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SOCIALISMUL ROMIÎN 

Paris, Iulie... 

x Este el o plantă exotică? 

Să mă scuzi, dragă prietene, de intirzierea acestui răs- 
-puns. Ocupațiile mele, depărtarea de ţară, întrebările la 
cari trebuia să dai un răspuns lung cugetat, — toate 
-aceste sînt pricinile intirzierei mele. 
„Pentru că, judecă singur, nu e glumă ceea-ce mă în- 
“trebi şi la ce ceri un răspuns și încă detaliat. 
"E oare posibilă o mișcare socialistă în ţara romînească, 
Iuiud în seamă condiţiile speciale țării noastre 2 Care e re- 

„aultatul. muncei depuse de socialiști la noi în timp de 20 ani ? 
Care e pricina crizei socialisle de azi ? 
Ce cred despre intrarea umor  căpelenii socialiste în par- 

„iidul liberal ? | 
Vezi bine, că întrebările nu sunt ușoare, şi dacă. după 

un proverb cunoscut la o întrebare făcută de un prost 
„de multe ori e grei să răspundă zece înţelepţi, ce să mai 
zicem dar cînd întrebările sînt făcute de un inteligent 

„ca tine, iar răspunsul trebue să fie dat de un om aşa 
de puţin înţelept ca mine ? Unde mai pui depărtarea de 
“țară, că toate trebue să le judec după gazete — (în schimb



  

le citesc toate cu o asiduitate şi un interes de care nici 
nu: puteţi să vă faceţi o idee, voi, cari trăiţi în ţară). 
Cum vezi, întirzicrea era fatală. Mărturisesc că de la. 
început eram chiar să nu răspund de loc. 

Ce interes, gindeam eu, poate să aibă opinia unui om 
puţin important ca mine şi care par dessus le comple- 
trăeşte încă în străinătate ? , 

Fie-care ar putea să obiecteze : «Așa judecă d-nealui, 
pentru că e în străinătate, ia să-mi poftească în ţară și 
atunci să stăm de vorbă». . i 

ŞI eram să nu-ți mai răspund. Dar cu cit cugetani- 
mai mult cu atît vedeam mai clar că tocmai faptul că. 
sint departe de ţară mă obligă să răspund. Cine ştie, 
poate tocmai faptul depărtărei actuale de ţară mă face - 
să văd lucrurile mai limpede de cit le văd cei ce trăesc 
în vălmășagul lor. În viaţa fie-cărei grupări politice, [i- 
terare, științifice; sînt momente asemănătoare cu acele - 
prin cari ai trecut bravii constructori ai turnului Babel 
şi anume cînd se începe amestecarea limbelor şi întune= - 
carea judeciţii clare. In acest caz trebue să pui o dis-. 
tanţă între tine și lucrurile ce vrei să judeci — o dis- - 
tanţă în timp sati în spaţii — ca să le poți judeca drept. 
E chestie de perspectivă sociologică. 

Și dacă — așa gindeam ei — cine ştie, poate ei, câie.: 
văd lucrurile așa de deosebit de cât cei din ţară, am drep- - 
tate deşi n'am nici experienţa nici priceperea lor. 

Și atunci am decis să-ţi răspund şi rezultatul - acestei 
hotăriri sînt cele multe şi mărunte cari urmează. Dacă 
am dreptate sau ba, bine înţeles nu eu trebue so hotărăsc. . 

E 
% %* 

Și acum fără nici o tranziţie trec la întrebările tale.. 
«E oare cu putință o mișcare socialistă la noi ?» 
S'ar părea că răspunsul negativ se impune şi încă fără . 

drept de apel sai recurs după ce, nu numai protivnicii.



ÎN E II 

«socialismului, dar însişi din căpeteniile socialiste ai dat 
„acest răspuns negativ, au declarat că după ani de luptă 
-Şi muncă S'ait convins că socialismul nare încă teren în 
„ară la noi, fiind-că n'avem industrie, proletariat indus- 
trial, etc. 

M'aşi închina singur înaintea acestui răspuns tăcut după 
„20 ani de muncă și luptă, dacă nu miar opri următoa- 
rele consideraţii foarte serioase. 

Că socialismul în ţară e o importaţie, o plantă exo- 
“tică, că n'avem mare industrie şi un proletariat indus- 
trial, asta o ştiam noi socialiștii mai vechi de acum dacă 
-nu 20 apoi cel puțin 15 ani şi nu ne-a trebuit 20 de 
„ani ca să ne convingem de acest adevăr care nu e alt- 
ceva de cit constatarea unui fapt evident. Și dacă de 

„aicea ar atirna justificarea existenței socialismului în țară 
„la noi apoi el n'ar fi început să existe, pentru că, o repet, 
faptul era cunoscut de la început. Socialiştii însă chiar 
-de atunci ai răspuns acestor obiecții și au justificat exis- 
tenţa lor printr'o serie de argumente cari n'a pierdut 

„Bic acuma nimica din valoarea lor, cari au" rămas în 
„Picioare prin faptul că nici atunci nici acum nimenea nu 
le-a putut combate cu succes. 

In adevăr, să ne aducem aminte de cele zise pe atunci. 
„de teoreticianii socialismului romin. Știt. că pentru so- 
„cialiştii noștri toate aceste vor părea vechi, banale, ba- 
nalizate mai ales prin faptul că ai fost vinturate de IŞ 

„ani prin toate cluburile muncitoare din țară. Dar un 
„adevăr banal sai banalizat nu încetează de a fi adevâăt, 
dar spus la vreme poate să aibă puterea și valoarea cori- 
„Binalităţei. | 

Ne obiectaţi, ziceati socialiștii adversarilor lor de acum 
15—20 de ani, că socialismul la noi este o importaţie 

-Ștrăină, o plantă exotică. _ | 
E adevărat. Dar ce nu e la noi importaţie din 

străinătate și ce nu e la noi o plantă exotică ?



Oare instituţiile noastre politico-sociale nu sînt im- 
portate din străinătate, parlamentarismul nu e? Insuşit 

pactul nostru fundamental, Constituţia, nu e importată 
din străinătate ? Legile civile şi penale cari ne guver-- 

nează nu-s importate de acolo ? Drumurile de fier,. in- 
'stituţiile de credit, organizarea serviciilor statului, ştiinţa 
noastră, arta noastră, însăși moravurile noastre le-am: 

importat. Întreaga organizare, întreaga viață a statului, 
întreaga noastră viață socială e importată, de ce adică. 

socialismul ar face o excepţie ? Pentru o ţară mică, ră- 
masă în urmă în dezvoltarea €i şi care intră în contactul 
statelor mai civilizate, mai înaintate, acestă importare e- 

însăşi o lege a desvoltării şi vieţii ei, de ce adică socia-: 
lismul ar face o excepţie de la această lege? 

«Socialismul în ţara rominească nu izvorăşte din în- 
săşi condiţiunile şi nevoile țării noastre, pentru că n'a-— 
vem mare industrie şi proletatiat industrial» zic adver-- 
sarii lui. 

Dar ce a izvorit din însăşi aceste condițiuni ? Am în-: 
trodus instituţiile burgheze liberale înainte de a avea o: 
burghezime liberală, care să le ceară, am introdus insti-- 
tuţii de credit înainte de a avea comerciul nevoe de ele, 
am introdus universităţi înainte de'a avea profesori, 
teatre înainte: de avea actori, Codul Napoleon, fără ca el: 
să aibă rădăcină în viaţa de la ţară, etc. In ţările occi-- 
dentale înaintate şi civilizate, cari ne servesc de model, 
sa născut o puternică burghezime care după o luptă. 
crncenă şi îndelungată a creat instituţii prielnice vieţii 
şi desvoltărei ei ; iar la noi sai creat înainte instituţiile: 
ca să ajute dezvoltarea unei burghezii naţionale. Pentru 
ţările înaintate în civilizaţie e adevărată importanta lege- 
de fiziologie socială că funcţia crează organul ; pentru: 
ţările mici, rămase în urmă și cari nolens volens 1) trebue: 

1) Voind nevoind.



să ajungă pe cei-d'intii, legea s'ar putea formula invers, 
la ele organul creiază funcţia. 

