rusia co:nunistă există de fapt o proprietate pri- 

N 

dată țărănească. Politica agrară bolşevică n'a reuşit - 
-deoarece ţăranii nu sunt încă pregătiţi pentru o eco-. 

 nomie colectivă. .. - Sa | 

Dacă ne întoarcem privirile 'spre socializarea. in- 
-dustriei constatăm rezultale tot aşa 'de puţin satis-:" 
făcătoare. Deşi aici bolşevismul a reuşit să stabilească. 

" comunismul, totuşi rezultatul e dezastruos. Marxismul . 
consideră: socializarea mijloacelor de producţie ca-un 
factor absolut necesar pentru progres ; el pune însă. - 
oare-care condiţi pentru această socializare. Socialistui. 

“englez Richardson. admite socializarea în. următoarele, 
| „condiţii logice : 1) Să fie. posibilă, să se acorde cu 

„natura omenească—adică: nu se poate face socializare 
decât acolo unde spiritele sunt pregătite pentru aceasta, 

2) să nu se îacă prin schimbări brusce în organismul 
social de azi, 3) să fie treptată şi sigură, pentru a. 
nu se deprecia şi diminua producţia economică, 4) să 

_Jie durabilă, 5) să fie dreaptă .şi 6) să fie elastică, 
adică să se lase posibilitatea de extinderă, de modificare. 

. 

"şi perfecţionare a ei !. Din punct de vedere-pur eco-. - - 
„  nOmic socializarea, pentru-a corespunde scopului ei, . 
"trebue: a) să mărească producțiirnea, căci numai aşa 

îşi justifică valoarea ei faţă de. modul de producţie, - 
„ -al trecutului, 2) să dezuolte disciplina şi sentimentul da- - 
-Zoriei ; lucrătorii să muncească bucuroşi, nu de teamă, | 

--8) disciplina „să fie exercitată de o autoritate conform 
dreptății şi egalității, o autoritate bazată pe colegia- : 
litate, nu pe despotisin, şi 4) să existe un fond spi-. 
Zitual moral, care să facă pe individ să lucreze în .. 

„ Serviciul obştesc. şi spre, binele comunităţii. 
„Niciuna dintre condiţiile logice şi economice ale . 

- socializării nu a pregătit şi nu a însoţit trecerea de : 
„la producţia individuală la cea“colectivă. In Rusia 
„bolşevică, Sovietiştii au făcut o socializare riguroasă, 

1). Dr, August Mâller, Sozialisierung oder Soziallsmus ? 
". Berlin 1919, N | E 

e 
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bruscă şi absolută într'o-ţară undă spiritele « erau cel 
“ mai puţin “pregătite pentru aşa ceva. 

Sovietele au naționalizat industriile, precum. şi toate 
. întreprinderile particulare, fără a da vreo despăgubire: 
proprietarilor, .ba chiar i-au obligat pe aceştia” să fi-: 
nanţeze mai departe întreprinderile, iar pe lucrători 
şi funcţionari să.continue munca. In 'âcelaş timp gu-. 
vernul a fixat prețurile pentru “ materiale prime pre- 

-_ cum .şi preţurile de vânzare ale -fabricatelor. -Pe de. 
altă parte plata muncii a fost sporită treptat, conform 
cu nevoile vieţii ; din această cauză o. sumedenie de. 
fabrici S'au închis. Producţia a scăzut cantitativ şi. . 
s'a depreciat calitativ. Inchizându-se fabricele, nu-: 
„mărul celor fără de. lucru a crescut. Astfel: în Martie. 
1918 rămân fără de lucru 6644 de lucrători, iar-peste. 

4 -luni, în lulie, numărul acestora se ridică la 47754. 
In' Octombrie 1918 încetează: 1000 de întreprinderi şi 
rămân fără lucru 300—4000U0 de lucrători. Prin obli- 
"gaţia de a finanța întreprinderile; capitalul privat dis-'. 
"pare, căci el nu culege niciun venit, ci se consumă 
treptat — din această “cauză statul trebue să tinanţeze 
el toate industriile. Producţia a scăzut extraordinar. 
de mult. .De ex. în Urali: la Bogoslav se scoteau. 
înainte 250000 puzi de fier, în lunie 1918 s'au scos 
numai 20000, Tot aşa: marea fabrică de locomotive: 
Saimora, care producea 30 de locomotive grele pe-lună; 
acum nu mai lucrează, totuşi lucrătorii Continuă a fi 
plătiţi de.stat mai:departe. “Socializarea căilor ferate 
a dus la acelaş rezultat nenorocit; înainte'ele costau 
un miliard şi jumătate, în.1915 însă cheltuelile pentru 
ele s'au. ridicat la li miliarde; la venif, înainte ele 
aduceau nouă miliarde. şi jumătate, acum numai.două 
miliarde. Atelierele statului nu mai lucrează. La Pe- : 
700, în Moscova, se lucray 25—30 de locomotive 
pe lună: în 1918 numai trei, iar în toamna aceluiiaş | 
an aţelierele s'au închis. 2 Din această cauză suferă. 

„ foarte mult transportul, | 
Negreşit că la această dezorganizare a. vieţei econo- 

“DE. Stadtler. Die Weltkriegsrevolution. Leipzig 1920. 
Cap. Der. Bolschewismus, und Wirtschafisleben. 

N



*).L. Trotzky. Op. cit, Pg. 23, e: 

  

mice a contribuit Şi războiul şi. situaţia -politică ex= 
ternă. Trotzky pune chiar toată -această scădere a o 
vieţii 6conomice“'numai pe seama războiului şi a blo=: - 
cusului: economic. Intr'adevăr' în urma catastrofei răz=: 
boinice, Rusia sovietică 'a pierdut 'bazenul riietalurgic: 
al Donetzului, care dădea 94%, combustibil mineral,:- 

„tot aşa a- pierdut regiuni petrolifere ;. deasemenea îi 
lipsesc cerealele : şi „vitele din Siberia,' unde au găsit: 
refugiu şi. s'au organizat alâtea gărzi albe. Din cau- . 

„ za blocusului Rusia.a pierdut. 800 de milioane: de tone- 
de cărbuni, pe care- îi importa -mai înainte-din stră- : 
inătate, Mi N e a 

- La toate acestea trebue să adăogăm şi lipsa -de: 
orientare şi de pregătire a lucrătorului rus;. Trotzky: 
însuşi spune : «avem specialişti dintre . care” putem:. 
“spune că o treime este conştiincioasă şi instruită, pe - 
când 0 a' doua treime nu e decât pe: jumătate::şi a; 
treia nu are nicio valoare..; Clasa muncitoare e bo- : 

„„gată în oameni înzestrați, devotați şi energici — 'unii,. 
din nenorocire prea puţin nunieroşi, posedă deja cu- 
mioştințele şi experienţa necesară „alţii au caracter şi : 
aptitudini, dar nau nici cunoştinţi, nici experienţă 3 
cei de al treilea n'au. nici. una, 'nici alta». 2 ea 

„+ In ceea ce priveşte proclamarea. drepturilor omului, | 
* bolşevismul înţelege: ideia de drept natural mult mai, 

îngust ca revoluţia: franceză, căci: el"limitează drep- 
turile omului numai la clasa lucrătorilor. De:aceea 
drepturile omului sunt identice cu drepturile prolefaria= 
tului. Burghezii, socialdemocraţii, toţi cei care. nu sunt: 
bolşevici, sunt excluşi dela aceste drepturi fireşti şi» 
generale. ta ă aa 
“Vom analiza din doctrina politică a bolşevismului - -. 

în special : a/cătuirea și functiunea corpurilor repre- . : 
- zentative ale poporului — ale -sovietelor, apoi dreptul" .. 

„ de a.alege şi de a fi ales și în sfârşit ideia. de dic--.. 
- tatură a proletariatului, i - 

Poporul. îşi exercită: puterea prin soviete, care sunt: 
- nişte. adunări reprezentative ale lucrătorilor în primut: | 

rând. sau mai bine zis“ ale-intereselor economice ale. 
. - : 

2 

. 
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“muncitorilor. Parlamentul sovietic constă dintr'o sumă ” 
o de «parlamente construite în formă de piramide»; 
ctim zice- Kelsen !, Baza o formează sovietele săteşti, 

iar vârtul sovietul. central. - Aceste parlamente -sunt 
“nişte corporații muncitoreşti active cu putere politică. 
-Prin urmare boişevismul întemeiază “parlamentul po- 
„jitic pe baza muncii. Vechea “burghezie, chiar .dacă 
avea unele tendinţi .democrătice,. totuşi nu dădea 
muncii rolul şi.locui ei ad&vărat. Sovietele vor -să 
realizeze egalitatea economică” şi: politică absolută. 

- Fiecare comună are un soviet. Dintre membrii aceş- 
„tuia se aleg reprezentanţi în sovietul judeţean (coni- 
„pus din. mai multe comune); aceştia, la rândul lor, 
-aleg reprezentanţi pentru sovietul districtual. şi aşa 
“nai departe până la sovietul central.» Acest soviet 

„se întruneşte de două ori' pe an. El alege însă un. 
— :comitet executiv central, care face totul în materie 

de legislaţie şi administraţie, fiind responsabil de 
actele sale. Din sânul: acestui comitet se.aleg 18 - 
comisari ai poporului. Rusia întreagă constă din .. 

““soviete, care alcătuesc laolaltă o republică - federativă. 
Aceste soviete "exercită: puterile constituite în stat, 
înlocuind, astfel. statul politic burghez. Sistemul. so- 
„vietic nu trebue “confundat - cu consiliile : muncii - din 
noua legislaţie germană. In legislaţia economică din 
Germania  muncitorimea 'este reprezentată în "Orice. 
domeniu special de activitate: consiliile muncii au 
-acolo un rol de control. şi de participare . efectivă a 
muncitorilor, la stabilirea condiţiilor muncii. SoVietele - 

„“ruseşti însă alcătuesc un sistem politic nou, opus 
celuia de până acum. 2 a - 

Cum se aieg şi. cine alege aceste:soviete ? Cine 

  

- 1). Hans Kelsen. Vom Weser und Wert der Demokratie, 
- Archiv fir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik..1920. 

7 2). A se vedea interesantul studiu, bazat pe 'un Doga! ma-. 
-Zerial, al d-lui D. Gusti: Comunism, Socialism. Anarhism | 
Sindicalism şi. Bolşevism.. Arhiva pentru: ştiinţa şi-reforma !: 
“Socială an. 1] n, 1, 2,3, , | 

3). X. Diehl. Dihtatur des Proletariats und das Ritesystem, 
Jena 192), -: , - Sa op 
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are dreptul 'de vot? Firesc ar fi ca la alcătuirea, 
unui asemenea mecanism să ia parte toţi cetăţenii, 
votul să fie dci universal şi liber. In.republica bol-" 
şevistă însă se' -întâlneşte această enormă. contra= 
dicţie între concepția statului proletar-economic; în 

* care deosbirea dintre, clase trebue 'să fie desfiin- 
țată şi proclamarea dreptului de'vot al unei. singureu. 
clase. Intr'adevăr art. 64 din constituţia sovietică. ex- 
-clude dela vot pe burghezi şi pe cei care nu lucrează, 
precum şi pe toţi indivizii, care nu sunt partizani ai 

_“ bolşevismului. In.anul 1918 comitetul central exe- 

i 

cutiv al sovietelor a ridicat dreptul de vot repre=. 
-, zentaţilor. partidului social-revoluţionar: şi menşevi-- 

cilor.. Aceştia sunt* consideraţi de bolşevici drept 
«lachei ai burgheziei». Votul general devine, .pentru. 

