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„Lucrarea noastră despre. Legile fin. 

cdamentale. ale. Universul ce le am 

az descoperit, se. comptune din dece Câpitole. îi 

e * Cele întâi. şese adresândiu- -se. maj cu seamă 

ă oamenilor. de. şeiință, luăm din cartea a- 

ceasta,. scrisă de. noi în limba firancesă, 

| “ultimele patru. e capitole, în care ti atăm 

“chestiuni ce interesează pe toată lumea 

| şi le tr aducem în limba românească. 
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LEGILE FUNDAMENTALE 
“ALE UNIVERSULUI 

„CAPITOL al VIl-lea 

pa ă „IDEA ansotuă 

„SI 2. — Legile spaciulut sânt - absohate, ae 
Dovadă. — Asupra Oră căruia obiect consideriira 

“legile spaciului, aceste sânt tot-deauna de un adevitr 
_ „absolut: | NI | N 

Astfel, “de esemplu.. dacă consideră im beşici de 
„sopon.: sait corpuri cerești, suprafețele acestor sfere 
„sânt tot-deauna proporționale cu patratul raselor . 
lor. „Prin urmare, legile Spaciulut snt absolute. 

a e. d. d. 

153. — Legile spaciului osistă prin. ele-i -în- Y
A
 

-
 | șele în stare de idei, neatârnat de roalisarea lor i în ă 

„ fenomenele Universului. | | 
| Dovadă: — Dacă at. dinaintea d- tale sfere veale 

“de diferite, diametru, sati dacă nu le ai nici de 
| „cura, este oare mai puţin adevrat că volumele sfe- 

1
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relor. stmt proporţionale cu cubul: vaselor lor ? Le 

gea aceasta este adevărată și esistă prin sineși - în' 

stare de idee, neatârnat de esistența sferelor reale. 

“Tot ast-fel, dacă, ceea ce nu" este cu putinţă, 

lumea materiali nu ar esista, ar [i Oare mai puțin 

adevarat că suma celor trei unghiuri ale unui tri-. 

unghii este tot-deauna egală cu. două drepte; “sati 

că toate rasele care pleacă din centrul unei sfere. sânt 

„egale între dânsele ? Este v&dit că legele aceste 

ar fi adev arate, ar fi. reale ca idei, chiar când lu-" 

mea "materi ală nu. ar esista., | i 

Mai mult, ideea, absolută, care. este totalitatea: 

legilor. spaciului, esistă prin sineși în stare de idee, 

neatârnat; de esistența concretă a spaciului. 

In. adevăr, am demonstrat ($ 2) că spaciul este 

un obiect real, neatârnat de conţinutul seii momen- 

tan, prin urmare, un obiect concret: Dar dacă, cea 

ce este cu neputinţă, spaciul nu. ar esista în. stare: 

coneretă, oare, ideea spaciului nu ar esista tot-deauna | 

în. stare de idee? Dovadă.că ideea această tot esista, 

este că, dacă ci o lege a: spaciului, -0 lege gco-. 

metrică oare- care, ce deocamdatii nu o „vedi. veali- 

sată întrun: fenomen, oare legea acdasta. nu esistă 

totuș în stare de idee? Și când „se va impune. o: 

necesitate geometrică, ca “legea acGastii să se reali- 
sese întrun fenomen concret, oare nu se va vealisa 
ia ? „Neapărat că da. Pentru acest” cuvint tot aşa 

2



IDEEA ABSOLUTĂ. II a 

este și cu ideea spaciitur şi acea a esistenţei spă- 

„ciului în stare coneretii. 

„De uice.- -vesultii că Ideea Absohată: csistă prin 

ca, însăși în stare de idee, neatâr nat - de esistența-. 
concretă a a Spăciulut.. 

A ice că ideile: aceste sint, ziişte abstracții | 
ale crierului nostru, a vroi a le asimila cu "jocurile 

E imaginaţiunei noastre. care încetează de: a esista din . 

“momentul când nică un crier nu se mai dă după 

miragiul” lor cel înșelător,. este de'a nu cunoaște nici 
 decum ! “natura, legilor spaciului, este de“ a „comite 

mai multe greşeli dăodată.. 

Greșala întăi e, e ste de,a cxede că 0. idee esista 

numai pe câtă vreme e. reflectată de cătră un crier 

oare-care, aresala tot aşa de mare ca și dacă sar sus- 

ținea. că . un obiect. există numai: pe cotă vreme el - 

- este vădut de cătră “un ochii oare-e care. .. | 

 Greşala a: „doua este de a: asimila o , idee ade- 

ia iată cu jocurile imaginațiunei. Ce face ca o lege 

"a spaciului să esiste în adevăr ca idee? Este ade- 

vărul geometric pe care. ea. a conține prin ca în 

să, „neatârnat. de ori-ce lucru. „Prin urmare. „din : 

dont, “una: sau că jocurile imaginațiunet noastre 

conțin. idei adevărate. și atunce aceste esistă- în a- 

“devăr ca ătare prin, ele însele și fac parte din Ideea 

“Absolut, sari că visurile aceste conţin erori: da... 

erorile sânt contrariul adevănilui, deci ele nu osistă
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piin sine, ci esistă numai: cu .0 viață” trecătoare în 
crierul trândav sati bolnav ce le zămisleşte.. 

In sfansșit, cea, mai mare greşi „din toate este 

a a nu-și da: seamă că. legele spaciullui sânt unica 

causa primă a producerei: formelor tuturor lueru- ă 

” rilor “ce “le vedem în "lume, Până aici am demon- 

“strat întrun mod rio; UL0s Și geometric. legea. „aceasta 

fundamentală a Universului, “"IMSă spre. a ni: în- 
credința în. fapt despre ageastă, este. destul să con- 

„ siderăm. figurile lui: Plateau + Mouie. în apă de sopon 
„niște. sîrme : de fier. îndoite și cănd. le scoţi, at în-. 
năuntrul lor niște forme de o “siinetrie, ȘI a, 0 au 
: monie geometr ică minunate. Aic e atingă cu „degetul ” 

 cvîntul. de a fi geometric al; „producerei tuturor - 
formelo; ile jucrur ilor din Univers, “Poate stint pro- 

- duse de căitiă legele “spaciului. . | | 
IE „Dar, de, vieme ce legele spaciului produc toate _ 
lucrurile Universului, „de. aice result „că "lepile a- 
ceste sânt anterioare acelor lucruri și că ele esistă N 

în. stare de idee înainte de a se realisa întrun fe 
| nomen oare-care, 

- Prin urniare, leg ile. spaciului e esistă în “stare de 
idee, independent de ori-ce, 

| | ă a. e. aa q. 

Ş$ 154.— . ideea absolttă este totalitatea legelor 
sp: iului care se realizază Yecinie în: Univers. 

.. 
.



IDEEA ABSOLETĂ, 5. 

-- Dovadă, —Am-. demonstrat ($- 132) că legile 

“spaciuilui snt. absolute. . Am, demonstrat „aseminea. 

& 135) că legile: sp cultul” esistă în stare de idee... 

“Am demonstrat . în fine prin legile fundamen- E 

“tale ale. Universului . că lumea și  toatefenomenele | 

ei, decurg din legile spacinluti. i. 

Prin urmare, "Ideea - -Absolută “este, “totalitatea 

„legilor. spaciulut ce: se realisasă. vecinie” în Univers. SE 

II E Re G e. d. a. AR 

-Ş 185. —s - Idegă Absoită osistăi prin “cacînsăţi. | 

„Dovadă, - —: De. vreme - ce. Ideea “Absoliată, este 

“totalitatea, Jegelor „spaciului (Ș 134). ea esistă prin 

- ca-însăși că fie-care. din, aceste legi ($ 183). „adecă: 

în puterea unei necesități geometrice; 

E _ O. e. a. a. E , 

$ 136. — Ideea Absolut. sista “în stare “de 

idee, i DR Si DI 

- Dovadă. _ Am denionstrat (Ş. 13 “că “legele -- 

“spaciulu: esistit în stare de idee și (Ş 1: 34) : căldeea.. | 

„ Absolută este împreunarea. legelor spaciului. Prin” 

urmare, Ideea Abșolută esistă în. stare de des că 

şi fie- care din aceste Jeăi. | pa 
IE NE &. e. aa ME 

SI. — Ideea Absolută, a csistat tot-deauuia. 