In epoca noastră a aBurului şi a electricităţii, a rela 
ţiilor continue și a schimbului neîncetat între naţiuni, 
fie-care ţară civilizată capitalistă e întru cit-va o pro 
vincie a tuturor ţărilor civilizate, a lumei civilizate, iar 
O țară mică și rămasă în urmă în cultură şi civilizaţie 
— cum e a noastră — e o provincie mică și înapoiată 
și deci cu atit mai mult trebue să urmeze pe cele-d'intii. 
A spune că e imposibilă existenţa și manifestarea socialis- 
mului în țara romțhească din cauza înapoierei ei în cul- 
tură și industrie. ar fi tot aşa cum Sar zice că nu e po- 
sibilă manifestarea socialismului într'o provincie înapoiată 
a unei țări civilizate, cum e Bretagna în. Franţa, Pos- 
nania în Germania, etc. In aceste provincii înapoiate 
socialismul de sigur nu va avea aceeași putere, se va 
manifesta poate în alte forme, potrivite cu condiţiunile 
speciale acestor provincii, dar se va manifesta de sigur — 
provinciile înapoiate urmind viaţa socială a ării întregi. 

Afară de asta se exagerează cînd se se ia ca unică con= 
diție de manifestare a socialismului o mare industrie ŞI 
un mare proletariat industrial. De sigur că e o condiţie 
esențială, dar întrun sens mai larg socialismul e un 
produs al vieţii şi organizaţiei capitaliste a societății. Or- 
ganizaţia ţării noastre însă e capitalistă deşi mare in- 
dustrie mare. 

O organizaţie socială î în dealungul traiului şi dezvol- 
tării ei produce “anomalii şi dureri şi boli sociale, dar 
printr'o reacţie, dacă viaţa și dezvoltarea societăţii e nor- 
mală, tot ea produce şi elemente de îndreptare şi însă- 
nătoșire. Aceasta e o lege fundamentală a dezvoltării so- 
cietăţilor omenești, a organismului social, analogă cu o 
lege similară din fiziologia organismului individual. Ast- 
fl societatea și organizaţia feudală a societăţii a produs 
în timpul. dezvoltării ei o mulțime de anomalii şi du-



  

reri, iar ca o reacţie indreptătoare liberalismul burghez. 
Ast-tel organizaţia capitalistă modernă produce o mul- 
ţime de anomalii şi dureri, iar ca o reacţie îndreptătoare 
şi progresătoare socialismul modern. Nu e nenormal dacă 
O organizaţie socială în dezvoltarea. ei produce o mul- 
țime de anomalii și dureri — asta din nenorocire pare a 
fi o lege inexorabilă a însăşi dezvoltării societăților ome- 
neşti. Dar ce nenormal ar fi dacă producind acestea n'ar 
produce şi elemente îndreptătoare! Deci nu existența so- 
cialismului ar fi o nenormalitate, ci lipsa lui. 
Nimeni nu va putea nega că în ţara noastră capita- 

listă nu se produc mari suferințe şi dureri, chiar mai 
multe de cit în Occident, pentru că la suferințele pro- 
duse prin capitalisare se adaugă unele și mai -mari pro- 
duse prin rămăşiţe de feudalism. Şi atunci toţi cei sub- 
jugaţi şi loviți, unde să caute dacă nu chiar îndreptarea 
soartei, apoi cel puţin un cuvint de mingiere, şi mai 
ales unde să caute priceperea cauzelor relelor de cari 
sufăr întru cit Sar putea ele indrepta chiar în prezent 
şi prin ce mijloace s'ar putea ajunge ca să dispară_ odată ? 
Unde să caute toate acestea dacă nu la socialism și la 
socialişti ? 

Dar, lăsînd chiar la o parte toate aceste argumente, 
chiar dacă ele par fi atât de convingătoare pe cit sint 
în adevăr, ar riminea încă o intrebare, pe cît de logică . 
pe atit de clară, convingătoare, decisivă şi- anume : cum 
Poate un socialist să nu fie socialist ? 

 



  

II 

Ce-a făcut el în Rominia 

“Socialismul presupune o anume pricepere a mersului 
-desvoltării societăţilor omeneşti, are deci o proprie filo- 
sofie a istoriei. Socialismul presupune o anume” price- 
pere şi preţuire, valoarea practică socială şi morală a 
principalelor fenomene șociale, mai ales a celor econo- 
mico-sociale, cari se petrec în societăţile noastre capita- 

“liste, şi deci presupune o anumită relaţie” către ele, o 
anume conduită faţă de ele, prin urmare socialismul pre- 
“supune şi o anumită morală: morala socialistă. Intrun 
cuvint socialismul presupune o anumită concepţie socială 
„asupra vieţei sociale şi o activitate socială şi o conduită 
morală în armonie cu această concepţie. Dacă un om 
S'a convins de adevărul învățăturilor socialiste, dacă s'a 
pătruns de coricepţia socialistă asupra vieţii sociale, el 
riu poate să fie socialist în Franţa şi nesocialist în Ro- 
minia, sub cuvint că aici sînt alte condițiuni sociale de 
cit acolo. Aceste alte condițiuni il obligă numai să-şi 
modifice activitatea ” practică în raport, în concordanţă 
cu ele, dar nu însăşi concepția socială şi morală socia- 
listă. Și socialistul francez şi cel.romin lucrând fie-care 
practiceşte alt-fel, pentru că lucrează în două medii deo- 
sebite, nu încetează prin aceasta de a fi socialiști. «Se 
zice (acuma o spun şi unii socialiști) că în Rominia nu 
e posibilă acuma o manifestare socialistă, pentru că nu, sînt 
„destule elemente necesare nici în pătura cultă nici în cea 
miihciloare». | 

Dar să presupunem că în ţară n'ar fi de cit un singur 
:socialist convins — singur-singurel.
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Ori, prin aceasta că el ar fi singur, ar înceta de a 
vedea în felul lui fenomenele sociale din ţară, ar căpăta 
o altă pricepere, o altă preţuire a lor? Şi pricepîndu-le 
în anume fel, dacă sar exprima prin scris sai grai 
asupra lor, n'ar fi oare moralmente obligat să susție 
felul lui de a vedea dacă îl crede cel adevărat ? Cu alte: 
cuvinte : făcind o presupunere redusă la absurd, că în 
ţară n'ar fi de cît un singur socialist, acesta n'ar putea 
de cit să rămiie tot socialist și să se manifesteze şi să 
lucreze ca atare. Aşa dar e absurd de a vorbi de impo- 
sibilitatea unei manifestări socialiste în ţara romînească 
şi e adevărat numai că felul lucrării, a manifestării so- : 
cialiste, trebue să fie alt-fel, după cum alt-fel vor fi şi 
rezultatele dobindite, întru cît altele sint condiţiunile 
sociale ale țării noastre. Pentru-că este evident că dacă 
socialismul, este același în ori-ce ţară capitalistă, aplică- 
rile lui practice, rezultatele ce va da, tactica ce va trebui 
să urmeze, va fi alta întru atâta întru cât altele sint con- 
dițiunile sociale de viață a fie-cărei ţări. 

lată cu ce cuvinte, cu ce șir de dovezi şi argumente 
clare şi concise socialismul teoretic romîn de acum a- 
proape 20 de ani și-a justificat şi demonstrat dreptul lui 
de viață în ţara rominească. Ce s'a întîmplat de atunci ? 
S'a arătat oare “falşitatea lor? Ei nu mam învrednicit 
să citesc măcar un singur argument serios împotrivă-le 
şi dacă există așa ceva, te rog să-mi trimeţi și mie, să 
văd şi eă. 

Ai să spui de sigur: 74 ce toate aceste dovezi că săcia- 
lismul are teren în țară la moi, la ce loate aceste „Aigu- 
menie teorelice, dacă practica a dovedit contrariul, dacă unii 
din vechii socialiști, ei însăși afirmă că după 20 de ani de 
muncă sai convins că aă muncit de geaba ? Aici am ajuns 
la a doua întrebare și anume: ce-ai făcut socialiștii în. 
fară la noi, ce rezultate a produs lucrarea lor ? Poate gre- 
şesc judecînd de departe, sai poate tocmai din cauza asta 

 



văd mai clar, dar îmi pare că afirmarea pesimistă a socia-- 
liştilor se datoreşte unei descurajări momentane — un lu- 

cru pe care Lai păţit alţii mai mari de cât ei. 
De cînd există socialism pe lume nu cred să fi făcut 

cine-va pe lume mai mult pentru el de cât Lassale. 
"Acest din urmă însă, cite-va săptămini înainte de a 

muri, se plingea amar de rezultatele activităţii sale, se 

plingea că în altă ţară, în Franţa, el ar fi obţinut re- 

zultate imense, pe cînd în Germania a trebuit să se 
mulţumească cu unele meschine. 