 Lenin,, dreptul de alegere al unei singure clase. 1: 
"Regimul sovietic merge chiar şi mai departe şi 

face deosebire între alegătorii orăşeni şi cei de la | 
ţară, căci la sate se alege un “reprezentant la 25,000: 
de. locuitori, iar la. oraşe unul la 5000. lată deci “un 
sistem. electoral. foarte puţin democratic şi foarte. 
puţin în concordanţă cu idealul de stat socialist. - 

Prin urmare sovietele sunt compuse din proletari: 
„ şi alese de proletari.- Ele au putere legislativă şi. 
administrativă. Astfel, în federaţia generală a sovie- 

telor, nu există separație între puterile statului, Ca- 
„ „racteristic şi .nout e, în constituţia rapublicei sovietice,. 

întroducerea mandatelor imperative pe timp scurt şi . 
cu posibilitatea de a fi retrase. Prin mijlocul acesta. 
se stabileşte contactul apropiât între alegător şi re- 

"-prezentantul său, care e. tot un lucrător din fabrică. 
şi care poate: fi înlocuit şi tras la. răspundere, - în 

„caz de 'neglijare sau -falşificare a mandatului dat.- ”.- 
A treia idce fundamentală, pe care se întemeiază 

'bolşevismul este dicfafura proletariatului, De acord - 
„cu marximul, bolşevismul crede că adevărata demo- 
"craţie se ajunge numai prin o"dictatură a clasei mun-' 
citoreşti. Dictatura este, cum zice Radef, «forma de 

  

1. Dr.-3WV, Mautner.. Bolschewismus und Marxismus.- . 
„Schmollers lahrbuch 1920,
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“stăpânire, în care! o: clasă dictează “celorlalte voinţa 
"ei în mod absolut»;! Dictatura este absolut necesară, * 
“Susţine 'bolşevismul, căci. revoluţia socială - durează: 
mult. Această revoluţie, aşa cum o concepe socialis- 

* mul, începe cu detronarea clasei capitaliste şi se 'con- 
tinuă prin transformarea economiei capitaiiste în eco- : 

nomia socialistă. Procesul acesia are nevoe de cel 
puţin o generaţie ?, de aceea în acest timp de trecere.de 

“Ja capitalism 'la :comunism este necesară dictatura pro- 
" letariatului. Bucharin 'merge mai departe chia: şi 
susţine. necesitatea acestei dictaturi pentru tot timpul 
până. când clasa .lucrătorilor va desfiinţa întreaga - 

“burgliezie. Deşi “prin revoluţie, până acum, s'a des-. 
fiinţat statul burghez, coniinuă Bucharin, totuşi clasa 
„burgheză nu s'a distrus, ci 'ea.nutreşte speranţa că se - 
va reveni la vechea ordine politică. Dictatura prole- 
tară trebue să nimicească burghezia pentru a putea 

„realiza comunismul adevărat. ?: .-, o 
Lenin însă înţelege nu dictatura generală a pro- 

letariatului, ci: numai a partidului bolşevic, iar în par- 
tia stăpânirea. unui grup, şi în grup supunerea ab- 
solută faţă de- «un Singur conducător. Astfel se. 
“ajunge la un adevărat absolutism, În comitetul e-: 
xecutiv toţi ascultă de-.un şef. Lenin însuşi spu- 

„.„ net <revoluţia cere . în interesul socialismului o 
“subordonare necontrazisă a maselor faţă :de - voinţa 
“matură a conducătorului procesului: muncii». 'Dicta- 
tura proletară realizează. comunismul; zdrobind, prin! 
forţă, tot ce aparţine capitalismului. şi burgheziei. 
“Dar această dictatură, fără republică democratică şi 
fără vot universal. egal şi liber, e o.adevărată tiranie. 
„- După „ce am arătat ce e: bolşevismul ca docirină . 
economică şi politică, vom cerceta acum dacă, în a- - 
«ceşti 4 ani de stăpânire, el şi-a putut realiza idealul. 

Realitatea este măsura valorii : idealurilor. sociale, 
„căci. dacă idealul nu porneşte de la realitate, ci e cu . 

totul departe de viaţă; atunci'el se distruge. Mintea 

I). K. Radek. Die Entwicklung des Sozialismus von der 
AVissenschaft zur Tat. Berlin 1919... E 

2, N. Buoharin. Op, cit. SR | .
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„omeneaşcă poate.făuri numeroase : şi frumoase . pla- 
nuri, toate :se spulberă însă, dacă nu se bazează. pe 
realitatea vie.. Care este aspectul economic şi po-.. 
litic al Rușiei soţietice după patru ani de. guvernare 
bolşeviştă?. --.-, ÎI 

Bolşevismul s'a preocupat. mai mult de: elementele 
destructive: ale revoluţiei, nu însă, şi de organizare. 

„El a neglijat faptul-că reuşita socialismului” depinde 
de dezvoltarea forțelor:de producţie şi că nu este 
posibilă revoluţie socială decât atunci când s'au 'rea-: 
lizat toate condiţiile necesare pentru a se trece dela 
capitalism la societatea viitoare muncitorească. In 
«ontra acestei idei marxiste bolșevismul susţine că: 
revoluţia e posibilă atunci. când capitalismul a pro-. 
dus atâtea suferinţe. în popor în cât acesta nu “mai 
poate suporta. Nu e adevărat că revoluţia socialistă 
începe acolo unde capitălismul e: prea dezvoltat, ci! 
acolo unde organizaţia capitalistă e. mai slabă“. ! 

Această concepţie despre revoluţie a îndemnat pe 
bolşevici să înceapă distrugerea statului - capitalist, 
“înainte de a vedea prin. ce îl poate înlocui. 

Lipsa. de pregătire şi de bunăvoință a lucrătoruliii 
rus a fost, pe lângă celelalte, una dintre cele mai 
însEmnate cauze ale. regresului economic. Pentru a 
remedia acest rău, bolşevismul, care proclamase la 

"început egalitatea muncii, a văzut. că trebue să, a= 
peleze la amorut propiu al lucrătorului, să dee: pri- 

- me acelora care lucrează mai mult, ba a întrodus. 
chiar sistemul Taylor întrebuințat şi de societatea 
capitalistă. ' Şi de unde în primele: timpuri, dispreţuia 
şi persecuta pe intelectuali, a căror : muncă o asimi- 
ase în totul cu cea manuală, acum îi. caută" pentru 
a întrebuința priceperea şi cunoştinţele lor. . 

Din punct de vedere politic .bolşevismul e o'utopie 
“ca toate utopiile vechi ale visătorilor din şcolile an- - 
terioare. El a vrut să realizeze comunismul şi a:ima- 
ginat, în acest scop, sovietele. Acest ideal a degenerat 
foarte repede, transformându- -se :în ideia dictaturii 

ID). Arthur iteichen. AVertlehre, Taotorsyaten und Bolsche- 
| wismus, Neue Zeit 1920. _ v „A
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„prolejariatului, a stăpânirei unei singure clase. Bol- 
şevismul, proclamând. valabilitatea voinței unei clase, . 

„este antidemocratic; In afară de ţărani şi soldaţi, bol- 
şevismul deosebeşte în populaţia Orăşeană trei clase: -“ 
1) burghezie capitaliştii şi. intelectualii, 2) /ucrâtori 
salariați şi 3) funcționari ai sovietelor. Cei care fac: 

„parte din prima clasă sunt absolut maltrataţi, deoarece . 
nu numai că nu au drepturi politice ca ceilalţi, dar. 
ei mau nici măcar dreptul la'viaţă, căci rațiile lor de: 
hrană sunt .cu mult “mai mici. decât ale lucrătorilor, 

"aproape nu pot trăi, De fapt Lenin întrebuinţează a- - 
ceeași metodă: antidemocratică ca şi regimul ţarist.. 
Sovietismul stabileşte deci o democraţie proletară, - 

"dând -cele mai largi drepturi lucrătorilor şi numai lor. 
Dar cinee lucrător ? Astăzi e decretată, în: Rusia, 

„-. obligativitatea muncei, aşa că toţi lucrează, deaceea. 

= 

nici mar trebui să mai existe. deosebire între lucrător 
şi nelucrător. Totuşi bolşevismul menţine această de- 
„OSebire, nu însă după: funcţia actuală a fiecăruia, ci 
«după ocupaţia de mai nainte de revoluţie. Ma 

"Lenin a proclamat dictatura proletariatului pentru 
a înăbuşi orice mişcare contrarevoluţionară. Dictatură: 
e acel regim, in care puterea o are.o minoritate. sau 
o persoană,. care ea însăşi e'în afară de legi, Lânin 

a crezut că această dictatură-e.mijlocul cel mai po- 
trivit pentru realizarea comunismului. Punctul de ple- 
care al bolşevismului a fost ideia marxistă că statul. 
“trebue să posede înstrumentele de producţie-şi apoi 
să le 'repartizeze pentru munca colectivă. Ori această. 
socializare nu era posibilă fără autoritatea dictatorială. 

Cât despre obiecţiunea; care ' se aduce - dictaturii 
„proletare, .că este antidemocratică, Lenin -răspunde 
că principiile democratice actuale sint formulate tot 

- de burghezie de aceea bolşevismul nu e ţinut să le 
respecte. Dictatura proletară trebue să libereze ome- | 
nirea de ' sclavia salariului, de aceea ea trebue să. | 
înfrângă cu forţa rezistenţarcapitalismului. Unde nu. 
e opresiune. şi violenţă, nu e-libertate, nu e demo- 
mscraţie, zice Lenin.2, e Ă ce 

| 1 Lenin. Stat, und Revolution. Berlin 1918 > 

ui . , Ia X Ă . 7
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„Dictatura. aceasta este violentă, pentrucă ea are de 
luptat în contra 'capitalismului, pe care trebue. să-t 
înfrângă în mod absolut. Dar deşi bolşevicii au pro= 
clamat, la început, dictatura numai ca-o stare tran= 
zitorie, pare că se 'complac acum în această stare, 
care cine ştie cât va dura. Această dictatură, cu te- 

>» roarea legată de dânsa, devine însă un «socialism: 
tătărăsc», cum îi zice Kautsky ! sau «o oligarhie tă- 
“tărască», cum o numeşte RatMenau.?  - | 

Bolşevismu! a trebuit să.renunţe încetul cu încetul, 
la pretenţiile sale inovatoare. Conform doctrinei sale 
revoluţionare, bolşevismu! a început prin opera de 
distrugere pentiu a ajunge la construcţii uneori foarte: 
asemănătoare cu cele din. societatea capitalistă; iar 
alteori, insuportabile prin 'despotismul şi “nedreptatea, ; 
lor. Astfel a cerut şi a încercat desfiinţarea armatei, 
pentru ca să proclame mai târziu principiul apărării 
firii şi deci implicit şi nevoia de organizare rigu= 
roasă "militară. Bolşevicii antimilitarişti au decretat 
mobiiizări, au reîntrodus discipliria şi chiar pedeapsa 
cu moartea. În ceea ce priveşte. doctrina economică, 
am văzut că bolşevismul a ajuns la stabilirea pro-: 
prietăţii individuale, iar în politică Ja despotism şi 
teroare. a | 