“Dora, Am demonștrat ($ 1: 20). că. Ideo 

..
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Absolut osistă prin ca-însăşi din nevoie. 9 geometrică, 
"Prin. urmare, de vreme. ce acea ievoe geometriciă 

a fost purure: aceiași, xesulta de acolo' că Ideea AD- 
solut a esistat totdeauna.“ pa a 

e) e. La, . 

$ 158! — Ideea Absonită este vecinică, 
Dovadă. —  Fiind-că Ideea. Alsolută - esistii în 

-puter ea unei necesităţi geometrice ($ 135) și: fiind-că 
„această necesitate geometrică va. fi tot-deauna a 
ceiași în viitou ca Și în trecut, 'resultă, de aice că 
Ideea. Absolută este „Vecinică. o 

o | e G ed d. N 

Ş 139 — Ideea Absolut este . causa primii a 
esistenței Universului, Ie Si 

* Dovadă. — Am : demonstrat fs: 134) că: Iaca 
Absolută este totalitatea, legilor spaciului .ce_ se IE 
alisasii de sine în Univers, Am demonstrat în cele 
trei „dintăi capitole . ale - acestei luciu, că Jegile 
spaciului simt causa primă a. esistenței materiei și 

“a mișcărei ce formează Universul. 
Prin urmare, :Ideca Absolută este causa primă 

„a esistenței Universului, 

d ea 

$ 140, —  1deca Absoluta este causa primă și 
prodneatosse a tuturor fenomenelor Universului. 

ce
ai
 

ac 
O
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a
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a
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IDEEA ABOLUTĂ a 

Dovadă. — De vreme cetoate fenomenele Uni 

v esului se indeplinesc după legele spaciului Și “sânt 

| produsul acestor legi, așa precum am. dovedit-o în“ 

cursul acestei lucrări, resultă de aice că Ideea Ab- 

| solută este causa. primă și producătoare a tuturor 

| fenomenelor. Universului. Pe | 

i C.e.d.d. 

$ 141. — Legele 1deci Absolute sânt nestră- 

mutate, vecinice și a-tot-puter ice, - | 

„Dovadă. — Legele spaciului sânt nestrămutate 

| fiind că un adevăr geometrie, nu se poate “nică o 

dată. modifica. 

Ele simt și vecinice, fiind că necesitatea | Beo- 

metrică ce le consțitue, va esista tot-deauna în stare 

de idee, după cum am demonstrat-o $ 138. 

Tm fine legile . spaciului sânt. atot-pajorice, 

N fiind că sânt causa primă, şi producătoare a tuturor, . -- 

| fenomenelor. Universului. ($ 140.) - 

Ie a . Q.e.d.d. 
4



sat. 

 GAPETOL al VII-lea - 

SUPLEIUL, | 

142, Orice “fin în stare “de A Săvirşi 

miseări voluntare, are un suflet. 

“Dovadă. — Să. nu se creadă că vom vepeţi aice o 

- toate disertaţiunele ce au fost. făcute până, acuma, - 

“spre a dovedi esistența sufletului. Pentru no, stint 

numal două, soiuri de demonstraţiuni netiigăduite : Si 

demonstrațiunea e geometrică și demonstrațiunea pro- - 

dusă! de cătră un fapt xeal al esperienţei, fiind că 

un aseminea fapt. este. tot-deauna geometuie. veali- ă 

1 

Mecanica care este numai cot o ăplicaţiune a 

; geometriei, ni a, “condus până aice la cunoştinţa | 

adevărurilor celor mai grele, Tot: în mecanică vom 

“afla demonstrațiunea. netiigăduită că sufietil esistă 

n adevăr: a ae a 

“lat -0 : - i .
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'Prupul omului se consideră i cu. dr ept cuvînt ca 
o mașină, Funcțiunea, sa este de a axde cărbun Și 
de a produce o muncă echivalentă în mișcări de . 
tot felul. Acesta, este caracterul tuturor mașinelor 
noastre. . e 

A. 

Ca și în aceste, mișcările a upului nostru ar 
trebui să, fie, după legile mecanicei; vesultante ri 

„guroase ale for țelor: fisico-himice - „ce luerează în a tru- N 
pul acela. 

Insă resultantă, în nrecanică,; insemnează '0 sin- 
gură dir ecţie, acea a diagonalei paralelogramului 
forțelor ce -trebue numai. de cât urmată, întrun- 
“mod necesar ȘI absolut, fără nică o putinţă de a . 
lua o altă direcțiune de cot pe acea a vesultantei 
mecanice. e | 

„In virtutea acestei legi, ar trebui. să ne fie CU 
neputinţă dea face o mișcare voluntară ă oave-care. Nu 
am putea merge, după Voința, noastră,. la dreapta | 
sau la stânga, am fi siliți să mergem, ca un au- 
tomat, tot înti”o singură direcţie, care a fi în. acel. 
moment resultanta mecanică a for țelor fisico-hi- 
mice „ce lucrează. în trupul nostru. 

Insă nu este așa. Un fapt dovedit „de cittră 
esperiență înta” un chip tot așa de pipăit ca Și e. | 
sistența oxigenului și a cărbunelui, este „că puten 
face în ori-ce moment ori-ee . mişcări vom voi. Pu-



SUFLETUL a un 

teni dupii voința noastră, să apucăm la dreapta sai 

„la stânga, să ne pleciim sai să ne râdicăm. 

-. Mai mult, omul poate să facă, în puterea. Vo- 

inţei sale, mişcări contrarii. cu acele cătră care se 

- simte împins de - trupul .seti. Aceasta; este 0 espe- 

rienţă ce fie-care O poate: face asupra sa când va 

„Yrea. | a 

“Dar un fapt al esperienţei este o  demonstra- N 

„țiune supremă ca și o teoremă de geometrie, căci 

ori-ce fapt al esperienţei este. geometrie incarnată, îi 

. de - vreme ce-e produetul legilor spaciulul. Su 
x 

„Ast- fel esistența voinţei și a mișcărilor. volun- 

“tare. este un fapt vădit, dovedit î în fie-care moment : -. 

de către esperiență. Cu: toate aceste, . sânt sceptici 

aril voesce să tigăduiaseă ovidenţa și carii, întoc- 

mai ca și filosolii lui, Molidre, susțin că „mișeirile 

| “voluntâre sânt atare “numai în aparență. Pentru 

- aceasta, ei se slujese de casurile patologice, de ner=: 

'vose,. de: ipnotism și de sugestie, fără si caute ași 

"da samă că în casurile aceste, oiganismul fiind 

| „ săruncinat, pacientul lucrează ca un automat sub 

impulsul forțelor fisico-himice, săi sub impulsul! 

unei voinți străine: care înlocuește voința sa. | 

- "Teoria determinismului stabilită de cătră Claude 

3 Ber: nar d se poate aplica numai la mișcările, a 

tare. A vroi a o întinde la mișcările voluntare, 

"este un ce absurd, fiiud-că libera voinţă nedeslipiti
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do. ființele viețuitoare este un fapt pipăit și i că este 
tot-deauna absurd de a tăgadui evidenţa. O așa 
tendință” poate proveni numai din nevoia de a com- 

- plecta sistemul unei Scoli oare-care. „Insă, sistemele 
de “Școli ati falşificat adese-oră - ideile Și adese-ori ai 

„nesocotit realitatea. Acește Tătăciri aii mers chiar. 
“așa de departe, încot omenirea, în bunul săi simţ, - 

a fost nevoită de. mai multe ori a ride „de filosofii + 
carii tăgiduiati evidența. PRE î 

„ Asupra acestui. punct iată ce ice D. H. Spen-. 
cer în: resumatul filosofiei sale de cătră E. Howard - 
Collins, traducțiune francesit de: cătră Henri de Ra- 
vieny, 1891. pag. 218: a | 

« Faptul că voinţa naște în: urma unei. Com- 
« plexități crescânde și din. legătura: ' nedesăvirșită 
«a acţiunelor - automatice, este implicată întrun - 
« «mod clar prin faptul contrarii, că: ațunce . când 

« « actele, altă dată nelegate ȘI voluntaie se repetă 
« foarte des, ele devin coheiente și nevolintare. 