Socialiştii romini n'a făcut, bine înţeles, nici pe de parte: 

cît Lassale, ei n'aveaii nici geniul lui, nici condiţiile favo- 
rabile în cari s'a manifestat el, dar nu e mai puţin ade-- 
vărat că ei au făcut totuşi o lucrare însemnată. 

Socialiştii romini aă ridicat, — cel puţin în centrele mai 
însemnate orășenești,— nivelul moral, intelectual și social 

al muncitorilor industriali, așa de puţin câţi sint ei. 
Acuma 20 de ani cînd a început să se manifesteze: 

socialismul în ţară la noi, relaţiile între lucrători și pa-- 
troni erai asemănătoare cu acele de la ţară între pro- 
prietari şi ţărani. 

Lucrătorii erau un fel de iobagi şi la nivelul cultural 
şi moral al iobagilor. Socialismul a ridicat mult acest 
nivel, a făcut pe lucrător să se simtă om, şi pe patron 
să-l considere ca atare, a deschis ochii lucrătorilor -asu-: 

pra intereselor lor de clasă, a făcut pe cei mai. inteli- 
genţi să priceapă mecanismul economic şi tendinţele econo- 
mico-sociale ale societăţii moderne, şi câţi lucrători sint 

acum în ţară la noi, cari pricep chestii politice şi econo=- 

mico-sociale mai bine de cit majoritatea parlamentarilor: 

noştri 2 Socialismul romin n'a putut să facă mult pentru 
țărănimea romînă, dar dacă a fost cine-va; care să mun- 

cească cinstit și devotat pentru desființarea rămășițelor: 

de iobăgie feodală, precum și în potriva imenselor ne-- 
legalităţi și başbuzucii cari se petrec la ţară, apoi aceştia.
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„au fost socialiștii. Și dacă sa făcut îre-o încercare se- 
rioasă şi cinstită de a chema la Viaţă cetăţenească ţără- 
“nimea, apoi de socialism a fost făcută. Sozialismul a 
luat apărarea . cauzei ţărăneşti în toate ocaziile şi stut 

zeci de mii de țărani cari o ştiii. Socialismul întrun timp 
«de două generaţii a dat un ideal şi un reazăm moral 
celor mai bune şi mai inteligente elemente din pătura 
“Gultă, a tineretului intelectual. In această privință suc- 
-cesul socialismului romin a fost chiar relativ mai mare 
de cît în unele ţări din occident. Și în ce vremuri 
„defavorabile a făcut-o! 

Exporturile favorizate de noile căi de comunicaţie, îm- 
prumuturile succesive, despădurirea ţării şi istovirea so- 
lului ei prin export de grine, toate acestea at făcut să 
se abată o ploae de aur asupra țării în cât se părea că 
nu se va mai sfirși. Imbogăţirea era aşa de uşoară, ca- 
rierismul atit de ademenitor! Şi tocmai atunci a putut 
“socialismul să facă pe cei mai buni să aibă ochii ațintiţi 
asupra unui ideal mai înalt, să se gindească la cei obij- 
-duiţi şi suferinzi, la interesele superioare ale ţării. 

Socialismul romin a pus în circulaţie o serie de idei 
noi economico-sociale și umanitare din. cari unele ai 
pătruns pînă şi printre adversarii lor (acei dintre foştii 
socialişti cari ai intrat la conservatori, liberali, junimiști 
Şi cari aii dus acolo aceste idei pot s'o ateste). 

Că socialiştii au avut o însemnată influenţă culturală 
şi morală, aceasta o recunosc şi adversarii socialismului ; 
bine înţeles că ei, din punctul lor de vedere, socotesc 

„această influenţă ca vătămătoare. Socialiştii ai supus cri- 
ticei din punctul de vedere al concepției lor socialiste 

“întreaga tiață politico-socială și morală a ţării, ai arătat 
de atitea ori că mergem spre un faliment sigur material, 
moral şi intelectual. Acum o vede: și un copil; acum 
15 ani n'a vrut să o vadă nimeni. ” | 

Socialiştii n'au putut împedica acest faliment, dar i-ati 
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făcut datoria. Socialiştii ai desfăşurat o activitate mare- 
împotriva tutulor călcărilor de lege, împotriva lipsei de- 
garanţii legale personale în ţară la noi, şi campaniile: 
socialiste împotriva schingiuirilor din armată, în contra 
torturilor de la poliţie, a bașbuzuciilor de la sate, ai 
rămas memorabile. 

Socialismul romîn, împreună cu radicalismul, care şi 
el e o creaţie a socialismului, a făcut mult, — şi ăsta e: 
unul din rezultatele mai importante ale lui, -— pentru. 
democratizarea ţării. | 

Asta e atit de adevărat că şi acum, în presă, o ga- 
zetă ca să aibe trecere în public trebue să adopte o notă. 
democratică, iar partidele noastre politice simțind cu-. 
rentul făcut caută, cel puţin în vorbă, să adopte fel de: 
fel de etichete democratice. 

In fine socialismul romin, atita vreme cît a fost şi. 
atita vreme cit a avut influență mai mare, a împedicat 
ivirea mai intensă a două curente deopotrivă de absurde, 
deopotrivă de periculoase, de și în deosebite sensuri, 
pentru existența ţării noastre: antisemitismul devastato-- 
rilor de stradă şi anarchismul. 

A tost destul ca să slăbească socialismul, ca antisemi-- 
tismul de stradă, al devastatorilor din laşi şi Bucureşti să. 
înceapă a înflori, Pe de altă parte lipsa de €ultură mai 
serioasă, destrăbălarea morală şi intelectuală, au făcut 
din ţara noastră un teren foarte prielnic pentru desvol- 
tarea anarchismului. Dar de câte ori el a încercat să-ri-- 
dice capul la noi în ţară, socialiștii îl doboraii, fie pe 
cale de argumentare, arătînd toată stupiditatea lui teo-. 
retică, fie pe cale practică, excluzind pe ori-cine care se- 

„„manifesta partizan al anarchiei din toate cluburile socia=- 
„liste şi împiedicîndu-l să vie sub masca socialismului în 
contact cu muncitorii. 

De cînd a slăbit socialismul la noi în ţară au înce-: 
„put mișcări şi curente jingoiste, antiumane, barbariste,,
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în politică; obscurantism, propovăduire de înlocuire a 
lui Laplace, Darwin, Pasteur prin minunile sfintului 

"Sisoe, în viaţa culturală ; sarpelandanism, simbolism de- 
cadent şi alte poroografii sadice în literatură. 

Acum cînd începe să sufle cu putere asupra ţării un 
vint pestilențial de reacționarism, de obscurantism negru 
medieval, de feroce ură de rasă, și cînd nu se ridică 
nici o voce măcar din cele autorizate pentru a protesta 

“în contra tuturor acestor puteri ale întunericului—pentru 
că toţi s'ait făcut oameni grav politici şi nu pot să-şi com- 

promită situaţia, —acum trebue să apară clar şi pentru un 

orb ce importanţă a avut socialismul în ţară la noi! 
Şi nota-bene, rezultatele enumărate mai sus au fost 

-dobindite cu o sumă de sforțări şi jerife relativ mici. 
Și aici, cum vezi, sînt iar în desacord cu unii dintre 

socialiştii din ţară, cari afirmă că s'a făcut foarte puţin 

„cu sforțări imense şi jertfe mari. 

Să ne înţelegem. E adevărat că sint doi, trei socia- 
" lişti, cari de bună seamă aii făcut mari sforțări şi sacri- 

îicii, peste chiar măsura puterilor lor, cari şi-au istovit 

toate puterile în serviciul cauzei socialiste. Sint alţi câţi-va 

“cari şi-au făcut toată datoria și încă ciţi-va cari au ajutat 

pe cei-d'intiii, iar restul, majoritatea, sai mau făcut 
nimica, sat ai împedicat pe cei-Palți să facă ceva. E 
adevărat dar că sau făcut mari sforțări și sacrificii, dar 
cei cari le-au făcut sînt foarte puţini şi deci sara acestor 

„sforțări şi sacrificii e relativ mică. 
Se înţelege că şi eu sint de acord că socialismul romin 

_ma făcut cine știe ce lucru mare şi cred şi eu că ar fi 

putut face mai mult, dar cînd judeci activitatea socia- 
liştilor romini nu trebue de luat ca termen de compa- 

rație și judecată ceea-ce judecătorul în mod abstract ar 
fi vrut să se fi făcut, fără să ţie seamă de loc şi timp, 

şi nici nu trebue luat ca termen de comparaţie alte ţări 
aande sint alte condiţii. 
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Socialiştii români ai trebuit să lucreze în țara noastră 
cu toate neajunsurile ei, fiind şi €i tot din țara asta cu toate 
neajunsurile lor. 