Revoluţia rusească din 1917 nu a avut 'la început - 
„un caracter socialist. | | E 

Proletariatul era prea slab şi socialdemocraţii aveau 
o foarte mică sferă de acţiune. - Imprejurările războ=. 
iului, Starea economică rea, făcuse să încolţească în 
sufietul poporului ideia că. trebue răsturnat regimul 
politic incapabil şi producător de suferinţă. Revoluţia 
rusă a fost la început „o reacțiune elementară a unui 
stat „slab organizat şi rău condus politiceşte contra 
presiunei, pe care i-o impunea războiul mondial““, cum | 
zice Stadiler.: Revoluţia aceasta a început prin a fi 
de natură politică, pentru a deveni apoi socială. Pla- 

  

1). K. Kautsky. Terrorisme et communisme. . Pg. 242, 

2). W. Rathenau. Op. cit. Pg. 67. ' 
3), Staatler. Op. cit. Pg. 27.
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; mul de organizare'l-a luat dânsa de la revoluţia fran- 
ceză, deşi împrejurările istorico-sociale nu erau ace- 
leaşi în ambele ţări. - | E 

In Franţa prima comună a avut un caracter politic, 
neurmărind niciun alt scop decât organizarea autonomă 
a comunelor ' şi administraţia “lor proprie... Prin ur- 
„mare nu a fost atunci în Franţa v comună socialistă: 
propriu zisă, bazată pe o concepție economică. Do-. 
„vadă e faptul că în revoluţie au luptat alături bur- 
„ghezii cu lucrătorii. Toţi cereau numai drepturi poli- 
- tice, negândindu-se de loc la atingerea proprietăţii. 
A- doua comună franceză de la 1871 are unele ase- 
“mănări cu comuna rusească, . 

Republca sovietică este, ca şi comuna a doua fran= 
ceză, produsul înfrângerii militare. Ca şi în anul 1871 - 
tendinţa de pace determină şi acum proletariatul la 
revoluţie. Dar atunci proletariatul. francez urmărea 

„ anumite scopuri „politice-patriotice, pe când bolşevis- 
mul de azi este internaţional. . i a 

In afară de aceasta, comuna franceză se deosebeşte 
de. cea rusă atât prin metodeie de realizare cât şi prin . 
organele de execuţie.: în Franţa în 1871 se întroduce, 
în locul vechei -organizaţii politice, un organ nou. 

“burghez şi naţional, garda națională, care înfăptuia şi 
garanta ordinea de stat. Puterea politică e exercitată . 

“de zn comitet central -de soldați și lucrători. Prima 
grijă a acestui comitet a fost decrefarea votului uni- 
versal şi: libertatea absolută a alegerilor. Comuna 
aceasta nu e radicală, nu face o socializare absolută 
şi riguroasă şi nici nu proclamă dictatura unei clase.. 
Statutul muncii, întocmit atunci, este foarte raţional, 
împăciuitor şi cu un caracter naţional. - Câtă deose- ' 
Dire între această comună şi cea bolşevică de azi! 

Revoluţia bolşevică e cea mai cuprinzătoare dintre 
toate revoluțiile, ea are scopurile cele mai largi. 

„ Tendinţa ei este să se răspândească în lumea întreagă: 
şi să răstoarne pretutindeni societatea - capitalistă.
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 Bolşevismul : a ocazionat şi revoluția germană, care 
e izvorâtă şi ea din defaitism şi imitație. Propaganda 
«directă a lui Radek în Germania nu a rămas fără 
rezultate. Şi în Germania la început revoluţia a fost 
politică, deoarece scopul imediat a fost luarea puterii 
politice din mâna militariştilor şi abia apoi s'a-pus 

„problema organizării economiei socialiste. 
În genere “revoluțiile puterilor centrale (germană, i 

austriacă şi ungară) sunt produsul războiului şi al * 
__ propagandei ruseşti. In Germania a lucrat Radek. 
Succesul.-acestuia a fost ajutat şi de împrejurările 
speciale în care se afla statul, german. În primul rând 
s'a născut în Spiritul poporului, care a pierdut răz= 

„“boiul, un sentiment de legitimă revoltă contra con- 
ducătorilor. P. Szende ! susține că ideologia revolu- : 
ţiei puterilor centrale este izvorâtă -direct “din acea a 
războiului şi are foarte mare dreptate. Pierderea răz- “ 

-boiului a avut drept consecinţă pierderea autorităţii - 
organelor de conducere. In Noembrie 1918 'producţia 
era scăzută, capitalismul suferea. ca si proletariatul, 
în sufletul tuturor era descurajarea. Situaţia militară 
a contribuit şi mai mult la. îndârjirea contra condu- 
cătorilor. În armată era o agitaţie socialistă revolu- - 
ționară, care se manifestă mai ales în marină. Revo-. 
luţia soldaţilor avea un scop general — înlăturarea 
formelor autoritare de guvernare. In luna Octombrie 
anul 1918 “grupul Spartacus hotărăşte; în urma con- 
ferenței dela Gotha, să adopte programul bolşevic şi 
să alcătuiască soviete şi în Germania ca în Rusia. 

“Acest nou partid a început propagandă şi mişcări, a- 
“vând la îndemână fonduri ruseşti, după cum a măr= 
turisit şi fostul ambasador bolşevic la Berlin Joffe: 

Şi revoluţia germană a pornit dela aceeaşi con- 
ctpţie a revoluţiei. ca şi bolşevismul, căci între prin- 
<ipiile conducătoare'ale partidului , comunist revolu- 

:1). Paul Szende. Die Krisse der milteleuropăischen Re- 
_volution, ' Archiv fiir Sozialwissenschajt und Sozialpolitik. . 
47 Bd, 1921. 

2). Eduarad Bernstein, Die deutsche Revolution. Berlin 53 
4921. Pe: 23, | 
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ționar german e și acela care spune că „în toate 
stadiile” revoluţiei, care premerg preluării puterii de 
către proletariat, revoluţia e o luptă politică a ma- 
sselor proletare pentru puterea politică“. 1 Mai de- 
parte în acelaş program se prevede că lupta nu 
poate duce la victorie: decât prin întrebuinţarea celor 
mai puternice mijloace politice. Organeie, care vor 
cuceri şi exercita puterea, sunt tot sovietele. In a- 
cest program se -incearcă a se da chiar o formulă 
filosofică Şi o întemeere mai ştiinţifică acestor so- 

„viete. Intr'adevăr, pentru Spartachişti, sovietele re- 
zultă din voinţa revoluţionară a masselor ; ele sunt 
«expresia ideologică şi organizatoare a voinţii de 
putere pentru proletariat, întocmai după cum 'parla- 

„mentul este această expresie pentru burghezie». 
Pentru acest motiv. sovietele lucrătorilor sunt acele 
care. fac'revoluţia proletară. Nu e locul să ne ocupăm 
aici pe larg de întregul: program spartachist, dar 
trebue să accentuăm, că în el sunt cuprinse cele mai 
multe idei bolşeviste. 
“Revoluţia germană a fost uşor înăbușită, pentrucă 

împrejirările; în. care S'a produs şi în care puterea 
a fost luată de sotial-democraţi, erau din cele mai 
puţin prielnice, fapt care a determinat pe sașial-. 
democrați la un fel de acord cu celelalte partide. In 
locul exproprierilor îorțate şi integrale, în locul so- 
cializărilor absolute şi absurde, social-democraţii 

- germani, deşi au pornit dela o revoluţie politică pură, 
au făcut un plan economic, după care au. încercat să., 

îndrumeze noua formă de stat. 
Tot aşa o revoluţie politică, cu interes politic şi 

sub influenţa bolşevicilor, s'a întâmplat şi în Ungaria. 
Revoluţia din acea ţară a fost finanțată deasemenea 
de bolşevici, cum spune fără niciun înconjor P. Szende. 
Bolşevicii. au văzut că în Europa centrală era o 

1). Leitsătze der Kommunistischen Partei Deutschlands 
(Spartakusbund). Ari, 3; | ” 

2). A se vedea Rudolf Martin, Die soziale Revolution. 
Miinchen 1919,
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stare sufletească şi împrejurări istorice foarte po- 
trivite pentru revoluţie şi au crezut că acestea vor 
servi planurilor lor de răspândire a revoluției. Tul- 
burările din Austria au fost fără importanţă şi fără 
urmări, ă | 

Revoluţia bolşevică a scontat -astiel puterea ideii 
revoluţionare, care, orice s'ar zice, prindea teren în 
spiritul mulţimelor. Ideia revoluţiei generale 'a fost o 
contra mişcare spirituală faţă de democratisniul for- 
mal şi de capitalismul oprimant. 

Anarhismul, nihilismul şi bolşevismul, au crezut 
că revoluţia. socială se poate realiza pe cale politică, 
prin răsturnarea autorităţilor actuale sau chiar prin 
distrugerea complectă a for. De multe ori revoluţiile_ 
politice au avut urmări bune. Astfel revoluțiile po-. 

-litice ruseşti, sub Nicolae II, au fost încununate de 
Oarecare succese, căci s'a inființat Duma şi s'a 
dat un fel de constituţie. Dar nu e mai puţin ade- 
vărat că de cele mai multeori asemenea revoluţii 
întăresc mişcările reacționare. Dacă revoluţia rusă 
din 1904-1905 a avut rezultate bune, nu trebue să 
se uite însă că deatuuci a început cea mai grozavă 
“teroare albă, prigoana cea mai neîmblânzită în contra 
celor bănuiţi că au idei liberale. Revoluţia politică 
nu poate avea rezultate sociale bune decât atunci. 
când e mijlocul. ultim de transformare a .unci soci- 
tăi. Când însă se face numai o revoluție politică, 

. neîntovărăşită. şi neurmată de transformări “mai a- 
-dânci în. structura morală-socială,. atunci rezultatul 
e prea mic în raport cu jertfele făcute. In cazul a- 
cesta revoluția” pplitică nu a făcut altceta decât a 
schimbat cadrul, în care se îndeplinesc anumite func- 
ţiuni sociale. În genere 0 “astfel de revoluție nu 
schimbă viaţa socială în complexul ei, deaceea nu 
ea va putea stabili valori nouă. Revoluţia politică 
poate ajuta şi complecta pe cea socială propriu zisă; 
dacă însă nu se bazează pe un substrat economic, 
ea nu poate crea 0 societate nouă, ci este numai. 
distructivă. - | , a . 
„În antichitate, societatea, prin organizarea ei .po- 
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litică, a fost frământată. de multe ori de revoluţii. 
„Atunci. alta era înfăţişarea societăţilor, altul era te- 
meiul, pe care se baza gruparea umană şi altele erau 
ideile de drept şi datorie politică. Astfel este în de- 
obşte: cunoscută organizaţia brahmană, . bazată “pe 
ideia de_ castă. Acolo societatea era: împărțită: în 
caste fără legătură între ele, unele âvând toate drep- 
turile, iar altele niciun drept, ci numai obligaţii. Re- 

„gimul acesta politic avea ca substrat. religia, neega- 
litatea dintre caste fiind explicată prin o diferenţă. 
constituţională datorită divinității. Astfel la Indieni 
se deosebeau 4 caste şi anume:. 1) casta preotilor, 

2) a războinicilor, 3) agricultorii şi negustorii şi 
4) sclavii. Drepturile şi datoriile, precum şi virtuțile 
se împărțeau după caste. Brahmanii posedau înfelep- 
ciunea, de aceia ei puteau fi judecători şi conducă- 
tori ; războinicii erau bravi, generoşi, în timp ce a. 