Raționamentul acesta este ereșit, căcă. când un. 
„act, „în urma: desei sale vepețiră a devenit automa-. 
tic Și nevoluntar, e destul voința pentru a împie- 
deca de a se produce actul “acela și -pentru, a face. 
un act cu totul contrarit acestui act: automatic, 
Așa dar, voinţă” se manifestă față cu obiceiurile;au- 

. tomatice cât și faţă cu cele-l -alte. sensațiuni ale. tră- 
pului nostru. o]
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Să | “Aristotel, acel mare cugetător, „carele a știut 

să obser ve: natura, a fost: mai bine: inspirat „când 

“susținea : 2 «că materia eterată pittrundea toate or ou- 

„ud nismele” viețuitoare ale Pământului, plântele ca și 

„e animalele :. într” însa : se află principiul: căldurei 

. vitale și: chiar gerinenele unei esențe spirituale 

„x care, deosebita de te up; înzesbrează oamenii cu, 1 Spon- 

« < taneitate, DR o 

In” zadar se va vecur ve la țoate  sotismele în- 

chipuite, nu se va, putea eși nici -odatii din această. 

dilema. . 

“Dacă mișcarea voluntari ar_fi vesultantă. for: 

elor fisico- himice care lucrează în trupul nostru, 

- mișcarea aceasta sar putea produce, ca ori-ce.. e- 

sultantă meci unică unii întw”o singură dir ecţiune. 

Da, “fiind-e a. stintem liberi de a esecuta “Miş- 

cări în toate piuțile, după. voința, noastră, „resultă de. 

aice riguros cum că mișcările. voluntare nu: sint Ş 

vesultanta mecanică a: forţelor fisico- himice ce lu- 

crează în tr upul nostru, ci că ele trebus să” fie pro- 

duse de cătră o -altă causă neatârnată care. face pe 

. acest: trup s să esecute. mișcările voluntare. 

Din această, dilemă vesultă riouros că trebuie 

să se afle în noi un obiect deosebit de trupul NOS 

- tru „carele. îl face să sâvîrșască, mișcările v voluntare. 

Obiectul acesta îl numim Suflet. 

ă “După socoteala âceasta, oare vermișor ral cel mai 
1.
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Dicisnic care se târie la picioar ele noastre ȘI ci aută să. 
se întoarcă în dreapta, ș și în stânga, are și cl un suflet? 

„De sigur. că are: un. sufet potrivit cu organismul 
seti, de vreme ce mișcările - voluntare nu se.pot î în- 
tipă iri în trup de cât printi”un. obiect deosebit. 

E sistența, sufletului este dar. tot. atât de rig ULos 
demonstrată ca „ori-ce lege geometrică. sait - moca: 
nică, și. aceasta în puterea însăși a acestor legă. 
Prin urmare, „ori-ce Hinţă î în stare de a esecuta 
mișcă voluntare e, are un suflet. 

„e. ed. d. 

145. — "Sufletul este format de: un € caz etorât o 
neutru. | | E 

Dovadă. — Am demonstrat că. ori-ce fenomen 
al Universului esistă; în puterea necesitiiței geo- 
metrice. Causa sa primă. este deci Ideea Absolutii, 
adică. totalitatea legelor spaciulut. | 

Am „demonstrat asemene că. - vealisarea. le-: 
„ilor geometrice. se face. „tot-deauna prin atomi” „cs 
se între-cioenese, 

| Poate fenomenele Univer: sulat stint supuse a 
„cestor legi și: se produc în puterea acestora. | 

- Prin urmare, sufletul, de vreme ce este anul, 
(Ş 142) de vreme ce este un fenomen real, trebue 
să aibă și el drept causă prima “Tdeea Absolută, 
dică necesitatea geometrică, sau ca să precisăm mai 

a 

mult, - apiisarea E terului care formează - toate: cor-



c
a
 

MR 
d M

ae
 

em
 
n
e
 

ra
 
e
 

. 

SUPLETUL aa 

purile și să mai aibă ca condițiune” neapărat a 

esistenţei sale reale, atomi ce se cioenese între dinșil. 

Dacă sar dice că Ideea. Absolută, adică totali- 

„tatea: legilor geometrice esistii totuşi prin sineși, 

făcându-se abstracțiune. de. încarnarea ei În cutare 

sai cutare fenomen, şi că sufletul ar putea „prea - 

bine să aibă acelaș fel de esistenţii vom răspunde . 

că Ideea Absolută esistă, în afară de “fenomenele 

"Universului numai în stare 'de idee și nici de cum 

in stare de obicet concret. Prin urmare, sufletul, 

carele esistă în stare concret, esistă ca și cele-l- 

alte lucruri ale . Universului, î a. putevea loviturei - 

unui număr anumit, de atomi. 

Din cea ce precede, urmează. că este un non-. 

| sens de a-și: închipui cine-va sufletul ca un spirit 

pur tară nică un fel de esistenţii materială. 

|  Tastinetul omenirei a avut dreptate, când: î-a” 

întățoșat ci sufletul sub o formă eterată 0 oare-care. 

"Poate, yeligiunile Și toate credințele populare sânt . 

o dovadă despre £ “aceasta. 
| Ea 

Abstractorilor - de “quintesență le-a rămas să-și 

inchipuiască” “sufletul
: ca un spirit pur “fără nici O 

materialitate, adică să-și închipuiascăi un obiect 

real, ocupând o parte a. spacăuluă fără a fi CON, 

pus din materie. Un asemene nOnNsens poate esista 

numai În imaginaţiunea unor spirite sofisticate. -Bu- 

nul simţ al. „omenirei : a crăţato de aceasti rătăcire.
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Dar oîndirea, ni SC va dice, . nu este ceva real : 
și cu toate aceste este. spirit pur? „Mare greșală. 
Gindirea se produce cu și toate cele-l-alte fenomene, . 

E ule Universului, căci pentru ca gîndire ea, să fie un 
obiect real, trebue ca cutare părţi ale crierului să 
“fie: puse în vibrațiune. Aceasta este. condiţiunea 
sine qua non, :acesta este singurul mod de esis- .- 

 tenţă al gindirei și se - vede că e acelaș ca și al. 
tuturor celox-]- alte fenoniene reale: 

| Tată acuma deinonstrațitinea rio» asă cum că 
sufletul este format de-un. gaz „eter at neutr u: 

Ort-ce Corp. se aha în. stare solidă, “licidă Sau.» 
ga zoasă. Sufletul nu e nică în. stare” solidă. nici li- 
cidă, căci dacă ar fi înt”una din aceste stiri, Sar. 

| vedea și pipăi. E este dar în stare gazoasă. Gazul. 
acesta nu este ponder abil, căci nică odată nui Sa 

„constatat nici o urmă în Jaboratoriele noastre de hi- 
„mie. De acolo urmează că gazul acesta este de ofoarte 
mare supțială, care se apropie mult mai mult! de- . cot toate gazurile ponderabile, de supțiala Eterului. 
Iată pentru ce: dicem că sufletul este format de un. 
gaz eterat, 

Este sigur de asemene că corpul acesta cel . cheii suflet nu- întră în nici o combinaţie hi. Mică: cu elementele trupului nostru, 
| analisele noastre himice, 

căci în toate 

nici Căata nu sa aflat urma Xre-unui alt element decât elementele pon- 
PRE o ada e 

'
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“derabile cunoscute în himie. Urimează i de acolo. că 
sutietul e. constituit de un gaz neponder 
nu întră în -nici o combinaţie himică, cu clementele 
trupului nostru.. Tată de ce dicem că, gazul. acesta | 
este “neutru. i 

De altmintrelea, dacă sufletul ar intra în cOm- , 
Dinaţiuni. himice cu elementele; constitutive” ale 
„trupului nostru, sufletul nostru ar fi 

de : cătră 

cărmuit 

Bostru : deci nu am. fi în stare de. a 'esecuta miș- 

giniţi. de a ne. mișca numai în, divecţiunea resul- 
tatei, adecă în direcţinnei diagonalei paralelogara- 
mal forțelor, | 

Insă de vreme ce Stintem în - stare. de a ese- 

abil carele 

legile: fisico- himice ce cârmuese „trupul 

cări voluntare, am. fi niște automați, strimt. Măr 

cauta mișcări voluntare. ( 1-42) urmează „de acolo că 
SE „sufietul este format de-un element neponderabil și 

“neutr u „carele lucrează numai într” un “chip mecanic . : 

asupra crierului nostru pentru al face să esecute. 
aceste mișcări voluntare, "Ast-fel, sufletul se mi ir 

ginește a întipări vibraţiuni în. exierul ” nostru, ȘI 
prin “mijlocirea sa, în sistemul noştru nervos. * A 
ecusta e atât de ader ărat, încât centrurile ne 

voase locale neatârnate de sistemul nostru nervos. 
„general. al cărui. centru este erierul, nu sânt Su= 

„puse voinţei noastre : de: unde, mișcările reflexe - 
care sânt mișcări nevoluntare și cad „prin urmare, 

EA LINII | . (i Tileporipy 
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i în „categ oria mișcăr ilor ce sânt vestltanta mecanicii E 
a forțelor fisico-himice aflătoare în aeţiune în tru- 
pul nostru. Dă ai i | 

Circulaţiunea sâng; elui, mistuirea, secrețiunea 
licidelor” prin diferitele sisteme gînduroase,. “endos= 
-mosa Și exosmosa, „adecă, schimbul licidelor. între 
| celulele organelor care compun trupul nostru, : sânt. 
„tot. atâtea mișcări voluntare. asupra cărora sufletul 
„nostru nu aie nică o putere directă. 