De-altmintrelea sint şi ei de părere că socialiştii noştri, 

chiar în condiţiunile aceste defavorabile, ar fi putut face 
mai mult de cît au făcut, ba nici n'ar fi ajuns la criza 

la care au ajuns dacă mar fi făcut o serie întreagă de 
greşeli importante. | 

Și iată-ne deci, dragă prietene, ajunşi şi la a treia 

intrebare a ta, anume: cari sînt cauzele adevărate: ale ma- - 
rei_slăbiri a socialismului 1omîn, adevăratele cauze ale crizei 
Socialiste din Rominia. ' ” 

III 

Criza socializmului romîn 

Cauzele crizei socialiste la noi sint incontestabil mul- 

tiple. Aşa de sigur în primul rind sînt condiţiunile ne- 
prielnice pentru desvoltarea socialismului în ţară la noi, 
condițiuni create de istorie, de care nimeni nu e vi- 

novat. Ast-fel a fost pregătirea nesuficientă a socialiştilor 
noștri în socializm, ast-fel e faptul că mişcarea socia- 

listă în mare parte a fost dusă de aşa numita pătură 
cultă, ale căreia interese personale sint cu totul în altă 

parte de. cit la socializm, şi desacord între interese per- 
sonale și ideale: d Ja longue e grei să dureze. | 

Unele din cauze sint inevitabile, fatale, cun sint con- 

diţiile neprielnice ale ţărei; despre ele ar fi de geaba să 
vorbim, inevitabilul e inevitabil... și pace. 

Altele însă ar fi putut fi evitate, acestea sînt greşelile 

făcute de socialiști,- ei însişi, cari, de ar fi fost evitate,
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nu Sar fi produs criza de acum. Deci ele sînt și trebue: 
socotite cauze ale crizei. 

Despre aceasta trebue să vorbească și să cugete fie-, 
care socialist, dacă nu pentru alt-ceva, apoi ca să-și tragă, 
învățăminte pentru viitor — pentru că criza socialistă, ca 
ori-ce criză, e trecătoare şi ar fi de sigur mai mult de: 
cît trist dacă greşelile sar repeta și înainte. Aceste gre-: 
șeli pot fi subsumate şub trei rubrici: 

1) Îmitarea fără destulă critică a tacticei sogialiste din 
Occident. 

2) Politica şi politicianismul. 
3) Exagerarea demăsurată a propriilor forţe. 

Ai să-mi permiţi, dragă prietene, să spun cîte-va cu-: 
vinte despre fie-care serie de greșeli în parte. 

Am zis că socializmul ca o concepţie socială şi filo- 
zofică e același pentru ori-ce ţară capitalistă ; e evident 
însă că aplicările lui practice, tactica ce trebue de urmat, 

rezultatele ce va da, vor fi altele întru atîta întru cît 

altele sint condiţiunile sociale de viaţă ale fie-cărei țări. 

Socializmul romin încă de acum 15 ani a priceput 
perfect acest adevăr, și cu o claritate și cu o precisiune- 
care nu lasă de dorit a tras şi conclusiunile cari le com-- 
portă. 

Plecind de la marea deosebire ce există între noi şi 

Occidentul Europei, mai ales în două puncte importante, 
cultura tînără şi inferioară şi lipsa de mare industrie și 

proletariat industrial — socialiştii noştri ai dedus și pre- 

văzut că socializmul nu poate deveni o forță hotăritoare- 
în ţără la noi, lipsindu-i marea industrie și un prole- 

tariat puternic. Chiar întrun viitor mai mult sati mai 
puţin depărtat, cînd socialismul va triumfa în Occiden-- 
tul Europei, el nu se va impune în ţara rominească prin 
propria lui forţă, ci, ca și liberalismul burghez, va fi adus. 
şi impus prin Occident. Rolul socializmului romîn e deci 
de a pregăti, pe cît e cu putinţă, cadrele viitorului, rolul
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lui e de a lumina — un rol mai ales cultural şi moral — 

rolul lui de asemenea e de a fi apărător pe cît e cu pu- 
tinţă al celor. slabi și obijduiţi, protestator împotriva ne- 

dreptăţilor strigătoare, rezultate din rămăşiţele feudalis- 
mului nostru naţional, rolul lui'e asemenea și mai ales 

un rol democratizator şi anume prin prefacerea în rea- 
litate a legilor democratice cari nu există de cit pe hirtie. 

Asr-fel, după cum o ştii foarte bine şi tu, a fost schiţat 

drumul socializmului romîn şi condiţiile speciale în cari 
trebuia să se desvolte la noi. În privinţa tacticei prac- 
tice voit zice următoarele: Din nenorocire, în această 

privinţă socialiștii romîni au făcut greșeli însemnate, că- 

rora chiar se datorește, în bună parte, criza de azi, ei 
naă știut în tot-d'auna să tragă concluziile practice din 

premizele lor teoretice, partea practică s'a arătat mult 
inferioară celei teoretice. 

Dar chiar aicea socialiștii romini au fost mai originali 

de cît conservatorii sai liberalii, cari at imitat servil 
streinătatea, cari de pildă at tradus intocmai codul Na- 
poleon şi de abia după 30 de ani ai băgat de seamă 
că la ţară, pentru relaţiile între ţărani, se potriveşte ca 
nuca în perete. 

Ca exemplu vom aduce legalismul socialiștilor romini 
din care ei ai făcut una din bazele tacticei lor practice. 
Prin legalism nu înţeleg neeşire din lege; aşa legalişti 

sint și socialiștii din Occident, ci legalismul în sensul 
apărării legilor existente, lupta pentru a le procura o 

fiinţă reală. 

Socialismul a fost cel-d'intiiii care a înţeles în toată 

însemnătatea lui, faptul marei nepotriviri între starea le- 
gală şi starea reală în ţară la noi, unde pe cind.-starea 
legală, legile scrise, sînt asemănătoare cu cele din Occi- 

dentul Europei, starea reală în ţară e încă în mare parte 
feudală, în ori-ce caz nemăsurat inferioară celei-d'intiii. 

Și aceste două stări trăesc nesupărate una lingă alta, 

Geo TE <3 

Sau i, 
V 

Cuoumes” 

        

   



18 

mai ales la ţară: legile spun una, practica cu totul alta. 

A face deci ca legile democratice să devie o realitate e 

în fond a preface Rominia într'o ţară democratică ceea-ce 

insemnează o adevărată revoluţie socială. Şi socialiștii ai 

priceput asemenea că numai ei pot să se lupte sincer și 

rodnic în această direcție. In adevăr, dacă există acest 

stranii desacord între starea legală şi cea reală, el se 

datoreşte claselor dominante cari ai tot interesul ca starea 

legală si nu devie o realitate. Statul din altă parte, intru 

cât reprezintă interesele tuturor claselor sociale, ar avea 

interes să apere starea legală, dar statul, cu miniştrii cu 

tot, e prizonierul oligarchiei noastre electorale şi deci nu 

poate face mare lucru. Și chiar C. A. Rosetti, cu toată 

autoritatea lui, cînd a luat legalismul în serios a fost 

gonit de la putere. 

Ca starea legală să devie o realitate e numai în in- 

teresul claselor muncitoare, a claselor apăsate. cari sutăr 

teribil de acest desacord; deci numai socialiștii, ca repre- 

zentanţi ai intereselor clasei apăsate, aii tot cuvintul să se 

lupte pentru adevărata intrare în legalitate. Aceasta at 

priceput perfect socialiştii și ait prefăcut legalismul într'utw 

articol de program împrejurul căruia ai grupat o bună 
pârte din activitatea lor. Cită bătae de joc a fost pentru 

acest legalism din partea radicalilor şi a unora dinte 

socialişti cari pină la sfârşit n'a „priceput noima lui, 

ştii de sigur ca şi mine. 
Din nenorocire socialiştii noştri mai ştiut să fie tot- 

Va-una atit de originali, p'ai ştiut nici să tragă con- 

cluzii din propriile lor premize teoretice și la rindul lor 
în bună parte, ai imitat În tactica şi activitatea practică, 
pe socialiștii din” Occident, mai ales pe social-demo- 
craţia germană. Se înţelege că rezultatele trebuiaii să fie 
păgubitoare. Une-ori activitatea identică cu acea ger- 

mană a socialiștilor din Rominia dădea rezultate diame- 

tral opuse, şi nu e de mirat, avind în vedere neasemă-
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“narea mare a condițiunilor sociale din ţara noastră și din 

Germania. | 
Aşa spre pildă: 
Cind un socialist: spune lucrătorilor industriali. din 

“Germania că ei sint puterea hotăritoare în ţară, că ei 
produc toate bogăţiile ţării, că pe spinarea lor trăesc 
toţi, că o dată treziţi și luminaţi ei nau de cit să pue 
mina pe puterea politică pentru a transforma ţara în in- 

- teresul lor — toate acestea nu sint nici ridicule, nici de- 
--magogice, pentru că sint adevărate, corespund realităţii. 