"treia castă era înzestrată cu mult mai puţine virtuţi, 
" sclavii fiind puşi pe aceiaşi. treaptă cu - animalele... 
Aceste. idei ' morale şi : politice l-au influențat şi pe 
Platon, care a admis existenţa claselor sociale ca o. 
necesitate şi între clase a pus deosebiri nu numai 
politice, ci şi morale, . , „: 

„_„ Nesocotirea drepturilor generale omeneşti a dat 
naştere priniei revoluţii sociale proletare din Megara 
(640 a. Chr), când proletarii au îndrăznit să ceară o 
egalitate economică pe baza muncii. ! N 

Dar tot 'aşa la Romani e cunoscută» deosebirea, pe . 
care o făceau ei chiar între cetățeni. Până la Servius- 
Tullius plebeii nici nu erau consideraţi ca cetăţeni : 
dela e! devin şi dânşii cetăţeni, dar pe o treaptă in- 

“ferioară, căci nu au jus honorum şi nici jus connubii 
cu patricienii. In deosebire -de patricieni, plebii sunt 
cives minuto jure. Pe lângă cetăţeni, erau în imperiul 

roman: 0 sumedenie de indivizi cu drepturi parţiale 
ca: latinii şi peregrinii care aveau mai mult jus 
gentium decât drepturi civile. Intre patricieni şi plebei 
începe o luptă, care se sfârşeşfe prin victoria acestora, 

1). Franz Laufkătter. Der Sozialisierungsgedanke in 
alte Griechentand. Neue zeit. 1919. | , 

9
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din urmă. La anul 367.a. Chr. se desăvârşeşte vic= 
-toria plebeilor prin aprobarea legilor propuse de 
tribunii poporului Gaius Licinius Stolo şi Lucius 
Sextius Lateranus. Aceştia propun şi se admite ca, 
şi plebii să poată fi aleşi consuli; aceasta e cea mâi 
mare cucerire politică a lor. Dar lupta socială nu 

» se sfârşeşte aici, căci se formează şi în Roma două 
partide bine distincte: reacfionari şi revoluționari, 
între care începe 0 .luptă de durată mai lungă, 1 
uneori cu manifestări violente. a 

Revoluţiile vechi erau îndreptate în genere în contra 
unor anumite persoane, care întruchipau un întreg. 
regim, de aceea înlăturarea lor era considerată ca 
mijlocul cel mai-bun de remediare a răului, In tim- 
purile nouă revoluțiile politice nu mai au de scop 
schimbarea persoanelor, ci a formei de Stat, a legii 
de conducere, care poate avea diferite vicii. Revolu- 
ţia politică e un mijloc. momentan şi extrem de a- 
„meliorare a' unei stări sociale, ea însă nu e ceva 
durabil. Se ' 

„1. Revoluţia socială pe cale economică. 

În al doilea rând ș'a susţinut că e posibilă revo- 
luția socială numai pe cale economică, Aceasta este 
concepţia caracteristică a marxismului. .-.. 

Cum înțelege marxismul revoluția socială ? Poate : 
îi discuţie dela început asupra problemei dacă mar- 
xismul “este revoluționar sau nu. Intradevăr se gă- 
sesc în scrierile lui Marx o. mulţime de afirmări, care - 
dau dreptate celora care - văd în “marxism numai.0 
doctrină a revoluţiei. Astfel Marx, discutând concepţia: 
filosofică a lui Feverbach, ajunge să susțină un fel 
de pragmatism revoluționar,” căci consideră drept a- 

1; A'se vedea pe larg Leo Bloch. Soziale Kămpfe im 
„alten. Rom: IV Aujl. Leipzig 1920. E
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„Slevăr social numai. ceea ce provoacă activitatea 
creatoare a mulţimii. Deasemenea în lucrarea sa „das . 
Elend der Philosophie“,. Marx afirmă că revoluţia . 

-“e mijlocul cel mai eficace pentru stabilirea unei or- 
dini sociale nouă. Deviza luptei sociale o rezumă el 
în cuvintele atât de des repetate: „luptă sau moar- 
te, război sângeros sau “nimic; aşa e pusă ne- 
împăcata problemă“, 1 Şi tot aşa de violent se ri- 
dică Marx în contra societăţii actuale,. susținând că 

- “nu e posibilă realizarea comunismului, «fără răstur- 
narea. violentă a întregei ordine sociale actuale. Cla- 
sele stăpânitoare trebue să tremure la ideia unei re-" 
voluţii comuniste. Proletarii nu au nimic de pierdut 
prin aceasta—jos lanţurile. lor: ei au o lume de câş- 
tigat“. 2 Engels, tovarăşul şi colaboratorul lui Marx, 
consideră revoluţia ca un drept istoric şi ca singurul 
drept real, pe care se bazează toate statele moderne. 3 
„„Revoluţiile sunt locomotivele istoriei“,+ zice . Marx, 
Şi tot Marx exclamă, după înăbuşirea revoluţiei dela 
1548“, „revoluţia a murit, trăiască revoluţia“. 5 Aces- 
tea au făcut pe unii sociologi să vadă în doctrina 
şi partidul marxist o concepţie absolut revoluţionară. 

Antonio Labriola: consideră doctrina materialismu- 
lui istoric în fond ca o «teorie obiectivă a revoluțiilor 

- sociale». * Și tot aşa Simehoviteh susţine că «Marx 
“a debutat ca democrat revoluţionar. şi-a rămas “mai 

- ales şi întotdeauna un filosof al 'revoluţiei». 3 
„ŞI tu toate acestea marxismul .nu este revoluţio-. 

  

| D, K. Marx. Das Elend der Philosophie. Stuttgart. V 
Aufi. 1913. Pg. 164. ÎN . 

2), K. Marz. Das Kommunistische Manifest. 
3). 1. Marx, Die Klassenkămpfe in Frankreich. 1818 bis 

1650. Einleitung von Engels. Po, 17. | 
" 4). Idem Pg. 90. . | 

5). Idem Pg. 41, a . 
6). Antonio Labriola,. Essais sur [a conceplion materia- liste de histoire. cd. II Paris 1902, Pg, :178. - 
7). V. G. Simkhoviteh. Marxisme contre socialisme. Paris 

1919. Pg. 317. Trud, par Picard. 
4 
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nar, aşa cum e anarhismul, nihilismul şi bolşevismul, 
In doctrina marxistă e o adevărată contradicție, căci 
„uneori se afirmă ' necesitatea absolută a revoluţiei . 
chiar violente, iar alte ori se tăgădueşte rostul ori- 
cărei revoluţii. Contradicţia aceasta provine din fap- 
tul că marxismul se prezintă în două hipostaze : 1) 
ca, o eorie socială ştiinfifică şi 2) ca un curent po- 
litic. In prima sa calitate marxismul e o "reacțiune 
faţă de utopismul “anterior, în a doua hipostază el 
devine agitator. : - 

Ca îilosofie socială marxismul încearcă să explice 
lumea, iar ca -curent politic el vrea să o schimbe şi 
de aceea, în această formă, el e revoluţionar. Mar- 
xismul teoretic este însă evolufionist, căci încearcă. 
să explice prin legi evolutive, ştiinţifice, toate trans- 
iormările. sociale. Fenomenele istorico-sociale sunt, 
după Marx, analoage celor naturale, de aceea: tre- 
buesc explicate prin legi necesare. Legile adevărate 
prin care se explică 'evolirţia socială, sunt cele eco- 

«nomice. Prin urmare nu ideile etice şi nici idealurile 
transformă viaţa socială, cirolul acesta îl are ma- 
teria, fenomenele economice, a | 

Din cauza .precăderii, pe care o dă economiei, mar- 
xismul a fost numit maferialism istoric. Marx formu- 
lează clar esenţa doctrinei sale în opera sa „Zur Kritik . 
der politischen Oekonomie“. El spune : „totalitatea 

„raporturilor ei. de producţie alcătueşte structura eco- 
„nomică a Societăţii, baza.reală, pe care se ridică o 
suprastructură juridică şi politică şi căreia îi cores- 
pund anuimite forme sociale de conştiinţă. Modul de 
producţie condiţionează în genere procesul: vieţii so- 

„ciale, politice şi spirituale. “Nu” conştiinţa oamenilor - 
determină existenţa lor, ci invers existenţa lor socială 
determină conştiinţa lor“ 1. Prin iirmare baza vieţii so- 
ciale, a întregei ideologii, o formează fenomenele eco- 
nomice. | 

Societatea, în situaţia ci actuală, e împărţită în două 
clase: capitalişti şi proletari. Intre aceste două clase . 

1). E. Marx. Zur Kritik der politischen Oekonomie. | Aufl. | 
„Stutigari. 1903 pg. XI, a
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e o neconteniti luptă, ale cărei aspecte variate în. 
decursul veacurilor, constitue istoria. Conflictul din- 
tre aceste două clase sociale-e vechiu. In antichitate 
şi în evul mediu, mijloacele de producţie, ca şi pro- 
“dusele, aparțineau în mare măsură comunităţii — era. 

„un fel de: comunism; Mai apoi, prin ajutorul politicei 
coloniale, pe care Kautsky o consideră ca o „jefuire 
a țărilor străine“, : prin războaie, comerţ, etc, a înce- 
put a se dezvolta capitalismul. Odată cu descoperirea. 
ţărilor nouă, industria a. luat un. deosebit avânt şi 
atunci s'a simţit nevoie de mai multe forţe de muncă. 
Pe lângă acestea, la oraşe a :fost nevoie de materii 
prime pentru fabrici. “Ţăranii, văzând că materiile 
brute sunt căutate, au început să le aducă la oraş, 
să le vândă, transformându-le astfel în marfă. Prinții 
şi seniorii feudali, lacomi de bani, au descoperit atunci. 
că pământul e un izvor de bogății nouă şi-au înce- 
put să jefuiască pe ţărani,-pehtru a-i depărta cu totul 
de pământ. Intr'adevăr mulţi dintre ţărani au părăsit 
“pământurile, ducându-se la oraşe pentru a intra ca, 
lucrători în fabrici.. Astfel-s'a luat din mâna grodu- 
cătorului mijlocul său de producţie şi acesta, nemai 
având produse de vânzare, şi-a vândut, pentru un: 
timp variabil, “munca sa chiar. Toţi aceştia au for- -* 
mat proletariatul. | . 