Chiar din pricină că s'aii îndeletnicit mai cu 
. deosebire cu aceste fapte, mulți anatomiști, ȘI fişio-. 

U logi a ajuns -a tăgădui esistența voinţei. | 
Stranio confusiune. Cum? “AL. sub ochii a-tue' 

„un fapt atât de vădit ca mișcările voluntare ce. 
sânt tocmai „opusul mișcărilor nevghintare ce le .- 
studiezi, Și voești să conchizi de. la. cele din urm: i 
la cele intii : 2 n Ne . | 

„Acuma trebue să resolvim chostiuneă cai 
toare : i . Sa aa Ra | 

Cum oste. i în stare dea avea voință auzul ce 
„constitue sufletul, sai dând chestiunel aceștia toata - 
generalitatea ci, o ÎN Sai 

ps “Cum, materia e cu putință de. i produce '0 
gândire? îi N Să o 

Mai mulți învâțați ai Xe&spuns la “chestiunea 
aceasta prin niște ipotese şi afirmațiuni ce nu sint. 
Dusate pe nică, O demonstrațiune riguroasă și care
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. pentru cuvintul acesta, întră în categoria jocurilor. 
imaginaţiunei. La urma uimei, ai afirmat că ma | 

„teria nu €e în stare de a produce - [ gândire, ȘI 
“spre a „esplica - totuși esistența gândire sânt din 

ei carii ai presupus esistența de. monade. gândi. 
toare și alții carii at presupus esistența unui ele-: 
ment. inimie (sutleteșe). In ceea ce privește pe cei 
d! întăi, e de. „ajuns a le obseiva „că, Ori- ce Sensa- E 
finite. se pr oduce numai: “prin: ciocnirea unui * mare; 

E număr. de atomi și prin vibrațiunele intipărite Mo0- 
leculelor ce constituesc sistemul. nervos. Sensaţiu-. 
mil aceste produc: reflecsiuni 'și reflecsiunile - acele! 
sânt pândiri. Cum voese ci să înlocuiască prinți” 0. 

 monadă ș gânditoare toate mișcările! aceste; "toată a-. 
ceastă luciare, toate aceste operațiuni demonstrate 
de esperienţă : > Dar. 0. monadă este un singur a 
tom,. el nu poate deci simţi nici o sensație, și prin: 

„tasugi faptul acesta, nu este în stare nici a reflecta 
„nică a gândi. 'Trebue: să Lăstim aceste entită ii me-:. 
talisice. şcoalei scolastice a evului „medii cAr6 avea | 

„0 așa specialitate. și-un aşa trist privilegii. 

„In! ceea ce priveşte ipoteka esistenței. unui e. 
„lement animic; aceasta” e 0 curată închipuire; „ea | 
„nu se razămă p6 nici o dovadă și se'află în con- 
traddicere vădită cu. realitatea, așa . precum. 0 Vom 

. "dovedi-o. | îi 

“Priveşte suprafața unei. ape. ce „vedi acolo?
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Chipul d- tale saii chipul oră-căruia alt obiect ce-i . 

vei. înfățoșa. Pătura aceasta. de. a; pă reflectează 

„prin urmare formele obiectelor ce-i sânt înfățoșate. 

„Cum îndeplinește ea operațiunea, aceasta ? 

Vibraţiunele” luminoase care pleacă de la 0- - 

- pieet fac. să vibreze suprafața. acestei! întindere de | 

“apă şi sunt reflectate de dânsa sub "niște unghii 

„de 'reflexiune egale -cu anghiurile: de încidenţii, și 

această în puterea Jepilor geometrice, Iată -o ope- 

vațitime foarte complicată, foarte frumoasă, care. e 

ste esecutată” de . cătră această - suprafață de apă. NR 

Ne se va dice însă că nu are conșciință de ceea | | 

„ce face. Nu are conșciință, fiind că: e formată, de -- 

nişte părţi des: agregate, neatârnate unele de altele 

“și care nu ajung la un sensoriu' comun. "Pune a-. 

„-cuni în locul acestei suprafeţe de apă, ochiul d-tale. 

„TA esecută că și. dânsa asupra retinei d-tale 'opera- Ă 

_ ţiunea. reflexiunei obiectelor, Retina. d-tale întipăre- | 

Ște nervilor visuali. vibraţiunele ce a primit. ea în- | 

-săsi de la vibraţiunele Tuminoase ale obiectelor. 

Nervii visuali întipărese la rândul lor. aceleași vi- . 

raţiuni” crierului, carele este sens soiul comun, și 

"ai sensațiunea vederei ce'ți dă noțiunea diferitelor. 

coloruiă, adecă ce'ţi. dă reflexiuni, gândiri. In sfâr- 

"șit crierul transmite prin „vibraţiunele sale aceste 

sensațiuni corpului -eterat cel înconjoatii ȘI, îl pă- ai 

trunde, Și pe care noi îl numi suflet.
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“Tată cum materia produce gândi. 

“Aici poate. ne se va dice: E 

Ea “De vreme ce crierul este în putință prin si--. 

neși de a primi sensațiuni, de a face refloxiuni și 

„de a avea: gândiri, de ce nu ar ti el în stare de - 

a avea și voință?” Ie i 

“Iată'de ce: a 

Crierul este: supus, pănă în elementele sale 

cele mai intime torţelor fisico-himice în acţiune 

în trupul nostru, și. în mijlocul împrejmuitor, 

- De - acolo. urmeaz ză că ori-ce mișcare deter- 

minată prin acţiunea proprie a crierului,. d par 

„te. de a fi o: mișcare "voluntară, poate. fi numai 

cât „0 mişcare autoinată - ce urmează, „ca vesultan-, 

„tă mecanică, direcţiunea diagonale paralelogramit 

“lui “forţelor. | 

Pot aşa stă și „cu sensaţiunile ș ȘI  wândirile ce 

n6 vin din afară. Pentru acelea se. „poate aplica. 

a determinismul- ăi. Claude Bernard. Ele sint niște 

"resultante. ale mijlocului imprejmuitox și ale forțe- ă 

lor isico- himice ce lucrează asupra trupului nostru. | 

"De acolo urmează. că evievul e în stare numai _ 

de a primi sensaţiuni. și de a vedea sugerânduri -i-se 

reflexiuni prin impresiunele din afară: san prin a- 

cele ce'i vin de la suflet. i | 
Asemenea când am demonstrat cum materia a 

e. în putință de a produre gândiri, vom , demonstra
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cum. gazul ce: constitue sufletul. este în stare de. a. 
avea voinţă. 