In Germania 3/4 din toată producţia ţării e formată 

„de proletariatul industrial, ei sînt zeci de milioane, so- 
„cialiştii au deja milioane de alegători. Cind însă la clubul 
„muncitorilor de la noi se repetaii aceleaşi fraze la cîte-va 
„sute de lucrători dintre cari marea majoritate nu ştia ce 
„e socialismul, între cari erau ciţi-va numai cu dreptul 

„de alegători, atunci frazele aceste au fost ridicule și de- 
- magogice, producind toate rezultatele rele ale demagogiei. 

Asemenea, cînd în Occident se exaltează rolul proleta- 
riatului manual și mișcarea socialistă faţă de rolul pro- 

letariatului intelectual, apoi această exaltare și acolo a 

--produs rezultate rele. Se ştie cît răi a făcut socialis- 
mului francez teoria așa numită de mains cailleuses. Dar 

„acolo cel .puţin această exaltare corespunde unui fapt real, 

pentru că în adevăr forța și importanţa proletariatului 
lucrător față cu pătura cultă din - mişcarea socialistă e 

. covirşitoare. 
Cind însă aceeaşi exaltare se făcea la noi, ea nu co- 

respundea de loc realităţii, a fost demagogică faţă de 

lucrător şi nedreaptă faţă cu pătura cultă, a băgat zizanie 
între aceste două elemente atit de necesare una alteia 
şi desgustind pe mulți din pătura cultă a introdus tot 

- odată un spirit de particularizm între unii din lucrători. 
„Şi cite şi mai cite neajunsuri ai izvorit din această 

-imitare fără critică a social-democraţiei germane!



20 

Dar cea mai mare a fost băgarea socialismului în po-- 
ltică şi în politicianismul parlamentar al ţării. 

Dar aici. să ne înţelegem asupra cuvintului, pentru-că 

e politică şi politică. 
Cind un socialist convins caută să convingă pe alţii, 

cînd din punctul săi de vedere supune criticei toate fe- - 
nomele sociale ce se petrec înaintea lui, cînd prin scris - 

saii prin graiw caută să protesteze împotriva strigătoa- 
relor nedreptăţi, cari se petrec în societate, cînd orga-: 

nizează bresle şi sindicate de muncitori. saii cooperative 
de producere şi de consumaţie și caută să le pătrundă 
de ideile şi sentimentele de solidaritate socialiste ca să. 

formeze ast-fel cadrele unui viitor mai bun, — toate: 

acestea sînt asemenea o activitate politico-socială şi încă - 

în sensul cel mâi bun al cuvintului. Această activitate - 

socialistă în Occidentul Europei e cea mai importantă, 

deși în aparenţă, prin sgomotul pe care-l face, pare a fi 
mai importantă cea-Paltă activitate mai special politică :: 
lupta în alegeri și în parlament, lupta politică parla- - 

mentară. | _ 

Să le deosebim aceste două activităţi prin două denu- 

miri deosebite şi anume pe. cea-d'intiiii politico-socială 
şi cea a doua parlamentară. După cum am zis activi-- 
tatea de genul întîi există și în Occidentul Europei şi 

e cea mai importantă, dar aproape exclusivă, iar cea de : 
a doua redusă la proporţiile minime, poate de la început . 
cu totul neglijată. 

De ce? | 

Mai întâiă şi întiiă pentru că la noi lupta şi activi-- 
tatea în genere vorbind politico-parlamentară nici pe de 
departe n'are aceiaşi importanță ca în ţările Occidentale. 

La noi între organismul politic și organismul social al 

ţării € atit de puţină legătură, în cît aceste două organizme - 
par une-ori a nu avea nimic comun şi fie-care trăeşte- 
cu viaţa lui proprie.
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In parlament se pronunţă discursuri frumoase, se dis- 
«cută şi se votează vrafuri de legi, se propun și se adoptă 
-sai se resping mii de amendamente, ţoate aceste însă aij 
foarte puţin a face cu viaţa reală a ţării şi o influen- 
ţează foarte puţin, mai ales în bine, 

Cauzele cestui fapt sînt mule, principalele sint: ti- 

nereţea regimului nostru parlamentar şi faptul că parla- 
- mentarismul la noi n'a avut la introducerea lui teren 
pregătit ca în Occident, ci a fost o plantă exotică. 

Atară de asta principala activitate a parlamentarismului 
„e legislativă. La noi însă starea legală de fapt în cât pri- 
veşte mai ales relaţiile cele mai importante între clasele 

- dominante şi muncitoare dominate nu există. Aceste 
relaţii sînt conduse de un codex usual, rămas din iobăgie, 
şi care are foarte puţin aface cu legile oficiale. Ast-fel 
dar activitatea parlamentară cea mai principală, legisla- 
tivă, e de la început lovită de sterilităţi —e o aclizi- 

„date factice. 

- IV 

Lupta politică şi socială 

Dar socialiștii ai avut încă un cuvînt mult mai de- 

» cisiv pentru a nu se cufunda în politica şi politicianis- 

mul ţării: acesta e imposibilitatea existenţei însăși în 

- condiţiunile actuale ale ţării a unui partid însemnat social- 
. democrat. 

Primordiala condițiune de existență a unui partid po- 

litic parlamentar sint alegătorii — acesta e mai mult de 
- cît evident: “Pas d'argeni, pas de suisses, zice dictonul 
- cunoscut — tot așa: nu-s alegătorii, nu-i partid. Această 

„putere electorală ar fi putut s'o dea socialismului numai
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proletariatul industrial plus cel intelectual. Acesta în ţară: 

la noi e încă în faşă şi chiar cît este, e redus la nepu-- 

tinţă prin regimul nostru electoral. 
Aşa dar, chiar premisele teoretice puse de socialişti” 

ei însişi, trebuiaii să-i facă foarte prudenţi în chestia po- - 
liticei parlamentare. 

Din nenorocire socialiştii ati fost asurziţi de sgomotul 

pe care-l face politica la noi, "orbiţi de importanţa ce- 

şi-o dă ea sieși. 
Pe cit de puţin reală şi mai ales bine-făcătoare e în-- 

fluenţa politicei parlamentare asupra vieţei țării, pe atit 

de mare importanţă ea îşi dă sieşi; în această privință - 

importanţa ei reală e invers proporţională cu importanţa 

ei aparentă. 
Cine. nu ştie că la noi toată lumea face: politică, iarăşi: : 

politică şi numai politică ? 
Intreaga opinie publică nu e preocupată de cît numai: 

de politica parlamentară. 
Știința, literatura, "arta, chestiunele economice, cul- - 

turale, morale, sînt feacuri; politica, politica şi iar po— 

Jitica 'e totul. Cind e vorba de o remaniare ministerială, 

de eşirea din minister a d-lui X, şi de intrarea d-lui Y, 

apoi acest eveniment capătă o importanță colosală. Voate - 
convorbirile publice, toate articolele de gazetă, intreaga 
opinie publică € pasionată de acest eveniment — sar: 
părea că de aicea atirnă prezentul şi viitorul ţării. În 
realitate însă acest eveniment are tot atita influenţă reală - 

asupra vieţii şi desvoltării ţării, cit scăderea apei în 

lacul Cişmegii asupra climei ei. 
Această nemăsurată importanţă ce se dă politicei par- 

lamentare la noi, plus marea importanţă reală ce are în 
adevăr în Occidentul Europei, şi care de departe pare și mai 
mare de cît e în realitate, ai făcut pe socialiștii romini 
să comită marea greşală de a se cufunda chiar de la înce- - 
putul activităţii lor în politica și în politicianismul ţării. .



  

_ Rezultatele acestei activități ai fost ceea-ce pot să fie 

rezultatele unei activităţi factice. 

Socialiştii au chelmit cele mai multe şi cele mai bune 

puteri ale lor pentru a-şi da aere de un adevărat partid 

politic social-democrat, aii făcut atitea sacrificii şi jertfe 

nu pentru a îi, ci pentru a părea. 