Intre patronul capitalist şi lucrător e un necontenit : 
conflict, căci întotdeauna capitalistul exploatează pe 

„ Salariat, obţinând de pe munca lui un câştig, o -va- 
loare mai.mure decât preţul muncii plătite şi aceasta. 
fie prin prelungirea timpului de muncă. în fabrică, fie 
prin sporirea cantităţii de lucru, pe care trebue să-l 
execute lucrătorul, îie chiar prin scăderea salariului. 
Aşa că proletariatul produce şi sporeşte capitalul, iar” 
capitalismul dă naştere proletariatului. Astăzi, după. 
constatările lui Marx, capitalurile se concentrează. " 

„ adunându-se în mâinele câtorva indivizi, distrugând. | 
mica industrie şi reducând pe meseriaşi la rolul de 
proletari. Conflictul dintre capitalişti și proletari e- 

1). K. Kautsky. Das Erfurter Programm. Cap. Die Ka- 
pitalistische Praduktionsweise. ” -
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„conflictul dintre muncă şi proprietate. Munca e socială, 
pe când proprietatea e privată. Este deci o nepotri- 
-vire între formele de producţie şi cele de apropriere. 
Acest conflict s'ar 'putea înlătura sau prin distruge- 
rea caracterului social al muncii — lucru imposibil,. 
“deoarece atunci societatea ar trebui să se întoarcă 
la producţia simplă manufacturieră şi la mica agri- 
cultură — sau prin adaptarea formei de proprietate: 
la forma muncii, şi în acest caz mijloacele de pro- 
ducţie şi. produsele trebue să fie sociale. În felul a- 
cesta, soluţia conflictului social este comunismul. La. 
-acest comunism nu se poate ajunge decât prin răs- 
turnarea regimului capitalist, prin <exproprierea ex- - 
propriatorilor», care sunt numai câţiva, în folosul 
celor: mulţi. Această expropriere poate fi violentă, 
sângeroasă, dar poate fi şi lentă. Exproprierea odată. 
înfăptuită face posibilă şi trecerea puterii politice din 
„mâna capitaliştilor în acea a proletarilor. Aceasta e 
revoluţia marxistă: /uarea puterii politice, de către: 
proletari, în urma schimbării .formei de “proprietate. 
Marxismul revoluţionar este, cum zice Marx însuşi, 
«declararea permanentă a revoluției, dictatura clasei 
proletariatului ca mijloc de trecere către ştergerea 
deosebirilor de . clasă în genere, către distrugerea 
tuturor raporturilor sociale, care corespund acestor 
raporturi de producţie, pentru revoluţionarea tuturor 
ideilor, care rezultă. din aceste raporturi sociale“, 2: 

Se vede din cele expuse că revoluţia socială, după. 
marxism, nu este altceva de cât transformarea mai! re- 
pede sau mai înceată a structurii juridice şi politice 

“a Societăţii pe baza. transformării economice. Con- 
trastul dintre forţele de producţie şi cele jurdice — 
formele de proprietate — dă naştere revoluţiei. De- 
aceea <cu schimbarea: principiilor economice se re-: 
voluţionează mai încet sau mai repede întreaga supr- 
structură monstruoasă,“ 2 

Revoluţia predicată de marxim este „ceva pregătit. - 

1) B.Marx.Die Klassenkămpfe în Frankreich. Pg. 94-95. 

2) E.'Marzx. Zur Kritik der politischen Oekonomie XI 

- .
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“şi prevăzut, e ceva care trebue să se întâmple fatal, 
căci ea nu e de cât termenul final al unui întreg 
proces. Kautsky susţine că revoluţia nu e un sfâr- 
şit, ci un început al unei noui ordine sociale ; totuşi: 

în sociologia marxistă revoluţia e şi un sfârşit şi un 
început. E un sfârşit, căci procesul social constă din: 
1) concentrarea capitalurilor, 2) acumularea proprie- 
tăţilor, 3) mizeria crescândă a proletariatului, 4) cri- 
zele frequente, şi 5) cazastrofa, crahul final, :care 
pune capăt societăţii capitaliste. Revoluţia socială: 
este termenul fatal al acestui şir evolutiv de fenomene. 
Societatea de azi cuprinde în ea germenul revoluţiei. 
De concentrarea capitalului şi a pământului depinde 
“creşterea mizeriei. proletariatului, mărirea exploatării 
lucrătorilor şi revoluţia finală. Dacă aceste antece- 
dente sunt adevărate, atunci revoluţia va urma în 
mod mecanic, fatal. Totuşi aceste premise ale revo- 
luţiei sunt foarte mult combătute, căci concentrarea 
industriei -e departe de prevederile marxismului, şi 
astiel nu poate fi vorba de acumularea averilor! şi 
de dispariţia clasei mijlocii. Simkhovitch combate pro- 
Aetarizarea, susţinând că starea materială a lucirăto- 
rilor şi agricultorilor e din ce în ce mai bună. Şi cu 
toate acestea nu se poate tăgădui că astăzi mizeria 
e mai mare ca în trecut. Cu tot progresul realizat, 
Starea lucrătorilor nu e mai bună. .: : 

Creşterea mizeriei ascute ura dintre capitalişti şi 
proletari, ducând la revoluţii. Prin mizerie nu trebue 
să se înțeleagă numai - mizeria fizică, care se mă- 
soară după greutatea de a satisface trebuinţele fizio - 
logice. Dacă se înţelege numai aşa, atunci are drep- 
tate Simkhovitch, căci lucrătorii trăesc azi mai bine . 
ca acum 50 de ani. Interpretarea, pe care trebue să 
o dăm mizeriei e alta. Marxismul înţelege mizeria în 
mod social, adică mizeria, care se naşte prin com- 
paraţia cu situaţia altor oameni din aceiaşi epocă. 

„ Mizeria aceasta, creşte. odată_cu. sporirea numărului 
' proletarilor, cu mașinismul şi diviziunea muncii, care 
-abrutizează pe om, făcând munca monotonă. Deşi 
“condiţiile materiale ale lucrătorilor se ameliorează, 
iotuşi mizeria creşte în comparaţie cu viaţa burgheză.
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Mizeria e deci <opoziţia între trebuinţele rezultate 
din nivelul civilizaţiei şi mijloacele de care dispune: 
lucrătorul pentru a le satisface; într'un cuvânt, can- 
titatea de produse,.care revine fiecărui lucrător, poate 
creşte, partea care îi revine lui din produsele, pe 
care le-a creat, scade». i 

Revoluţia va îi produsă de acest conflict acut, din. 
ce în ce inai grav, al-clasei muncitoreşti cu capita- 
lismul. Dar revoluția aceasta e fatală, e ceva aştep-: 
iat şi inevitabil, căci 'toate transforniările sociale: 
sunt mecanice, fiind determinate de economie. Revo- 
luţia o compară Kautsky cu naşterea, căci după cum 

„organele copilului se formează pe încetul în corpul 
mamei şi. într'un anumit moment se face saltul — 
naşterea — caracterizat prin faptul că organele, deja.: 
formate, încep a îndeplini ele. înşile . funcţiunii pro-= 
prii — tot aşa şi cu revoluţia. In societatea actuală 
se formează organele societăţii viitoare şi când struc- 

"tura economică -a ajuns la complectă maturitate, a- 
tunci “se schimbă agenţii executori de funcțiuni sau 
chiar, funcțiunile. Pentru aceste motive revoluţia nu. : 
c ceva ncnatural şi neraţional. Ba chiar ea e un re-. 
zultat_aecesar al evoluţiei capitaliste de până acum. 

“Societatea de azi se va prăbuşi cu necesitate,, 
căci, după direcţia evoluţiei economice, se vădesc 
stări nouă, conformaţii nouă de grupări sociale. Ex- 
ploataţii se adună laolaltă şi luptă contra exploata-. 
torilor, contra proprietăţii private. Numărul. prole- 
tarilor creşte, forţa capitaliştilor scade — prin ur- 
mare revoluţia e fatală. Omul nu poate face altceva - 
decât să ajute numai mersul lucrurilor, grăbindu-l 
Sau încetinindu-l, sau, cum zice Marx, <omul poate: 
să scurteze şi să îmblânzească durerile facerii». 2 Re- 
voluţia nu e posibilă decât atunci când e un con- 
flict între forţele de producţie” şi formele de - apro- 
priere şi când s'au dezvoltat toate forţele productive..:- 

„Revoluţia este, după marxism, un rezultat al evolu- 

  

1). E. Kautsky. Le marxisme, Pg. 242, 

2). E. Marx. Das Kapital, I Ba. IV. Aufi, Hamburg 1890... 
Vorwort, Pg: VIII,
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-ţiei economice — pe care omulo poate ajuta uneori — 
fără violenţă şi fără vărsare de sânge. Proletariatul 
va căpăta puterea politică şi va face revoluţia . so- 
:cială, pentrucă el-are forţa economică. Prin urmare 
Marx subordonează revoluţia şi lupta politică trans- 
formării economice, concepând revoluţia ca 'o schim- - 
bare radicălă a raporturilor actuale dintre producţie - 
şi modul de apropriere. Ca sistem sociologic marxis- 
mul nu e revolufionarism, ci un evoluționism econo- 
mic, mecanic, căci statul socialist viitor nu poate fi 
realizat prin revoluţie, ci numai prin evoluţia econo- 
mică. Revoluţia politică bruscă nu poate duce la 

- noua Ordine socială, pentrucă «<posesiunea puterii 
politice nu poate ca singură să paralizeze influenţa 
“legilor economice din nioment ce condiţiile. sociale 
nu se pretează la aceasta“. 

Prin accentele sale revoluționare. vroieşte marxis- 
mul să revoluţioneze capetele, să răspândească ideile 
“materialismului „istoric şi să ajungă “astfel la formarea 
unui proletariat conştient.. Revoluţia, ca' tactică de 

„luptă, acolo unde nu sunt dezvoltate. complect con- 
-diţiile economice premergătoare, nu poate fi de. nici 
“un folos. Toate revoluţiile,.pe care le-a:văzut Marx, : 
-a Chartiştilor, cea din Februarie, lunie şi comuna din 
Paris, n'au avut succes,. de aceca Marx şi.Engels au 
renunţat la tactica revoluţionară, considerând- -0.:ca 

“ceva învechit.* Engels spune «rebeliunea în vechiul : 
stil, lupta de stradă cu baricade, care, până la 1848 
“în genere, era hotărâtoare, e mult învechită>.2 Şi mai 
departe, accentuând nevoia de. pregătire a masselor! 
şi a mediului, el zice: „timpul revoluțiilor făcute prin 
atacuri: improvizate... a trecut.“ + Din contra, trebue 
imitat exemplul Franţei, care, deşi mai revoluţionară, 

„a recunoscut totuşi „munca înceată a propagandei şi. 
activitatea parlamentară... ca țelul. cel 1 mai apropiat: al 

| n). K, Kautaly, Terrorisme et communisme. Pg, 38, 

2). Das Kommunistische - Manifest. ed. 1872. Vorrede, 
3). Marx. Die Klassenkâmpfe, Vorwort. Engels. Pg. 13. 

a) ldem. Pe. 16.
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partidului (socialist). 1 Revoluţiile apar astfel, după 
marxism, ca nişte adevărate crize politice şi sociale, 

" provocate de elementele economice dezvoltate în sînul 
societăţii existente. | pa 

Ca curent politic însă marxismul devine agitator, 
revoluţionar, şi prin aceasta. el /cade în contrazicere 
-cu sine însuşi. Intr'adevăr nu se poate împăca apelul 
lui Marx către proletari, pe care îi îndeamnă să lupte 
uniţi, făcând pe capitalişti să tremure, cu dialectica 
materialistă, cu concepţia evoluţiei mecanice, Dacă 
societatea socialistă e posibilă numai prin dezvoltarea ! 
tuturor forţelor economice şi dacă aceasta e în afară 
de puterea omului, atunci-ce rost mai, are strigătul 
revoluţionar ? Determinismul marxist, dispreţuind ide- 
ologia şi punând pe primul plan fenomenele eco- 
momice, a făcut din om ceva supus, legii istorice ge- 
nerale, cu o voinţă fatal determinată ; dar revoluţia 
propriu zisă presupune tocmai libertatea; O. 