, 

Am demonstrat că în: puterea. legilor: gcome- a 
trice toate obiectele universului, “sânt ale: ituite și 
menținute în starea lor prin presiunea Eterului, 
„Fără de care atomii care formează - aceste obiecte 
sar indep; ita unii de: alții, Sar împrăștia în spații 

„și âr reveni la starea haotică a: maţeriei cosmice în 
fivea ei de mai. înainte. Prin urmare sufletul ca şi 
toate celelalte corpuri este for mat și prin pr esiunea - 
eterului, însă răspingerea. atomilor „ce: constituese Da 

- suflețul în contra împingerei atomilor Bterului, e: 
mult mai tare decât acea a tuturor corpurilor pon- 

| „derabile, fiind. că oazul ce constitue. sufletul .e „de 
0 subțiială maalt mai mare, după cum am. demon- 
strat-o. De acolo urmează ce 'ventțiunea, nceasta e. 
lastică a sufletului în contra pr osiunei E terului este 
atât de puternică încât. ea îi. dă O sferă de aeţiu- 
ne. destul de: întinsă spre a-i asieura libertatea tu- 

tutor. mișcărilor sale. Dacă. mai considerăm că oa- 
“zul. ce constitue sufierul nu s'a desfiicut în toite 
părțile sale, ci că. din potrivă el se. află în aceeași 

“stare ca. și toate - celelalte organisme în care - toate 
părțile sânt legate cu un centru comun care eserdităi 
0 reacțiune . asupra periferiei sale, “atuncă se va 
înţelee cum 'sutlotul este! în „Stare de a avea vo- 
ință. lar în ceea ce priv este facultatea de a avea
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vândiri, el o posedă î în puterea acelor ași legi ca și 

ce ierul, cu deosebirea că gândirile sufictului nui 

vin numai din afară. ca erierului, vei le scoate ȘI! 

* din sineși. Fie- -care din noi poate să facă această | 

: esperienţă în. ori- ce moment. Pentru aceasta . „este „- 

„de ajuns de a ne răzleţi prin voința, noastră de. . 

. lumea din afară și dea adinci. în noi înșine: o i 

dee ce ne preocupă și pe care voim. $-0 limpegim. 

„Vom constata ust-fel gândinile din năuntru ale su- 

fotului neatârnat de. lumea din! afară. 

„Ne rămâne încă o chestie. de lămurit : 

"Toate corpurile: organice! cunoscute sânt 

stare solidă. Nu. cunoaștem nici un „corp corsa 

i în stare. gazoasă. “Cum. se face atunci că sufletul 

„este un corp organic în stare- guzoasă 2 Cum poate 

- Eterul, să menție prin. presiunea să sufletul în for 

NI ma sa: organică de vreme ce el este un Gaz și ştim 

| că ouizurile în ștare liberă se răspindese în mijlocul. 

împrejmuitor, în “urma vepulsiuuei între dânsele a 

" moleculelor “acestor gazuri ? Cu atât mai vîrtos aşa. 

  
iar trebui să tie cu gazul etei at carele formează su- 

„fetul, de vreme ce o vazul acesta, oste; de O subţială 

foarte mare Și "posedă prin urmare : 0; elasticitate 

mult: mai mare, decât; acea a „tuturor cazurilor ce 

| „eumoaștem, Să observăm mai întiiti că atunci când 

un gaz - se. răspîndeşte în mijlocul înapsejmuitor” 

sânt moleenlele. care se. indepăr tează.. unele, de al-. 
x, De
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tele, însă nică una din aceste molecule, de şi 
compuse dinti”un mare număr de. atomi nu se di-: 
solvă. Dov adă este că un gaz remâne tot același, | 
inalterabil, fie supus uncă pr esiuni, „he în stare li 

„beră. Prin urmare- presiunea Eterului menţine mo-. 
leculele ga nzoase în forma lor și în constituțiunea lor. 
primitivă. De. acolo urmează că dacă Eterul a dat 
“prin presiunea sa, gazului din care. oste- -compus . 
„sullotul, 0. formă, organică: și” 0 constituție determi- 
nată, aceeași „preșiune. a Eterului” “poate să, menţie, 
gazul acesta în foi: ma și constituţia sa, în. „același 
chip prin carele menţine, în „formele lor moleculele | 
gtizelor cunoseute. a a N 

Să mai observam că gazurile, are constituese -- 
codile. coniețilov Și care sunt. de 0. subțială mult 

„mai mare decât idrogenul, Gu toate: ci se întind 
asupra unor depirtăiri foarte inati,. nu. se desfac. 
Coqile comeţilor, cu toată. "ariațiunile lor întimplă- 
toare Și trecătoare datorite gravitaţiuner cătră ver 
un Corp ceresc, iar nici de cum -repulsiunei reci: 

, 

proce a moleculelor lor; ÎȘI. păstraeză, în genere 
torinele și dimensiunile, cu toate ci ele circulă în. 
spaciurile libere intre-stelare și. cu toate că .stint - 
compuse numai din molecule VUZOase, neatirnute: 

unele de altele, care nu stint întuinite într-o formă 
oreunicii, Stăruința aceasta a eodilor comeților în * 

formele lor provine din presiunea Eterului și «lin 

. 

N
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arivvitaţiunea unora asupra altora, a “moleculelor « care 
| compun găzurile aceste. „Cu atât "mai. vîrtos! presiu- 
îi ne Eterulut poate menținea în forma ci organizată 

| gazul de .care este: compus sufletul. Sa . 
Dacă se consideră în fine că forma wazoasă a. 

sufletului este așegată, pe erierul asupra căruia lu- 
cr ează și pe sistemul nervos, vorm - vedea în faptul 
acesta. încă un cuvînt mai. mult că presitinea' [te-: 

„_rului îl menţine în forma organizață, „cu toate că 

N. E 

se află în. stare o guzoasă. 

Acuma, „ca să sfirşim, ii r0sniagrul, demon- | = sea “straţiunei ce am „dat în paragraful acesta : : 

„Am demonstrat că sufletul este. alcătuit de un 
az neponderabil, carele nu întră în nici. o combi- - 

nare. himică cu elementele trupului nostru, ci lu 
- crează asupra acestuia întrun chip cnrat mecanic, Ă 
întipărind crierului nostr u Vibraiună ș și pri mijlo- 

„-. cirea sa, sistemului nostru Nervos. Liste sigur că N 
vibrațiunele aceste . hotiirise transformări himice în 
crierul nostru, însă am dovedit că sufletul. nostru 
nu lea: parte la aceste transformări, cu toate, că le 
hotiirt ăște prin. vibraţiunile: ce întipiirește erierului.: 

„De acolo urmează că sulletul esto - alcătuit de 
un gaz cterat neutru. ă | e. e. d. d. 

N 

-Ş 144. — Suitetui face” pe trup să săvîrșaseă | 
0 mișez ur0. voluntară lovind partea crierului care -
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e. 

„pune în acţiune nervii motori: “meniţi la eseuta- 

"rea. . „acestei - mișcă, i IE o 

IE Dovadă. — Magendie, după. ce-a csepae Do- 

„rumbi, î făcea, să umble î în dreapta sait în stînga, 

sai să se învirtească în jurul lor, după . cum le a- 

„tă ingea cutare sai cutare! “parte a erierulul.: Ines 

„periența aceasta, voința operatorului Gra care îm- ă 

: pingea pe porumbi la acele - mișcări, fiind că atin- 

_gea pănițile crier ului prin mijlocul e ivora mișcările 

„aceste. se fac. 

De. nu ar [i trepanat a pe. cești porumb. şi Di 

dei ar ti lasat la liberul lor arbitru, atunci voința 

“lor! și nu a lui Magendie, ar îi întipiuit în cutare 

“sau cutare parte a erierului” lor mișcarea ce ar Hi. 

voit, aș cun 0 facem noi. înșine când săvirșim 0 - 

mișcare voluntarii: 

- AStă-Q tisiologii ati constatat că “exierul se im- 

„parte în un mare număi de dospărțitui dintre care, 

fie-care are specialitatea de a.face u se. esecuta. 0 | 

anumită „mișcare. | Ast-tel pentr ua deschide un: 

| ochii. se află o despărțitură, pentru al. “înehide, se 

afiă alta, pentru a face o mișcare de întindere cu | 

braţul, se altă o: despărţitură, „pentru a tace o miș- 

care de aducere îndărăt cu uc laşi braț, se atlă alta, | 

și. aş muti departe pentru toate mişcările de Cse- 

eutat. | | 

“De vreme. ce am demonstrat la Ş SS 1 și 143
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“că: sufletul este acel ce „face pe trup să stivînșascai 
| “mișcări voluntare, urmează. de acolo că: el face. a 

ceasta dând o ciocnire părței crierului, ce pune în - 
“acţiune. nervii motori meniţi la săvârșinea mia, 
„re voite;. : Cre, dd | 

„Insemnară. — In. stare. patologică, în. dongâs 
tiuni la erier,, în novrose, în boli ale erierultiă, în. | 
stare! de nebunie, unele părți - ale. „crier ului ne-ai! 
aflându-se în stare normală, a “unele ce! sint, Dol- ..-. 
nave, sufletul nu mai posedă instrumentul trebui. 