Pentru că ce altă a fost toată această activitate neo- 

bosită cheltuită pentru a forma cluburi politice pînă şi 

în cele mai depărtate orașe provinciale, însă fără membri 

cari să priceapă ceva în socialism, şi această alergare 

după număr, după cantitate, în detrimentul calităţii, şi 

această organizare complectă şi pompoasă de partid cu 

comitete, consilii generale, etc ?... , | 

Şi acest fast atît de costisitor al congreselor ţinute cu 

120 membri cînd partidul n'avea 100 de socialişti lu- 

minaţi şi perfect convinşi ; şi discuţiile aprinse la congrese 

asupra condiţiilor de alianțe politice cu alte partide, cînd 

partidul avea numai cite-va sute de voturi în roată ţara; 

şi punere continuă de candidaturi în unele oraşe penirit 

a-și putea număra puterile cind invariabil partidul avea 

acolo 8 voturi. Și cîtă “activitate, cît devotament, cite 

jertfe pentru toată această activitate factice! Şi ce păcat 

că toată această activitate desinteresată, profund cinstită, 

Sa distras de la destinaţia ei naturală în țara rominească, 

de la ceea-ce am numit eii politica socială, anume în 

lucrare culturală şi morală, în organizare de bresle de 

lucrători şi pătrunderea lor de ideile şi idealurile socia- 

liste, în propagarea socialismului, etc. Atunci puterea 

culturală, morală, și în mod indirect, chiar cea politică, 

ar & fost alta. Zic chiar influenţa politică, pentru că 

între multe alte ciudăţenii din ţara noastră e şi asta că 

acei cari staii în afară de politica militantă au de multe 

ori o influenţă indirectă care e mai mare de cît a acelora 

cari fac politică militantă. Așa numitele «oculte» din fie- 

care grupare politică, cari fără să se amestice direct con-
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duc totul, nu sint un fenomen occidental, ci isvorăsc 
din însăși condiţiunile politico-sociale ale ţării noastre. 

Se înţelege, această calitate are şi o parte bună prin aceea 
că în timpul agitaţiilor electorale şi de la tribuna parla= 

mentară Sau pus în circulaţie ideile socialiste. Dar acest 

bine a fost cumpărat prea scump prin faptul că sa în- 
dreptat întreaga activitate deja destul de modestă (foarte 
puternică ea nu poate fi în ţară la noi) întro direcţie 

cu totul factice, făcînd pe socialişti, în timp de ciţi-va 
ani, să piseze apa în piuă. 

Cel mai mare neajuns al acestei activităţi — comun 
tuturor activităților factice, fără teren real, —e că a 

dezgustat, istovit şi descurajat pe cei mai mulți din lup- 
tătorii. socialişti şi i-a făcut .să ajungă la concluzia. falșă 

că manifestarea socialistă e imposibilă în ţară la noi, 
ceea-ce e o profundă greșală. De mult deja adversarii 
socializmului ai susţinut că în condiţiunile speciale ale 

țării noastre nu e posibilă o manifestare socialistă, acum 
şi unii socialişti, hypnotizaţi de politică şt confundind 
speciala manifestare a socializmului prin un partid po- 

litic, cu manifestarea lui generală,nevăzînd în tot socia- 

lizmul de cît politica parlamentară, susţin şi ei că nu e po- 

sibilă în ţară lanoi pentru moment o manifestare socialistă. 

Adevărul însă e — și un adevăr foarte important, — 
că de bună seamă nu e posibil la noi un partid politic par- 

lamentar social-democrat, dar e posibilă, foarte utilă. și ne- 
cesară manifestarea socializmului în sensul politico-social şi 
care € cea mai importantă manifestare a lui. 

A treia serie de greșeli făcute de socialişti rezidă în 

faptul că ei 'şi-ati exagerat grozav puterile, nu 'şi-aii dat 

seamă exact de propriile lor puteri, mau ştiut să şi le 

măsoare şi să lucreze în consecinţă, să atace probleme 
în raport cu puterile lor reale; nu imaginare. Din po- 

trivă, socialiștii noștri atacau probleme pentru cari n'ar 

fi deajuns înzecite forţe ca acele pe cari le aveai, şi cun
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„-ajungeaii să aibă un succes oare-care într'o direcţie, 
aruncaii in altă direcţie fără să-şi fi asigurat rezultate cît 
«de puţin trainice în cea d'intiii, . 

Această nerăbdare şi lipsă de socotinţă de sigur nu e 
particulară numai socialiştilor, e un păcat general al ţării. 

In Englitera dacă un cerc de oameni reuşesc să facă 
în vrun cartier sărac din Londra. o dperă umanitară, 
utilă, își daă toată viaţa pentru ea și socotesc că 
“şi-au făcut datoria. 

În Rusia dacă un cerc de tineri în timp de vrun an, 
doi, ai reuşit să-și împrăștie ideile, el se duce bucuros - 
în exil, în Siberia, socotind că n'a trăit degeaba. | 

La noi însă cînd un cerc de tineri generoşi intră în 
lupta socială el are pretenţia nici mai mult, nici mai. 
puţin ca să renegereze întreaga viaţă socială a ţării du 
londe au comble şi dacă această intrare în viaţa politică 
mar însemna cel puţin a punct isloric de la care va în- 

„cepe o altă viaţă, atunci nu s'a făcut nimic. Cauza acestui 
fenomen e în primul rînd cultura noastră socială aşa de 
tinără încă. Această cultură în Occident a făcut să păz 
trundă în spiritul păturilor culte priceperea imensităţii 
problemei regenerării sociale a unei ţări. La noi această 
pricepere lipseşte. Și iată de ce avem în fie-care lună 

“cite o altă «eră nouă».. 
Afară de asta, acei cari fac politică parlamentară şi 

socială la noi aparţin claselor noastre dominante, oligar- 
chiei noastre naționale. Oligarchul însă, prin faptul că-i 
este permis totul în viaţă, pierde noțiunea şi măsura 
“adevărată a puterii lui. Popoarele muncitoare, cari prin 
istoria lor grea şi dureroasă, şi-aii săpat bine în minte şi 
în suflet aceea ce nu se poate, aii creat o serie întreagă 
de dictoane şi proverbe înțelepte î in această privinţă. 

Ast-fel poporul francez zice : «Qui beaucoup embrasse 
mal €treint», iar poporul rominesc zice foarte înţelep- 

“teşte şi el: «să nu te întinzi mai mult de cit ţi-e pla-
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poma» şi «să nu alergi după doui epuri că nu prinzi nici 
unul. - - | 

Socialiştii noștri cari ai început mişcarea n'a eșit din 
popor, ci din oligarchia naţională, şi poate de aceea ai 

alergat nu după doi, ci după două-zeci de epuri cari: 

fugeai în diferite direcţii cu scop de a prinde nu numai 

pe toţi, dar și ciţi-va pe deasupra. Chiar de la început 
socialiştii — o mină de oameni — at început să aibă un 

mare escedent cultural şi moral mai ales printr'o revistă 
literară și științifică. De sar fi urmat cu insistenţă pe: 
această cale sar fi adus servicii nepreţuite şi socializ- 
mului și ţării. Dar acestei reviste ait urmat propaganda 

şi organizarea, cercurilor socialiste între studenţii univer-- 
sitari, de acolo între învățătorii sătești, apoi organizarea 

muncitorilor de la oraşe, cluburi politice, organizarea 

petiționărei din partea ţăranilor pentru cerere de pă-- 
mint, lupta politică, alegerea de deputat, etc., etc., etc. 

Vertiginos ai urmat după alta, de la una sa sărit la 
alta fără a se fi asigurat un rezultat trainic în ceva; fără 
măcar să se fiâsigurat că statul-inajor socialist s'a pătruns. 
cu adevărat de învăţăturile socialiste, de etica socialistă. 

Un exemplu caracteristic de această nesocotinţă a fost 

eroarea de a funda o gazetă zilnică socialistă. Cind nici 
Englitera şi nici Franţa socialistă nu aveai încă o gazetă 
zilnică, pe motivul că nu fuseseră în stare, n'aveau destule: 
puteri pentru a susține o întreprindere așa de grea, micul 
şi slabul partid socialist romîn fundează o gazetă zilnică ! 
„Rezultatul a fost că gazeta, în timp de trei-patru ani,. 

a absorbit toate puterile partidului, a paralizat ori-ce: 
altă activitate, ast-fel că nu gazeta a existat pentru partid,. 
ci partidul pentru gazetă. 

lar partidul a fost mai slab, mai istovit ca ori-cînd. 

din pricina acestei nesocotinţi în muncă, din pricina ac-: 

tivităţii factice de partid politic, din pricina neînţelege-- 
rilor dintre socialiști, rezultatul iarăși în mare parte al. 
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acestei nesocotinţi şi al acestei activități factice — atunci» 

socialiștii ai abordat cea mai formidabilă dintre pro- 
blemele politico-social de la noi: formarea cluburilor po= 

litice țărănești, mișcarea țărănească. 