In toată doctrina: marxistă 'se vede această oscila- 
ţie între sistemul teoretic-materialist, economic şi cu- 
rentul revoluționar. Având în vedere însă faptul că 
în genere social democraţia, partidul oficial marxist, 

„ „a adoptat ca tactică lupta economică: şi prin aceasta 
şi lupta pariamentară, putem conchide că în marxism 
transformările sociale sunt nişte -urmări necesare 
„ale evoluţiei economice. Revoluţia constă de fapt 
numai în Schimbarea. formelor juridice şi politice o-. 
dată cu cele economice și în dispariţia puterii capita- 
Jisinului exploatator. Kautsky, executorul testamentar 
al lui Marx-Engels, numeşte revoluţia Smulgere de 
reforme.» El crede că reformele sunt unul dintre cele 
mai bune mijloace pentru răsturnarea politică. .Prin 
„aceasta Kautsky admite şi democrația ca un mijloc 
care „face posibile forme mai înalte de luptă -revo- 

„luţionară“, * de luptă organizată şi luminată, nu de 
furie oarbă. Democraţia ridică proletariatul, pregă- 
tindu-l pentru revoluţia socială. Kautsky admite chiar 

Şi lupta parlamentară, lupta politică pentru formarea 

  

1). Marx, Die Klassenkâmpfe. Pg, 16. 
2). K. Kautsky. Die soziale Revolution. Pg. 49. 

4
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de majorităţi în parlament, căci „lupta politică este 
şi ca, în ultima linie, o luptă economică ; adesea ea 
e chiar direct economică, de ex. în ceea ce priveşte! 
vama, protecţia lucrătorilor şi alte asemenea ocazii“. ! 

“ Marxismul nu este deci un revoluţionism, căci el 
admite revoluţia socială pe cale economică, în care 
personalitatea umană are un rol auxiliar numai. 
„Îl. Un alt curent, care admite revoluţia socială pe . 
cale economică, este sindicalismuil. Acesta depăşeşte 
însă fatalismul economic marxist, căci admite ca mijloc 
de. transformare a realităţii sociale acfirnea airectă, 
care este <o raanifestara câna reflectată, când spon- 
tană, a conştiinţei şi a energiei muncitoreşti, când 
pâşnică, când violentă“.? 

Prin Sindicalism s'au înţeles două lucruri : mai în- 
tăi mişcarea corporativă, aicătuirea de sindicate şi 
apă, în al doilea rând, tendința care stăpâneşte azi 
spiritele lucrătorilor. In aceste sindicate profesionale 
şi industriale -nu este o unitate absolută de vederi, 
ci putem deosebi două direcţii: 1) una revizionistă 
2) alta revoluționară, Partizanii revizionizmului cred 
în puterea evoluţiei sistematice, pe cale de reforme, 
a societății, în deosebire de revoluționari, care sunt 
călăuziţi de ideia că revoluţia economică se bazează 
pe 0 criză mai mult sau 'mai puţin bruscă. <Această 
ipoteză revoluţionară, zice Pai Louis, nu . conţine 
în mod necesar posibilitatea violenţelor». 2 Revolu- : 
ţia economică, schimbarea raporturilor. dintre formele - 
de producţie. şi cele de proprietațe, va aduce. dicta- 
țura proletariatului — dar aceasta nu se va face în: 
mod fatal, ci prin intervenţia lucrătorilor. Sindicalis- 
mul împrumută unele idei dela anarhism, iar altele 
dela marxism. Ca şi anarhismul, el este anfiefatist, 
antinaționalist şi antipatriot, căci consideră statul 
ca un reprezentant al întereselor patronilor exploa- 

1). X, Kautsky. Das Erfurter Program, Pg. 219, 

2). A, Băchaux. Les ecoles socialistes. Paris 1912. Pg. 83, 

3). Paul Louis, /listoire du mouvement syndicaliste. Pa- 
ris 1907,
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tatori. Lucrătorul nu are patric, deoarece el trebue 
să umble pretutindeni pentru a găsi de lucru, indi- 
ferent de ţară. 'Dela. marxism ia sindicalismul critica 
societăţii capitaliste şi ideia luptei de clasă.! Ceea ce 
are specitic însă sindicalismul este afirmarea inter- 
venţiei active a omului şi necesitatea formării Iucrâ- 
torilor prin ajutorul sindicatelor. Sindicalismul depre- 
ciază activitatea politică parlamentară” pe motiv că ea. 
se reduce la nişte compromisuri între clasele 'sociale. 
De aceea el susţine ca mijloc de schimbare a socie- 
tăţii actuale acfinnea directă. muncitorească. In-deo- 
sebire de marxism, sindicalismul nu vede în revoluţie 
eva fatal, care șe va întâmpla cu necesitate în urma 

transformărilor economice, dar nu admite nici răz-. 
" boaele civile, ci revoluţia de păgubire necontenită şi. 
de distrugera:a: capitalismului. Nu prin legi şi nici 
prin parlament se va ajunge la egalitate şi libertate, 

„ci prin iupta întreprinsă de “forţa” lucrătorilor orga- 
nizaţi în sindicate. Acţiunea | aceasta directă “se va 

-„exterioriza în greva generală în primul rând, apoi în 
sabotaj, boicot. şi [abel. Greva generală este însă 
mijlocul cel mai perfect şi cel mai activ. Pentru rea- 
jizarea revoluției sociale trebue însă o pregătire eco- 
nomică şi morală prealabilă, "Aceasta se poate ace, 
în sindicat, care are astfel un rol de educator, de 
şcoală, în care se pregătesc revoluționari luminaţi, cu 
voință. liberă şi autonomie 'spirituală, Conducătorii 
Sindicalismului. vor astfel să reliefeze şi elemențul 
spiritual- pedagogic al doctrinei lor. In acest scop 
ei revendică bergsonismul ca bază filosofică a con- 
cepţiei lor, deşi Bergson tăgădueşte orice legătură a 
gândirii sale cu sindicalismul, : 

Revoluţia socială se va înfăptui, după sindicalistii, 
xu în mod fata!, ci prin lupta activă economică, care 
va înlătura capitalismul, ducând la un federalism eco- 
nomic bazat pe sindicate. 

p. e. Challaye. Le syndicalisme revolutionnaire et le syn- 
aicalisme reformiste. Paris 1909. - 

2), B Andrei. H. i. Bere zson şi 'sindicalismul, Viaţa. Romi- 
aească. no. 8 1920 
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Am arătat până, acum încercările de a justifica şi 
realiza revoluţia pe cale politică şi economică şi am 
văzut că este o mare contradicţie între teoriile, care 
predică lupta violentă, forța, pentru schimbarea 'or- 
dinei sociale şi acelea,. care concep transformarea 
socială în mod evolutiv economic. Reprezentativ pentru 
„primul fel de concepţii este bolşevismul, iar . pentru 
secundele marxismul. o 

Il. Dacă facem, în mod fugitiv, o comparație între - 
"marxism şi boişevism vedem uşor ce deosebire este 
între ele în modul de concepere al revoluţiei şi cât 
de neîntemeiată “este Susținerea lui Lenin că dânsul 

„este poate cel mai fidel iiitrepret şi executor al doc- 
trinei marxiste. : ! i 

Bolşevismul, ca doctrină economică; nu se deose- 
beşte teoreticeşte aproape de loc de marxism, el nu a- 
duce nimic nou ; dar procesul de aplicare a programu- 
lui său de execuţie e, după cum am văzut, realizarea con- -. 
trariului teoriei. Ca doctrină politică bolşevismul se de- 
părtează însă foarte mult de Marx. Punctele deosebi- 
toare între aceste două concepţii sunt: dreptul de vot, 
dictatura proletară şi concepția revoluției sociale în 
Întregimea sa. e 

“In ceea ce priveşte primul punct, partidul social- 
„democrat a înscris în programul său dat la Erfurt în 
1891: dreptul de vot şi alegere egal, direct, secret, 
pentru orice îndivid care are 20 de ani, fără deose- 
bire de sex. 1 In constituția sovietică: însă dreptul de. 
vot e altfel reglementat, după cum am văzut.- Marxis- 
mul recomandă ştergerea deosebirilor de clasă, pe 
când bolşevismul recunoaşte mai! departe existența” 

„elaselor şi în locul armoniei pune u?a, răzbunarea. 
„După Marx transformarea societăţii e opera poporu- - 
lui întreg, care îşi dă asentimentul prin votul său; . 
bolşevismul crede că singurul factor activ este pro- 
letariatul comunist.: In programul de la .Erfurt se 
prevede /egiferarea de către popor în mod. direct prin 
propuneri sau respingeri de propuneri, apoi alegerea 

1). X, Kautsky. Das Erfurter Programm. Pe. 255, 

,
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autorităţiior de către popor, față. de care ele sunt. 
răspunzătoare, votarea anuală a dărilur. "În. regimul 
“bolşevist însă sovietele sunt oarecum impuse şi de- 
vin Organe de asuprire. “Mai mult încă, Lenin s'a 
Simţit incomodat de soviate şi le-a limitat puterea din 
ce în ce mai mult, - | - 

Dictatura proletară nu ar.fi decât un mijloc, o 
"fază tranzitorie către republica -socialistă; "totuşi 
„Lenin consideră pe aleşii poporului ca nişte dictatori 
:absolut necesari. El. face din dictatura “proletară 
„o formă de guvernământ chiar. Marxismul înţelege, 
prin această dictatură, impunerea voinţei „imensei 
majorităţi“ şi nu a unui” grup sau a .unui individ, 
„cum interpretează bolşevismul, 

Acolo unde clasa lucrătorilor nu are: organizații 
economice puternice şi nici pregătire spirituală, dic- 

„tatura proletariatului e tot una cu „dictatura 6ra- 
„torilor de club şi a literaţilor“. : Pentru bolşavici 

: dictatura proletariatului este de fapt dictatura par- 
„tidului lor. Marx însă s'a ridicat mai presus de orice 
“interes de partid, gândindu-se la b predominare a 
* muncii, la o ştergere a:deosebirilor de clasă; nu la 
- inversarea rolurilor factorilor din societatea de astăzi. 