i tor pentru transmiterea voinței Și “gîndirilor sale. - 
. De acolo, “lipsa - de. legătură a ideilor: î în aceste. ca- 

“sură patologice, E a a 
bă “. 

să mai big de seamă că lipsa aceasta de 
| legă ătură vine în - mare parte și din causă că con- 
gestiunea face pe erier - să săvirșeascăi Mișcăni dU- 

| tomaties, mişcă nevoluntare, “lată încă -0 dovadă. 
Să mai mult: că mișcările. determinate prin forțele fi- 

i sico-himico în acţiune în tr upul nostru sânt. toemai 

  
“contrariul mişcărilor voluntare. siivînșite «de „Cătră. 
sufletul nostru, 

Ta afasie se “vede limpede lupta între! voinţa 5 SU- ă 
. fetului și crierul bolnav. - In adevă ir, sufletul voâște 
să rostească numele cutir uia obiect: t și întipărește 0. 
impulsiune părți ce ierului caro este cu deosebire - Ş 

_ menită pentr U orăit. Ac casta fina bolnavă, în urma 
unei apăsări. unti 'congestiuni. unei închiegări de .
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"sânge sati unei 'lesiuni oare-care, nu răspunde prin 
 vibraţiuni curate la impulsiunea., ce-i intipăroşte 

voința. sufletului. De acolo, nerăbdarea sufletului 

de a nu putea comunica voința sa și neputința pa- 
„sivă a erierului care nu este în. stare de a funeţi- 
ona. de. vreme ce. este, bolnav. 

 $ 148. — Prin vibrațiunile sale, erierul trans-. 

mite: sensajinnil sale sufletului. = 

"Dovadă. — Am demonstrat în „paragraful pire- 

cedent că sufletul transniite "erierului. voința sa, În-: 

tipărindui vibr ațiuni prin atingere. De vreme ce su- 
Hetul. âste în. contact cu crierul, urmează de acolo 
că atunei când ac esta vibrează sub! impulsiunea u- 

nci sensațiuni, el comunici ă aceleaşi vibraţiuni Și su- 
" Betalui carele percepe ast-lel vibraţiunile. trupului 
„Și lucrează la rîndul să ti prin voinţa sa asupra 
crierului, așa precum am demonstrat în. „paragraful 

precedent, i n Ce. d. d. N 

Ş 14, —. Sensaţiunile. și pasiunile ne vin “de. 

la trup; stăpînirea asupra nout-înşine Și rîvna, cătră, 
„bine, ne vin de la sutlet, 

Dovadă. — Sensaţiunea în materia organică se 

produce prin vibraţiunile părţilor în atingere.” Asa 
o este în toate casurile, fără nici o escepţie. 

Ast-tel. în atingerea nemijlocită, când. pipăim.



  

SUFLETUL E DE i 

un obiect -cu degetul, vibraţiunile "atomilor, care 

- compun gbiectul acesta se comunică, atomiloi: care 

compun. nervii noştri de pipăire-și” prin mijlocirea: 

nervilor noștri sensori ali, erierului nostru. De aice, . 

-sensaţiunea piptiitului, | , | 

Tm atingerea nu „nemijlocită, ci în vedere, vi-. - 

braţiunile lumină se comunică, prin mijlocirea eto- 

“alu i nervului nostr u optic, ȘI eriorului nostru. De 

aice. vederea. [ | | | 

| "Tot așa stă și cu toăte simţurile; ele. Sâmt . | 

| niște aparate vibrătoare, nici mai mult, “nici mai. 

puțin. Diferitele. simţuri se deosebesp între dinsele | 

numai prin puterea vibritoare a. sistemului menit 

“pentru fie- -care simţ. Pe când nervii audului „pot e- 

“secuta cel mult 3500 de vibrațiuni pe ! secundă, 

nerv îi optică în. peregpțiunea colorului vioriu să- 

„„Vîrșesc 128 de: trilioane de vibrațiuni, fără a. mai ă 

"VOrbi- de nervii de. pipăire carii - percep resistența E 

„corpurilor solide, săvîrșind.. acelaș număr -de vibra- 

“ţiuni ce săvârşesc atomii care compun. aceste cor- | 

vulă, adeciă : '29 de. trilioane de doudecialioane de 

| vibraţiuni pe secundă (3. 3 cc 

"Poate aceste. sânt adevănui demonstrate de! 

| cătră esperiență Și bine constatate. asta de cătră 

A fisilogie. E | 

De almintrelca eram în “stare de . a stabili a- 

ceste adevăruri « priori, ca o urmare riguroasă a
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„legilor ce am. demonstrat, anume că: ori-ce - tend- . 
„men. din natură are totdeauna drept causă „reală 

- ciocnirea atomilor... a Di 
. 

Plecând „de: la „acest “adevăr fundamental, Sci- 
 înţa ar fi: fost scutită de multe ipotese și de multe 
rătăcin, şi cercețările. asupra chipului cum se pro- 

„due sensațiunile Sar fi îndrumat drept € cattră ținta, 
: po o cale! sigură, 

due! Sensaţiuni, 

| In fine tina acuma că. ciocnirea „ătomilor și . 4 _ 
„ vibraţiunile sistemului nervos. și ale crierului „pro | 

Î 

„Să. mai “notăm că vibraţiunile * aceste. au tot- 
“deauna drept ur mare și acțiuni: himice. Aceste .se . 

, produc când. atingem un: obiect cu degetul, tot a- 
șa ca și când privim o. nebuloasă aședarii la de-, N 

E i p: irtărt nemăsurate. Mai mult,” nu numal tie-e are 
: sensațiune, dar. şi fie-care. gindire - produce acţiunii 
himiee;. cec: ce de - altmintrelea nu e de fel de 
mirat, de vreme ce ori-ce gindire se poate produ- 

„ce numai prin vibrațiunile erierului. ( menirea are. 

a
,
 

Ia dreptate când dice că o sândire plăcută ne. „face. ” 
sânge bun ȘI o xândire despliicută, sânge răi, Iste 

„ deci demonstrat: că sensaţiuniJe ne vin de. la. trup, 
“tot asa. sta! și cau pasiunile noastre, căcă ele 5 

„sânt numai cât niște impulsiuni întipărite * în o. 
gimele noastre de cătră forțele fisico-himice ce se.



SUFLETUL au 

“află în aoţiune în trupul nostru sait de cătră mij- 

locul. împrejmuitor. 

„Cu tot altă ceva este acțiunea sufletului. 

Spre a ne da bine seamă despre aceasta, să 

| „Duiăm un exemplu oare-c sar e. - 

Un hirurg îi face' o: operaţie. Simţoşti o du 

„“rere foarte vie în partea trupului în care . „cuțitul 

operatorului Î taie carnea. ' In momentul . acela, 

sufletul d-tale prin puterea: voinţei sale, ÎȘI stăpâ-. 

: nește trupul și te. face să îndură durerea cu stoi-.. 

cism. Aice dualismul. sufletului și-a. “tupului sare 

în ochi. și acţiunea. unuia asupra altuia este vădită. 

| Tată încă un exemplu care pune. în ovidenţă Ă 

„întun chip lovitor dualismul trupului și al sufle- 

a tului și oposiţiunea, lor în om.   | “"Turenne, la inceputul pătăliei, „gicea cătră tru 

! pul sau car ele tr emura: «Ai tremură încă: măi mult do-. 

“ bitocule, de ai ști ude am să te duc» . Și sufletul 

| mare și puternic. al lui Tur enne "ducea pe tr upul 

“său pretutindene: unde a chiema datoria să Și unde! 

era primejdie. :- Si a 

“Oamenii fac cu drept cuviat o deosebire între cu 

ag iul fisio; și curagiul moral. Cel dintăi vine dintr” in | 

temperament zdravăn. ce ne face nepăsător făța cu 

primejdia ; al doilea vine din voinţa sufletului. Cu 

ragiul moral poate să. ție. locul cur agiului fisic, cun 

am, v&dut-o. în esemplul cu 'Turenne, însă nimic nu
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poate ținea locul curagiulul moral carele constitue 
„„ “Puterea. și mărirea sufletului omenesc. 