O ştii, socialişti aii vrut să cheme țărănimea la viaţa 

politică şi mai ales at voit să dobindească domnia legilor: 
la ţară, garanții legale pentru ţărani. Ei ati voit să facă 
să devie o realitate întocmirea noastră democratică şi pen- 
tru ţărani. Ei ai fost în limitele programului, ai lucrat 

în acea direcţie care era recunoscută de ani, şi care era 

cea mai importantă însărcinare a socializmului romin. 
Tendinţe anarhice, învinuire de escrocherie, e cea mai: 

mare calomnie şi cea mai înfiorătoare nedreptate care: 
sa făcut vrodată unei grupări sociale. Știu că intenţiile 
le-ai fost pure şi scopurile nobile. Dar pentru a aborda 
o problemă aşa de vastă, socialiștilor le-ar fi trebuit 
puteri foarte mari pentru a rupe acele zăgazuri, cari 

despart Rominia în două ţări deosebite, satele şi oraşele: 
romineşti. Şi le-ar îi trebuit şi mai multe și numeroase 
puteri conștiente socialiste pentru a ţine această mișcare: 
în marginele legaliste, în limitele scopului pentru care: 
a fost făcută, ca să nu debordeze, să nu crească peste: 
capul lor, să nu ia o direcţie și un drum care ar fi 
putut să devie fatal socialismului, pernicios ţărănimei şi: 
chiar ţării. Şi socialiștii mai avut măcar atitea puteri: 
ca să-și "mai ţie gazeta ! 

Rezultatul a trebuit să fie, fatal, acela care a fost. Ca. 
în fabulă : broasca socialistă a vrut să ajungă pe boul li-- 
beral şi conservator și a păţit-o tot ca în fabulă.
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vV 

Intrarea socialiștilor la liberali 

N'aşi vrea, dragă amice, să crezi măcar un moment 

„că toate aceste critice ai de scop de a face vre-o .im- 
putare socialiștilor noștri, că le bănuesc ceva, că aşi vrea 
să împuţinez meritele lor. 

Ferească Dumnezeu ! 

Apoi mai întiii, vorba rominului : după bătălie mulţi 

voinici se arată. Ceea-ce n'a fost limpede acuma un an 

încă, poate fi clar acum. Pe urmă tocmai ei recunosc 
că socialiștii noştri au făcut mai mult bine, incompa- 
rabil mai mult de cît o cred ei însiși. 

Afară de aceasta, greşelile în lupta politico-socială ri- 

dică une-ori foarte sus moralmente pe cei cari le-ai făcut. 

Așa chiar în cazul de față. Socialiștii noştri — vorbesc 
de acei cari în adevăr ai muncit şi s'aii devotat cauzei 

lor, — ait făcut o greşeală că au luat în spate mult mai 

mult de cît puteai să ducă. Dar ei ai dus această greu- 
tate, care une-ori se prefăcea în cruce, ei singuri ai 
plătit această greșală şi roate consecinţele ei. Activitatea 

socialistă, pe cît realmente e posibil în ţară la noi, e peste 
măsură de grea, dar socialiștii au abordat-o şi ait ajuns, 
aproape să facă imposibilul. Ei au ajuns să aibă aproape 
un partid, să aleagă deputaţi, să ţie ani o gazetă zil- 

nică, etc. Ei aii arătat ce poate o mare idee pusă în 

mișcare de un mare devotament. Dacă vre-o doui din 
„ei sai retras din ori-ce luptă socială, istoviţi, sfirșiţi de 

puteri, aceasta arată numai cît de istovitoare a, fost munca, 

arată că ei n'a făcut socialism diletant sai de paradă, 

ci şi-au cheltuit toate puterile pînă la istov în serviciul
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cauzei. Sint convins că în istoria socialismului interna— 
ţional lor le e conservată o pagină frumoasă. 

Dacă în potriva lor se ridică invinuiri din partea uno:a. 

din lucrătorii socialişti pentru retragerea lor din luptă, 
asta arată încă odată că la cluburile noastre s'a făcut 

prea multă politică şi prea puţină educaţie morală. 
Greşelile sînt şi ele une-ori foarte preţioase și anume: 

atunci cînd arată ce nu trebue de făcut şi dai indicaţii 
de ce trebue făcut. Dar pentru asta trebue de pus în 
relief greşelile aşa cum le crede fie-care și tocmai asta 

şi numai asta vreau să fac. În ţară, după cum mi se 

pare, se trag concluzii greşite din criza actuală socialistă. 

Unii socialiști, confundind manifestarea socialistă în 

general cu manifestarea ei politico-parlamentară, neagă 
pentru un moment posibilitatea ori-cărei manifestări so-- 
cialiste, iar cei rămași socialiști, lucrătorii socialişti, cari 

prin însăși existenţa lor desmint afirmarea  pesimiştilor, 

dai vina crizei pe alte cauze, tot aşa de greșite, Aşa 

spre pildă, după unii, această cauză ar fi stînd în faptul 
că socialiștii 'romini mau fost destul de revoluționari, 

n'au fost republicani, antidinastici, au fost prea legalişti, 

etc. Dacă s'ar acredita opinia aceasta, ea ar deveni pe-: 
riculoasă și viitorului socialismului şi chiar ţării. 

Dacă eu, de aci, de departe, ași avea voe. să dati sfa- 

turi celor rămași socialiști ca şi celor ce vor veni de. 

acum înainte spre socialism, le-ași spune următoarele : 
Mai întiiă și întiiti să caute să se convingă, să se pă-- 

trundă bine de adevărurile socialiste, de concepția so- 

cialistă asupra vieței sociale, de morala socialistă. Eveni- 

mentele din urmă ai arătat că între socialişti ai fost și sint 

mulți, cari sint departe de a fi convinși şi conştienţi so- 
cialişti. 

Odată pe deplin convinşi — nu prin fraze sforăitoare, 
ci prin muncă, studii, cugetare — odată pătrunși de- 

concepţia socialistă, de idealurile, de morala superioară.
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“socialistă, timpul de activitate ce li se deschide chiar în 
ară la noi e destul de însemnat şi rodnic. 

E în primul rînd propagarea socialismului, răspindirea 
“concepţiei și moralei socialiste, critica și analiza tuturor 
fenomenelor sociale ale țărei din punctul de vedere al 
-concepţiei socialiste. 

Pe urmă e protestarea şi lucrarea în marginea puterei 
fie-căruia împotriva acelor” nedreptăţi şi fără de legi spe- 
iale ţărei . noastre, cari sînt fără de legi chiar din 
punctul de vedere al partidelor noastre politice ele 
însăşi. 

Apoi trebue să vie organizarea muncitorilor, în Orașe, 
în bresle şi societăţi cooperative, lupta pentru îmbună- 
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ţirea, pe cit e cu putință a soartei lor, pătrunderea lor. 
„de adev ărurile socialiste, de solidaritatea socialistă. Cind 
“socialiștii odată au să fie destul de puternici, când din 
altă parte proletariatul industrial se va desvolta, va de- 
„Veni o putere, iar ărănimea se va trezi şi ea la viaţa 
politică, atunci va veni vremea pentru fundarea unui 
partid politic social-democrat. Dar şi pînă atunci mnunca 

„socială indicată mai sus nu e numai însemnată "şi rod- 
nică, dar şi foarte grea, în ţară la noi mai ales. La noi 
în condiţiile morale şi reale (nu legale) ale ţărei, lucru- 
rile cele mai simple cer foarte. multă muncă şi sacrificii 

-şi un mare devotament. 
„Ca un lucrător întrun atelier să-şi apere demnitatea 

lui de om şi lucrător, ca un judecător la ţară să împartă 
„dreptate de o potrivă la țărani şi la boeri, ca un medic 
-de plasă să-şi facă datoria în toată conştiinţa şi să pro- 
“testeze în contra celor mai vădite fără de legi, cari se 
petrec la ţară, astea şi altele de asemenea natură, cară 
în alte ţări sînt făcute de ori-ce om cinstit, de ori-ce 
-convincție politică, cer la noi un mare devotament pentru 
binele obștesc, aproape un eroism. 