Dar tot aşă de mult se deosebeşte bolşevismul de. 
marxism şi în ceea ce priveşte modul de concepere 

al mijloacelor de realizare a societății viitoare, -a : 
revoluţiei sociale şi a raportului ei cu revoluția politică. 
“După cum am arătat, revoluția socială marxistă 

este de fapt o evoluţie, o transformare a suprastruc- 
turii juridice şi politice odată cu fundamentul eco = 
nomic a! sucietăţii.  Evoluţiile acestea economice par 
azi, în societatea capitalistă, revoluţii - politice, deşi 
în realitate €le sunt transformări necesare. „Numai 
într'o ordine: de lucruri în care nu vor fi clast, nici 
opoziții dintre clase, vor înceta evotufiile sociale de - 
a fi revoluții politice“, :  , Iu 

2 

  

pi Ed. Bernstein. Die Vorăussetiungen des Sozialismuis, 
„252, i : - 

2). K. Marx.- Das Elend der Philosophi e. y Auf. Stuti- 
„gart, 1913. Po. 161, | PR i | 

. 2 ,
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Revoluţia presupune deci existenţa unor condiţi? 
economice proprii. Realizarea statului socialist nu Va 

_fi posibilă de cât- atunci când -„clasele muncitoare 
vor. deveni dominante în Stat. ȘI când "nu va mai 
exista capitalism. . - e 

După Marx şi Engels „istoria. omenirii e determi- 
„nată. nu de ideile: oamenitor, ci de evoluţia Econo=. 
mică, care progresează irezistibil după anumite legi, 
nu. după dorinţele şi fantaziile oamenilor“. + Prin ur-— 
mare, după marxism, zevolufia politică este socială, 
dar nu e cauza, ci produsul cuoluției economice. 

Bolşevismul înțelege însă .cu totul alfel revoluţia, 
căci_el consideră revoluţia “politică ca singurul mijloc 
de.realizare al revoluţiei sociale. Bolşevicii cred că 
prin decrete şi autorităţi se poate schimba o stare 

“reală, Marxismul pune ca condiţii ale - revoluţiei so- 
ciale : “existenţa capitalismului, industrializarea ţării, 
mizeria progresivă a salariaţilor şi organizarea clasei 
muncitoreşti. Șe ştie că Marx a facut restricţii in 
ceca ce. priveşte Rusia, unde proletariatul industrial 
nu era dezvoltat. Marx a spus precis -că Anglia e 
țara cea mai proprie pentru revoluţia socială ŞI 
pentru înfăptuirea: societăţii viitoare, căci. niciun po= 
por: nu poate sări peste anumite faze” ale evoluţiei . 

naturale şi nici nu le poate da la-o parte printr'un . : 
decret, ci cel mult poate ajuta la' îndeplinirea lor. ?. 
Dar care era situaţia în Rusia? In genere, ocupaţia . 
de seamă din ţara aceasta era exploatarea pământului, 
de aceea era dezvoltat: acolo capitalismul agricol ; 
industria. era puţin dezvoltată, sau mai bine zis ca 
era numai în câteva centre mari. - 
-Cea mai mare parte a.populaţiei erau țăranii, care 

„însă, de îndată ce au puțin pământ, sunt “conservatori, 
Lucrâtorii erau: neorganizaţi şi prea puţin pregătiţi . 
pentru luptă. Condiţiile: primordiale ale revoluţiei 

„lipseau deci în Rusia.. Socialiştii ruşi,. sub influenţa 
partidulei social- -revoluţionar (care era de fapt UB 

2). K. Kautsky, Das Erfurter” Programni. Pe. 138. 

3). K. Marx, Das „Kapital, [ Bd. Vorw ori. i . 

'
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„partid țărănist), au pus cea mai mare speranţă în - 
ţărani, crezând. că aceştia vor putea face revoluţia, 
dar S'au înşelat. _ | P 

Rusia nu era deci pregătită pentru revoluţie, Trotzky 
şi Radek se silesc să demonstreze că în Rusia erau 
deja realizate condiţiile” necesare pentru revoluţie. 
Astfel Radek afirmă că în țara sa, deși proletariatul 
era în minoritate, totuşi diferitele industrii (a fierului . 
cărbunilor, căilor ferate, etc.) erau concentrate în. 
Zăteva mâini numai. Trotzky. vrea să dovedească că 
numai formele de azi înăbuşă manifestarea acestei 
pregătiri pentru socialism. Dar Trotzky nu va putea 

“dovedi niciodată, contra statisticelor, că în Rusia a 
existat. un proletariat - industrial” organizat. Rusia 
trehuia să devină mai întăi burgheză, în sensul mar- 
xist, pentru a putea face apoi revoluţia. “1 

” Bolşevismul-este deci deosebit de marxism. Din 
punct de vedere 'doctrinar el e înrudit. în Oarecare | 
măsură cu sîndicalismul,. care şi el dispreţieşte de- 
mocraţia,-.dând toată importanţa luptei dintre clase 

„şi condamnând orice -încercare de socialism politic. 
Bolşevismul seamănă însă mai mult. cu blangquismul, 
prin tactica sa: de luptă şi prin modul de a înţelege 
revoluţia. „Doctrina bolşevistă este numai prin frază 
marxistă, în esenţa sa este însă blanquistă“, 2 Bol- 
şevismul continuă vechile revotuţii politice ruseşti,: 
căci netăgăduit că toate revoluțiile din trecutul Ru- 
siei au. fost, revoluţii politice.” Bolşevismul crede că 
prin „Simple decrete de stat sau declaraţiuni de 
drepturi se poate transforma o formaţiune capitalistă 
Socială într'una socialistă, adică funcțiunea vieţii e- 
conomice a societății se poate schimba după voe“. 2 

- Pentru acest motiv bolşevismul: se izbeşte de. slăbi- 
„iunea lormelor, care nu pot face din realitatea veche 
o societate nouă—de aici violenţa grozavă, care face 
din Rusia sovietică ţara celui mai absurd şi chinuitor 

„despotism, Nu se poate decreta dispariţia capitalis-, 

1). A. Labriola. Op. cit. Py, 146.. " 

„2), Ed. Bernstein: Die deulsche Revolution 1921. Pg. 22, |, 

3), E. Cunow. Verstaatlichung.- Neue Zeit, 1918. Pg. 217.
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mului, nici crearea unei clase constiente de funcţi— 
"unea, pe care trebue să o îndeplinească... Realitatea 
nu se poate crea în mod arbitrar, nici nu se poate 
distruge prin simple hotărâri omeneşti, ci ea se dez- 
voită încet, creşte şi se modifică, treptat, impunându- 
se foarte adesea chiar voinţei noastre. Revoluţia so- 
cială nu este deci posibilă în mod “absolut -prin cea 
politică, ci ea se înfăptueşte numai” printr'o preala- : 
bilă transformare evotutivă. a
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„J. Revoluţia pe cale morală 

- Ni rămâne, de cercetat a treia posibilitate : revolu- 
ţia prin reforma conștiinței morale, Oiicât de mult 
s'ar schimba formele de stat, - organizaţiile. şi legile, 
“societatea nu va ajunge la o formă mai bună dacă 
„oamenii rămân aceiaşi. Vorbind despre lucrătorii, care 
Sunt meniţi să stăpânească odată, Bernstein spune 
textual: «ei au virtuțile şi viţiile condiţiilor 'econo-. 
mice şi sociale în care trăiesc. Şi nici aceste condi- 
ţii, nici efectele lor nu se pot “înlătura dintr'o zi în: 
alla». 1 Se poate face - experienţa bolşevică, se pot. 
schimba persoanele şi autoritățile în mod violenţ, 
brusc, dar rezultatul nu se modifică prea mult. Legile 
juridice stabilesc numai valori temporare, ameliorări 
nedurabile, dacă ele nu pătrund adânc în conştiinţa 
indivizilor, dacă ele nu devin norme morale interi- - 
oare de conduită. Cu atât mai mult nişte legi şi 
transformări impuse cu forța vor. avea o valoare 
foarte relativă şi un, rezultat foarte” dubios. Revoluţia 

- nu poate schimba mentalitatea unui-popor, cu toată 
„„. violenţa ei. Revoluţia „este încetarea, schimbarea unei 

" “ordine de drept vechiu, neconform cu spiritul şi tre- 
buinţele vremii, dar dreptul este expresia: unei men- 
talităţi, care şi ea trebue schimbaţă pentru ca . noile. 
forme de drept să aibă succes. Aceasta însă nu'e 
numai în puterea legii şi a forţei,. ci depinde mai: 
ales de educația şi morala socială. . 

Dacă anarhismul, babuvismul şi Dolşevismul , ne- 
giijează cu totul pregătirea evolutivă a revoluţiei, . 
marxismul, economic este 'orb, căci dispreţueşte. - 
în mod absolut factorul ideal, etic, şi rolul său în trans- 
formările economice. Dar procesul: economic, fatâl; nu 
poate explica :în totul! revoluţia. In mod mecanic: se 

  

1) Ea. Bernstein. Die Voraussetzungen des Sozialismus. : 
Pg, 253, , 7 Y 1
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pot produce numai deplasări de forţe, diferenţe - de 
potenţial energetic, fenomene care nu pot fi împie= 
decate de voinţa omenească. In societate 'însă trans- 
formarea economică e pusă în serviciul unui ideal 
uman, conştient, încât revoluţia nu e un produs fatal 
al vieţii economice. Revoluţia bună, admisibilă, e 
posibilă numai pe calea evolutivă-morală. De aceea 
astăzi chiar printre teoreticianii socialismului sunt 
mulţi care se depărtează de concepţia marxistă asu-: 
pra revoluţiei. De pildă Menger. Acesta e făuritorul 
concepţiei sfatului popular muncitoresc, realizat pe 
calea reformelor. După dânsul «revoluțiile sunt ca- 
tastrofe finale, care ne asvâri înapoi în loc de a ne. 
duce înainte». ! Menger e reprezentantul socialismului 
jaridic, deoarece el crede că numai prin reforme ju- 
tidice se poate realiza. statul socialist.  Tot'aşa Lud- . 
Zig. Stein atirmă că echilibrul social e posibil: numai 
prin dreptul social. «Scopul politic al socialismulii 
juridic e stabilirea unui echilibru în societate şi mij- | 
tocul, care duce la aceasta, este constituirea drep- - 
tului social». 2 lată -deci o reacțiune faţă de marxism, 
căci se proclamă că structura juridică, nu cea eco- 
nomică, determină . schimbarea societăţii de astăzi. - 
Socialismul juridic afirmă necesitatea socializării- . 
dreptului, protejarea prin lege a celor slabi şi negli- 
jaţi de societate până“acum. Această formă de so- 
cialism tinde către . stabilirea unui <echilibru între 
producţie şi repartiție, între producţie şi consumaţie». 3 
Acest echilibru trebue determinat prin reforme so- 
ciale „în cadrul statului nostru: cultural modern».*' | 

Foarte mulţi socialişti.au părăsit concepţia 'revo- 
luţiei marxiste, cerând o. revizuire compiectă a ei. 
Bernstein e în îruntea acestora. El priveşte cu scep-: 
ticism marxismul vechiu, care disprețueşte forma 
morală a - ideii. şi reformei. Marxismul începe a fi 

1). Ludwig Stein. Der sozial e Optimismus.[ena 1905. Pg. 91. 