Să citim în sfârșit un ultim esemplu care a-. 
rată până la, ce punct sufletul poate stipîni trupul: 

“ Idealul Indienilor din America de Nord, este - : 
„dea disprețui primejdiile, chinjiuirile și moartea, 

| De aceea, când Wintătași- dată Huronii ai fost es. 
puși măcelului. axttileriei noastre, ei n ati aratat nici 
o suiprindere, Și aut încercat acest foc ucigător cu'un 

, 

suris -plin de dispreţ pe buze. 

Când unul. dintre acești sălbatiei. cu sufletul 
tare, era prins de' citră un trib dușman și legat: 
de. stilpul schingiuirilor, el provoca pe. dușmanii 
săi ȘI-L destidea de a-i stoarce, prin schingiuirile 
lor, cel mai mie semn :de durere. In zădar sqawele, . 
bătânele crude ale tribului . se ahățau de trupul 

„Săi, îi sfişiati carnea cu clești roșite la foc și-l a- 
plicau tot feliul de. schingiuiri : stoicismul său nu 
se desminţea- un. singur moment, și murea ca un - 

viteaz în mijlocul: chinurilor celor mai crude. „Fap- aa 
tele aceste dovedesc că stăpînirea asupra, noastr: 

„ne vine de la suflet. | 

"Ne rămîne în Sfirșit a demonstra că rivna că-. 
tă bine ne vine. și ea de la suflat. 

1 

- Trupul rivneşte bunul trai materi ial și satisfa- 
cerea nevoilor și dorințelor sale, Nu ar putea [i al-. 
minterlea de vreme ce năzuințele lui îi vin de la sen-
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saiunile sale, de la funcțiunile organelor săle, de. la. 
mijlocul, împrejmuitor și de Ja forţele fisico- -himice 

cărora este supus. - | | 
Cu totul altmintrelea stă. cu sufletul, de vreme 

ce. el nu intră în nici o. combihațiune himică „Cu. 

corpurile. ponderabile. (Ş 144) și se află prin faptul 
acesta, sustras. de la, acțiunea mijlocului împrejmui- 

tor și a forțelor fisico-himice. El nu este „Prin ur- _ 

mare, ca și. trupul, supus sensaţiunilor, nevoilor și 
| pottelor trupului și când este curat și tare,. stăpi- | 

| nește pasiunile acestuia. Fie-e care poate face o așa | 

esperiență.. asupra sa. i | 

Așa dar toate virtuțile care înalță ș și onorează ă 

pe om, îi vin de la suflet. Iată ceea, ce constitue | 

, rîvna cătră binele moral care „este. aspirațiunea 

_ cătră idealul sufletului, | a 

| ee. d. a. 

ş 147, — Moartea trupului nu trace după sine 
numai decât, pe acea' a sufletului. | 

Dovadă. - —— Am. demonstrat  ($. 144) că. sufetal 
este alcătuit, sub presitinea Eterului, de-un gaz e- 

„terat neutru. Am demonstrat de asemenea că 9a-. 
zul acesta. neutru nu întră în: nici o combinațiune 

„ himică cu trupul, Nu este prin urmare! nici un. 

cuvînt ca sufletul sii se descompue fiind că trupul | 
se descompune. . a 

Gazul neponderabil de care „este alcătuit sufe- 
pi 
0.
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tul, este: nesupus diseruger ei pentru nceleşi cuvinte N 

„ca şi ori-care alt corp sinplu în stare gazoasă i după | 

cum este, de esemplu, idrogenul. 

Dacă for ma sufletului i-ar fi dată de cătră tru= 

„pul omenesc, el ar atima de acesta și omul ar fi 

un a utomuat. 

Insă fiind, că am demonstrat (ss $ 12 şi 146) 

că voinţa vine de la suflet și că el este acel ce: 

“stăpîneşte corpul, se demonistră prin faptul acesta a 

că singură presiunea Tterului - este aceea. ce dă Su- 

| Hetului jorma sa. .: | 

Iată acum . încheerca : 

|  Piindeeăi gazul neudy a din carele este cleittuui! a 

sufletul ma întră în nică 0 combinație himică cu 

trupul; 
* 

 Ziindrcă gazul acesta nat este supus ist ge 

mei ea locale celelalte gazară cunoscute, 

[iinaele că forma su/leturluă nai este dată de: că _ 

îră trupul: omenesc ci dee căi singure presiune." - 

a Etevului; 

Ice după sine numai de cât pe deea a sulelulur: | 

Ce d.d. 

“Insemnara. — Să mui observăm | că desv Gltarez Să 
sufletului nu este paralelă cu acea a trupului, căci | ' 
se vă&l copii cu suflet nobil,.și adulţi cu suflet înjosit,, 

Urmeazt de aeolg | că moca leu tvupuluă Me 

c
r
 

M
i
 

 



Si
 

DA
) “SU LET UL: 

Să i observitm în sfârşit că la iitrâna sufletul 

nu -ade în deerepitudine” împreună cu tr upul. Din „ 

potrivă pe câtă vreme. omul se află. în stare inor- | 

“mală, cu toate. că trupa 5 SUL 5 șliibește su vrista, 

puterea sufletului: s săi „rămîne inalterabilă. 

Aceasta mai este încă o dovadă isbitoare, că 

sufletul este meatîrnat de” trup Şi că. ni s6 dist ge 

cu tr upul. Ast-tel, pe când trupul se duce' la peire 

Şi moare, sufletul, păstrează însuşirile morale ce a. i 

dobindit i în timpul vieţei "sale pământeşti. a 

$ 148. — “ Sutietul, spre. ase întăi, trebue” să 

"esercite “voința sa, şi-spre use înalța, trebue SĂ-ȘI. 

întrebuinţeze voința întru realisarea idealului săi. 

Dovadă. — „Teste demonstrat în “fisică că el: stie 

itatea unul corp se micșureazi „dacă ea „nu. este . 

-'eser citată și că din potr vă se măreşte dacii oste pusă 

în mișcare în marginile determinate de cohesiunea 

păr ților “sale. ii | 

"Tot așa “stă şi eu sufletul carele, dintre toate 

E corpurile Universalu, este corpul cel mai. elastic 

"(Ş 144) ceeu ce-i dă. tocmal, față cu vresiunea E 

 -tevului, acea mare sferă «de “acţiune şi “de voinții. 

De acolo urmează că sufletul care nu face us de 

E voinţa Sa, care n'o esereită, ajunge a. di Slab, și are 

E atunce, un caracter moale și firă de! iniţiativă „Cu. 

totul contrarii stă, cu sufletul cele, îşi esercită .-



.. 
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voinţa sa; el devine tară: şi individul are un. câ- 
vacter hotăârit Și plin de inițiativă, | 

Insă spre a-l innobili nu ajunge sufletului „de 
a se întări,: căci și hoţul. are un: suflet tare. 

- Spre a se innobili, sufietul trebue Să intrebu- tă 
. inţeze puterea voinţei” sale într ua aspira la bine, 

și a-și vealisa idealul S 46). pi 

C. e. d. d 

$ 149, — aterul formează prin riecâsitate geo- 
“ motrică, lumea fisică prin "impulsiunile ce: întipă- 
rește mateiiei ponderabile, ȘI. “trupul eterat care. 
constitue sufletul . cârmuește prin voinţa . sa lumea | 

“morală Și are asupra Tumei. fisice -o acţiune pro- 
porțională cu cunoştinţele omenești. 

Dovadă. — In capitolele Mișcirel, Gravitaţiu- 
„nel Și Zitor lut, am demonstrat că Eterul formează 
prin necesitate | geometrică lumea fisieă prin im- 
pulsiunele ce întipăreşte, materiei ponderabile.- 

“Corpul eter at ce “constitue sufletul cârimnește E îi 
prin voinţa. sa lumea morală, căci legile care ocâr- | 
'muesc societăţile omenești nu decurg din poftele. 
și pasiunile trupului omenesc, pe care: din potrivă 3 
Stint chemate a le înfrîna, ci ele decurg din voinţa 
de a face: să domnească - dreptatea, a. ci reia, Dasă o 
dăm. în capitolul următor, în carele tratăm despre Ea 
Or dinea Morală. 

. 

2 
L
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a
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Ta strşit voinţa omului are > asupra limaet fisice 

o acțiune proporțională cu cunoscințele. omeneşti. 

Bacon a. (is cu drept: cuvînt: «Omul cât știe, a-. 

tâta poate. ». 