„Dar tocmai pentru că se cere așa de mare devotament 
-
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și uitare de propriile interese, numai un socialist poate 

să săvirşească această operă. “ 
Pentru a săvirşi o operă aşa de grea, trebue să fii pi- 

truns de un mare ideal social și moral —- şi acest ideal 

care în epoca trecută era idealul liberal, pentru epoca 

noastră e idealul socialist. Pentru un atare devotament 
Şi uitare de sine, trebue-să te simţi că faci parte din 

acea imensă mulţime de lucrători ai viitorului cari sînt 

împrăștiați în cite-şi patru colţurile lumei, trebue să te 

simţi, ca să poți rezista împotriva, vrăjmaşilor şi împo- 
triva unui medii atit de insalubru ca în mica şi modesta 

ta lucrare conlucrezi la aceeaşi mare operă la care lu- 

crează Bebelii, Liebknechţii, Jauresii. In această direcţie 
nu numai activitatea unei organizaţii socialiste, dar acti- 
vitatea fie-cărui socialist răzleţ, e foarte bine-făcătoare şi 

rodnică. Dar pentru toate acestea trebue ca socialiștii 

noştri să fie oameni convinşi în toată puterea cuvin- 

tului, să se păzească de fraze sforăitoare şi deşerte, mai 
ales de cele revoluţionare-demagogice, de îndemnul la 
aşa numita practică revoluționară. Prin aceasta ei nu 

numai că vor compromite opera lor, ceea-ce e un răit 

relativ, dar şi viitorul socialismului în țară la noi, ceea-ce 

e un răt cu mult mai mare. 

Scrisoarea aceasta ameninţă să devie un op întreg şi 

mam zis încă nimica asupra faptului care a provocat-o 

Chiar : trecerea Ia partidul "liberal a cîtor-va fruntaşi so- 
cialişti. 

Dar în urma celor de mai sus mam să am multe de 
spus în această privinţă. După cum ai văzut, nu prea 

am iluzii multe în privinţa activităţii parlamentare în 

țară la noi. Nu neg însă că se poate face bine şi pe 

această cale. Dacă sar putea împiedica cel puţin o parte 

din răi, dacă sar putea face -ceva pentru prefacerea în 
realitate a fictivelor noastre instituţii democratice şi încă 

“ar ti mult, foarte mult.



E evident că un socialist convins poate să fie folo— 
-sitor luptind şi pe calea politică parlamentară. Dar pen-- 
tru această luptă n'avem un partid politic socialist și 
nu-l putem avea încă. E deci natural ca acei cari vor cu 
ori-ce preţ să facă politică s'o facă cu partidele cele-Palte. 

De sigur că ar fi fost mai bine chiar de la început 
dacă gruparea socialistă în loc de a se arunca în activi- 
zatea politică ar fi dat voe şi putinţă acelora din membrii 
săi, cari ardeau de dorinţa acestei: activităţi, so facă cu 
partidul liberal, spre pildă, ocupiridu-se grosul grupului 
cu acea activitate socială despre care am vorbit mai sus. . 

De alt-mintrelea asta nu e o noutate. Nu de mult 
grupările socialiste din unele ţări occidentale ai procedat 
ast-fel. Și acuma încă majoritatea socialiștilor din Engli- 

„tera și America nu fac politică pe seama lor, ci pe seama 
unuia din partidele burgheze. _ | 

Dar ce e de zis despre cei ciţi-va socialişti cari ai 
intrat în partidul liberal? 

Aceasta de sigur schimbă chestia, dar de aici de de- 
parte nu pot să judec despre. oportunitatea şi utilitatea. 
acestui pas. 

Ipotetic însă admit că Sar putea face și asta, dar cu. 
condiţie ca socialiștii să declare că rămin tot socialişti. 
După umila mea opinie acei ciţi-va: socialişti la intrarea 

"în partidul liberal ar fi trebuit să facă o declarație cam 
în termenii următori: «Domnilor, noi sîntem şi vom 
rămîne pentru tot-d'auna socialiști, Convicţiile noastre, 
concepţia noastră socialistă, morala socialistă, va rămine-” 
şi mai departe a noastră: ele sînt rezultatul a ani de: 
gindire, de luptă, şi acestea nu se schimbă după împre- 
jurări, ca o pereche de ghete. La noi însă în ţară ac- 
tualmente nu e şi nu poate fi încă un partid politic par- 
lamentar socialist. Pe de altă parte lupta parlamentară, 
care ni sar impune în ţară la noi în condiţiile ci spe-- 
ciale, e lupta pentru a preface parlamentarizmul fictiv-
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in realitate, pentru realizarea pe cît e cu putință a in- 
stituţitlor noastre democratice, cari sînt numai pe hirtie, 

a domniei legilor, a introducerei corectitudinei în afa- 

cerile publice, etc. Toate acestea le aveți înscrise în pro- 
gramul d-voastră. De aceea noi venim între d-voastră, 
nu ca să facem socialism militant — ceea-ce ar fi absurd — 
ci sincer fără nici o reservalio mentalis, să lucrăm din 

toate puterile pentru democratizarea reală a ţării în mar- 
„ginilă chiar a programului d-voastră, şi atita vreme cit 
veți merge pe acest drum nu veţi avea colaboratori mai 

sinceri, mai devotați, mai corecţi ca noi, pentru că lu- 

crind aşă noi rămînem fideli convincţiunilor noastre so- 
cialiste». . , 

fi. . . . . . 

Acest limbaj sincer, franc, lipsit de echivoc, pentru 
moment, ar fi făcut de sigur mai grea situaţia lor în 
partidul liberal, dar în schimb ar fi fost nepreţuit pentru 

"viitor, cînd le-ar fi făcut situaţia cu mult mai ușoară 

şi mai limpede. 
Așa însă cum s'a întîmplat intrarea în partidul liberal, 

fără nici o lămurire şi declaraţie, ea dă loc și va da în 

viitor şi mai mult loc la fel de fel de echivocuri şi si- 
tuaţii . falşe. 

Ast-fel acum conservatorii consideră această intrare ca 
O stratagemă cu tot felul de scopuri infernale, revolu- 

ționare ;: liberalii o consideră ca .o pocăire: oameni ti- 
neri; copii generoşi, ai umblat cu capul în nori, dar 

„cînd ai dat de practica vieței s'au lăsat de fantazii co- 
pilărești, În sfârșit, cei rămași în gruparea socialistă o 

“consideră ca o trădare. Aceasta nu e just. In Occident 
unde există un partid parlamentar social-democrat, : tre= 
cerea unui socialist din partidul lui întrun partid bur- 
ghez ar fi o adevărată și autentică trădare. 

La noi însă, unde partidul social-democrat există nu- 
mai cu numele şi unde nu poate încă să existe, intrarea 
unui socialist întrun partid burghez pentru a face poli- 
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tică în concordanţă cu convincţiile lui, nu e de loc. tră- 
dare. Numai viitorul, în acest caz, poate să arate dacă 
socialistul în chestie va şti să rămiie fidel idealului lui 
socialist, 

Așa dar, cum vezi, după cum pot să judec de aici, 
de departe, nu sint necondiționat împotriva intrătei 
cîtor-va socialişti, cari vor să facă politică parlamentară, 
în partidul liberal ; de departe ar fi şi greii să mă pro- 
nuaţ. Sint însă împotriva felului cum să întîmplat această 
intrare. 

Ai să spui poate că aceasta e numai chestie de formă 
şi nimic mai mult, O nu, e chestie aicea mai ales de fond. Millerand asemenea a intrat întrun guvern bur- ghez, unde conduce peatru moment cel: mai. important 
minister, dar el a declarat hotărît că a fost, este Și va rămine socialist, " 

Prin aceasta el a precizat întru cit-va și ce va face în minister, şi la ce nu se-va preta cit va rămânea acolo, şi ce va face cind împrejurările îl vor sili să părăsească guvernul. 
Natural că în Franţa sînt alte împrejurări de cît în țara noastră. o ! 
Dar în privința îndatoririi morale a unui socialist de de a se declara ca atare împrejurărilor tuturor țărilor con- stituţionale rămîn aceleaşi, 

- Ast-fel o judec şi eu de aici, de departe; poate n'am dreptate, dar o spun cum o înțeleg şi cum o cred. Incă odată, dacă am sai n'am dreptate să judece alţii. 
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