2) » pm pm 100 
3... » » ». . i . » „104 

Mpa oo m pm 105 
+
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xonsiderat de unii.ca un. adevărat evofiționism uto-. 
pic. ! Ideia că „clasa lucrătorilor nu are idealuri: de 
realizat“. nu mai este astăzi în generat admisă, căci 
un Jaures, B. Bax, Schmidt, Stein, Chiapelli au sea- 

« “dus ideologia pe-primul pian. 
Astfel Jaures întemeiază întreaga mişcare: șocialistă 

* pe baza noțiunei de drepfate. Dreptatea recomandă 
să respectăm în fiecare om umanitatea; să lăsăm liberă . 
dezvoltarea personalităţii complecte. Revoluţia soci- 
alistă nu e altceva, după Jaurts, decât proclamarea 
dreptului la viaţă al tuturor ; ea nu înseamnă 0 ru- 
pere cu trecutul, ci o cucerire nouă, care complec- 

“tează trecutul, de aceea ea trebue călăuzită de idea- 
luri, care să arate precis lacunele societăţii de până - 
acum, _ - o 

- Şi cu toate acestea societatea 'nupoate fi schimbată 
nici numai prin. legi, “căci orice lege poate fi rău 
-aplicată şi greșit interpretată. Binele social . depinde - - 
mai ales de acei care sunt chemaţi să aplice legea, 
de aceea problema transformării sociale este identică 
cu aceea a transformării morale a omului. Negreşit 
că legislația şi stările economice pot influenţa pe in- 
divid, făcându-l cu vremea să execute în mod vo-: 
luntar ceea ce făcea la început pentrucă era constrâns, 
dar procesul de transformare poate fi ajutat şi de-' 
“săvârşit prin' educafia socială. Pentru acest motiv . 

„ consideră Watorp' educaţia ca mijlocul cel mai eficace 
pentru transformarea omului şi a societăţii, căci - 
<ordinea socială nu e chestie de construcţie mecanică, 
ci de creştere vie».: După Natorp viaţa socială are, 
trei funcțiuni fundamentale, care sunt aşa-de strâns 

„legate că nu se pot separa una de alta fără primej- 
die pentru organizmul social. Aceste functiuni sunt : 
-economia socială, politica şi educația socială. * . - 
„Nu poate fi vorba de 6 adevărată şi fundamentală 
transformare socială fără reforma morală. Pentru a- 

1), Ernst Untermaun. Die Iogischen Mângel des- engeren 
Marxismus. Miinchen 1910. Po. 474-475. ' 

- 12). Paul Natorp. Sozialidealismus. Berlin 1920, Pg. 22, 
„9). Paul Natorp. Sozialidealismus, Berlin 1920. Pg. 52.
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cest motiv. a cerut Kant atât de imperios revoluția 
educației. Omul trebue format nu pentru prezent, ci 
„pentru . viitor, 'în -vederea idealurilor omenirei. De. 
” aceea educaţia trebue schimbată, dar această modifi- 
care să nu -aibă caracterul. unei reforme treptate, 
cl al unei adevărate revoluții. Călăuzit de aceiaşi 
idee proclamă şi Ficâfe necesitatea schimbării omului 
prin educaţie. - 

Pentru realizarea unei alte societăți trebue schim- 
bat: omul, dar aceasta nu înseamnă altceva decât dez- 
voltarea unei conştiinți morale nouă, Revoluţionarii 
cred că acest om nou nu poate deveni o realitate decât 

* prin distrugerea celui vechiu, prin ruperea cu trecu- 
_tul, Sindicalismul vrea “să formeze pe: omul nou, por- 

nind de la cel de azi, prin educarea voinţei şi culti- 
_varea inteligenţii în sindicate, Omul nou trebue să 
fie o personalitate puternică și liberă, care însă nu 
trebue să aibă pretenţia că el e totul, ci să vadă a- 
devărata sa valoare, să înţeleagă că el e. numai 

membrul unei naţiuni, iar națiunea 0 verigă din lan- 
ţul “umanităţii, căreia totul trebue să i se subordo- 

_neze. Individul cultivat, liber, conştient de sine în- 
suşi, precum şi națiunea, nu sunt decât trepte cultu- 
rale ale umanității. 

" Baza etică a întregei vieți este umanitatea. Revo- 
luţia brutală poate trezi în suflete idealul individua- 
lismului şi al anarhiei etice, ducând la rezultate fu- 
neste, distrugătoare. Mulţi dintre revoluționari, pro- 
„clamând 'siinţenia“ pârsonalităţii umane, au ajuns la 
un adevărât negafivismi social, căci au înfălţişat ca” 
un ideal distrugerea statului şi a oricărei ordine so- 
ciale. Dacă omul ideal e acel liber, nesupus vreunei - 
autorităţi, atunci statul e'o piedică : “pentru realizarea - | 
tipului iaeal de om—deci înlăttiri cu orice formă de au- * 

„ toritate. Revoluţiile politice violente'schimbă în genere 
numai exteriorul, organizaţia juridică, economică. şi 

_politică, nu însă şi. sufletul. Fără a considera aceste 
revoluţii politica drept fenomene” patologice, trebue. 
să recunoaştem insă "că ele nu Sunt principii” regulate, 
obişnuite de constituire” ale unei societăţi, ci numai 
nişte fenomene, care: întrerup sau, înlătură “anumite:
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forme de drept. Numai lacobinii făceau din revoluţie 
un principiu politic necesar. Revoluţia brutală este: 
de cele mai multe ori o manifestare a unei inferiori- 
tăţi, ea c-un „primitivitism politic“, cum zice. Ma- 
saryk. Pentru evitarea acestui primitivitism politice 
nevoie ca orice tendință de autonomie raţională, 
orice: creare de. valori nouă, să fie canalizată, să fie 
luată în seamă şi satisfăcută prin reforme. Oricât de . - 
necesare şi de bine organizate ar fi revoluțiile în. 

„unele împrejurări (atunci când viaţa unui stat sau  - 
viitorul unui: popor e în primejdie) totuşi în genere. 
revoluțiile deslănțuesc: patimele şi nu arareori ele 
depăşesc orice  limită,. Reformele sunt inspirate de: 
rațiune, care impune tăcere afectivității, pe când 
în revoluţie inteligenţa este întunecată de sentiment. 
Dar sentimentul poate fi orb şi atunci el * determină 
acţiuni regretabile, 

Reforma evolutivă . prevenitoare şi mai ales reforma: 
morală — aceasta e prima condiţie pentru schim- 
barea societăţii. Tot ceea ce se face întrun cadru 
normal de evoluţie, potrivit. aspiraţiunilor generale 
sociale, are rezultat bun. Reformele democratice con- 
ştiente vor putea canaliza violenta revoluţie socială : 
pe o cale paşnică, dându-i o altă direcţie. <Democraţia,. 
cu votul universal şi egal, este mijlocul de a tran- 
sforma lupta de clasă dintr'o: luptă cu lovitiri:de. 
pumni. într'o. luptă de idei, în care o clasă nu poate 
fi victorioasă 'decât dacă. a învins moraliceşte şi” 
intelectualiceşte pe adversarul său»... 

Progresul se face prin acumulare; nu prin distru- 
gere de valori, şi revoluţia, oricât de.blândă „ar îi ea; 
poate distruge numeroase valori. i 

Dacă privim acum, inainte de încheerea acestui stu- 
'diu, revoluţia din punct de «vedere al scopului istoric : 
suprem, atunci ni,se impune în mod: firesc să: accen= 
tuăm rolul reformei morale: . : | 

. ph, ph Masaryk. Die philos. Grundlager des Marxismus.. 
. o. 5 . E 

2). K; Kautsky. Terrorisme et commuinisme. Pg. 242...
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“Individul singur nu arată decât unul dintre aspectele 
“ideii de om, societatea însă exprimă această idee în. 
"mod complect. Istoria nu este altceva decât înfăţişa- 
rea procesului de realizare a ideii de om şi umani- 
tate. Ea arată cum se: realizează: idealul de om cul-: 
[E de cultură, în toate domeniile vieţii. Procesul însă, 

de care se preocupă istoria, este infinit, căci idea- 
lul său se: modifică, se amplifică necontenit, fu- 

lkge înaintea vremilor. In înfăptuirea acestui ideal sunt. 
desigur şi epoce de regres, de stagnare. Lumea nu 
merge 'aşa cum crede Fegel, căci ea nu este numai 

„(| expresia raţiunii, ci_în Sufletul omenesc. sunt şi. in= 
|stinete i. dorinţi nestăpâiiite;. Popoare din trecut au 
„dispărut, culturi vecţii” s'au pierdut, dar au apărut al- 
tele în loc. Cultura nu se realizează în- acelaş timp şi 
în toate părţile, pentrucă forţele active nu sunt pre- 

tutindeni aceleaşi. Puterea creatoare diferă: după po- 
poare şi timpuri. Istoria expune! toate aceste ascen- 
Siuni. către idealul cultural, dar. şi toate căderile - şi | 
regresiunile popoarelor ; ea înfăţişează factorii şi ele- 
mentele constructive, fără a neglija însă şi germenii 
destructivi, ! „- | 

/ ;.. Hegel “romantic şi optimist a văzut numai aspectul 
ascensiv al istoriei, numai latura progresivă a vieţei 
istorice ; de aceea el a făcut din negafiune o putere ac- 
tivă, susţinând că dânsa trezeşte forţele latente ale spiri- . 
tului, care devin apoi puteri impetuoase. După cum se 
vede, Hegel însuşi a pus negațiunea în serviciul unei 
-afirmări, dând astiel revoluției rolul de cauză oca= 
zională. Negaţiunea nu are forţă creatoare în sine, 
ci ea dă impulsiuni spiritului activ,.afirmativ 4 că- 
rui putere este -cu.. adevărat creatoare. Dar He- 
gel era optimist, el vedea pretutindeni rațiune, tot 
procesul cosmic îl considera: dânsul ca ceva ra- 
ţional, istoria nu era decât înfăţişarea procesului 
de dezvoltare a spiritului. Dacă ne gândim însă 
că homo sapiens nu se poate identifica cu noţiunea /10- 

- 0 în genere, pentrucă omul e ceva mai mult decât 
rațiune, atunci înțelegem că negaţiunea poate să deş- 
tepte în sufletul omenesc forțe latente reie, distru- 

-:gătoare, De aceea negaţiunea trebue" călăuzită, ea. nu 
IN 
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poate, deveni un factor activ şi util decât dacă este: 
conşiienţializată, adică dacă se îndreptă, în primul 
rând, asupra conştiinţei însăşi, dacă obiectul .ei este 
înăbuşirea tendinţelor inferioare. Sa 
Schimbarea raporturilor. sociale actuale în vederea: 

realizării idealului cultural suprem trebue să îie pre-,. 
cedată de o reformă subiectivă, de reforma conş-- 
Ziinței, Puterea creatoare a raţiunei trebue să-i dee: 
Omului autonomia morală, să-l libereze de lanţurile. 
egoismului, să reducă instinctele şi pornirile inferi- 
oare ale lui.. Această modificare * subiectivă va înlă- 
tura orice zguduire în trânsformarea socială, ea va 

- transforma în mod firesc revoluţia. în evoluţie. | 
„„Adevărata revoluţie,.de care are nevoie socictatea 
actuală, e revoluția, spiritului, care trebue să: arate 
individului un ideal superior . egoismului biologic, 
care să-l facă pe om Să simtă solidaritatea lui cu 
umanitatea întreagă, înfăţişându-i noblefa şi demni-. 
tatea muncii ca scopuri imediate ale vieţii sale. Dacă 
Sufletul omenesc e capabil de schimbare, de evolu- 
ție, şi dacă progresul social “e datorit, în primul. 
rând, acestui fapt,-atunci se impune. cu necesitate 

„atenţiei tuturor educația socială, reforma morală: 
„Paralelă şi pe aceiaş plan cu'cea economică. - ..-
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