Nu numai omul poate schimba, infăţaşarea m 

„- nui continent, săpînd istmurile ca acele de “la, Suez 

ȘI Panama, sau întroducând. mărea în deșexturile 

. . Afiicei, cum voesce să . o facă, dar el „poate, în. Mă 

- sura cunoseinţelor “s sale, „să modifice după placul 

voinţei lui chiar organismele vieţuitoare. Resulta- 

tele căpătate . de cătră erescătorii de dobitoace sânt. 

i dovadă, despre, aceasta. a | 

- Omul mai poate: modifica, Și îmbunătăţi într un 

chip simțitor propr jul sati organism, nu numai din 

| punctul de vedere intelectual, ȘI moral, dar încă; și 

din punctul de vedere fisc, Spre a ne convinge. 

despre aceasta, este de ajuns. să ne: uităm la ve .. 

sultatele căipatate prin întrobuințarea raţională a 

„esexciţiilor gimnastice. . 

| : In sfîrşit; cu cât cunoşeințele omeneşti vor câș- 

tiga în. întindere, sfera acestor. "modificări - va. de- 

veni din ce în” ce mai mare cu ajutorul Neog genesieă- 

„„ prochse prin. Tevatologic, șciință care. se află „în 

„stare embrionară și a căreia întreag ră însemniitate 

„viitorul 4 singur o va putea desvăli. - i 

| e. e. a. d. 
! 

Ş 150.. — “Cor pile « ctesate pe care le chiomiim E
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- suflete Stat formate, ca toate obiectele Uni osul, | 
prin presiunea Eterului . „după legele - spaciului, A-. 

dică prin necesitate g geomety ică. | | 
Dovadă. —"[ oate demonstrațiunele noastre -an- 

terioare doiedese faptul. acesta. Este de ajuns să 
„ne uităm la figurile lui Plateau, „pentru - a vedea 
“cum legile “Spaciului produce formele obiecteloy plin 
presiunea” și impulsiunele. B terului. | - 

. : . EI _ 
- 

3 „o. e, d, 

A
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ORDINEA MORALĂ. 

151. — Libertatea și dreptatea sânt vasele 

- mendatmentale ale ordinei morale. a 

| Dovadă, — Dacă i grupurile de atomi cari alcă- 

tuese materia nu sar putea mişca, atunci ele nu 

sar putea: apropia pentru a forma, obisetele, și nică 

un fenomen din Univers nu ar putea să. aibă: loc. 

. Prin. urmare mișcare a, este. „întăia condiţiune: fan-! | 

damentală pentru esistenţa fenonienelor ovdinei ma- 

teriale. | | 

A doua condițiune fandamentalii Bentuu . e- . 

| sistenţa owdinei materiale, este echilibrul e - 

_ exercitate asupra fie-c ăvuia obiect, de cătră „Eter; 

„căci fără acest echilibru, “atorhii carii formează un 

| obiect sar strecură prin una din pințile unde echi- 

librul acesta mu ar. esista Și obiectul s ar. desolva, 

| ar. dispilre ea.
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Aşa dăr, mișcarea Și echilibrul sânt basele fun- . damentale ale” ordinei materiale. 

T ot aşa „stă ȘI cu! ordinea morală, 
Libertatea ȘI dreptatea sânt în ordinea morălă cea ce sânt în ordinea materială mișcarea și echi- . Iibrul, | a 

Sa lait un esemplu:. 
lată emigranţi carii. voesc. să se duca din Eu- topa în America spre. a întemeia acolo 0 colonie. LB invederat că, întăia condițiune pentru fandarea - acelei : colonii, este ca. acești „emigranții: să aibă ]i- 

o bertatea de a părăsi Europa Spre a se | duce în A- merica; "Așa dar. liber tatea. Și mișcarea stint cu totul identice, | | . | Ma 
"Insă odată ajunși. în America, daci emigranții 

sânt maltrataţi Și dispoiaţi, dacă întrun cuvînt, sânt | lipsiţi | de dreptate, „este iar. învederat că aceastii co- lonie se va desface, va disptrea, 
se vede. dar că dreptateii. joacii aice în ordinea . morală tot aesla rol ce'l joacă echilibrul în. Ordi-._! “nea: mater ială, 

„Chiar omenirea, cu un instiner care na în șelat-o 0, a înfiițoșat tot-denuna dreptatea sub forma 
unei cumpâne a cărei cei doi plat tant „se află într un echilibru desăvârșit, , 

Este prin urmare demonstrat. că libertatea şi - 
,



ORDINEA MORALĂ et 

“dreptatea sâmt basele fundamentale, ale ordinei: mo- 

rale, după 'cum mișcarea și echilibrul Stânt. basele 

fundamentale ale ordinei : materiale, 

C.-e. d; 

| g- 152. — Din libertate decurg toate drepturile 

“omului și din dreptate toate datoriile sale. 

. Dovadă... — Din libertate decurg pentru om: 
, 

19 Dreptul. de a merge unde voiește. 

Așa este, de vreme ce am. demonstrat în pa-" 

ragraful precedent că libertatea este în ordinca MoO- 

vali ceea ce mișcarea este în ordinea. materială. 

Libertatea acâasta de a morge unde voeşte, 

„cea dintăi dintre toate, este atât de trebuitoare- 0- 

: mului, încât fără de dînsa el este. un rob. “Dacă se 

supune acestei robii, se înjosește . Și se tîmpește. î 

“In starea aceasta, omul: este coborât la treapta de .: 

dobitoc, duniesnic. De nu se supune, el se răzv ră- 

teşte. Ast- fel, în toate. casurile, ordinea morală este 

adâne tulburată, când : acea libertate lipseşte. 

Cc. o. a. d. 
... 

20 Dreptul de a aplica activitatea sa în ori-ce 

diveoţio, voeşte. 

| "Când omul este lipsit de această liber tate, când 

„el: este împiedecat, de a. întrebuința : activitatea, sa 

așa cum îi convine, atuncea inițiativa saeste pa” 
7
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ralisătă și  aciivitatea su—lovită în: ceea 'ce are.mat. 

| nobil, adecă. în libera voință a omului—este asămă- 
nată cu Juczarea unei. mașini. In condițiunea * a- 

 ceasta omul este coborât lu starea de uneltă şi ru- 
tină opreşte propășirea. | N 

Aceste puţine cuvinte. sânt îndestulătoare spre 
a urata la ce stranie rătăcire ajung: - comuniștii: Și : 

socialiștii când voesce să "robească Tibera activitate 
a omului. Cum nu "ȘI dati ei seama că. prin aceasta 

„îi atacă o libertate de căpitenie, a omenirei ! 

Dar acesta este și cuvîntul pentru care uit că- 
-dut tot-deauna încercările lor. | 

C.e. d. «d. 

* Dreptul de a dispune, cum voeşte, de. pro- 
dusul aetivităţei sale. i 

Prin esereițiul dreptului săti de : a merge unde 
Voește, şi dea aplici activitatea sa în ori-ce direcţie | 
voește, “omul: produce un obiect oare- -care. Obiectul 
acesta este al său, are dreptul de a dispune de dân- 

“sul: cum voeşte, de vrenie ce-i produsul activităţer i 
sale. Pentr U. acest cuv înt proprietatea este espre- 
siunea. cea mai. puternic ă a libertăţei individuale. 

| „Soci aliştir ar trebui să înțeleagă că, de vreme. 
ce atacă proprietatea și. capitalul, ei, „ai în contra o 
lor cea. mai mare „putere morală din lume, care e- 
ste trebuinţa ce o are omul de a fi liber și de a



  

nu i sar putea împotrivi: e a. 

putea dispune, « cum voeşte de persoană sa și de a. 

ceea ce aparţine persoanei sale. .F orţa uccăsta are 

0 așa putere asupra 'firei omului, încât ca a 1es- 

turnat. toate tiraniile şi nici acea - -a Socia lismulul , 

Oxbite de nev oile. lor, de poftele lor și mat a- 

les «e conducătorii “lor, gloatele socialiste ÎN. fac î- - 

lusiune când cred « că societatea se va lasa ai se 

tăia “capul. 

Socialiștii i inaintaţi carii ar voi, după cum am 

aratat'o, să omoare. prin electricitate cele. dou6 pănă 

la trei milioane: de proprietari din E uropa, NW'ȘĂ- 

vor vedea nică odată - îndeplinirea visului lor, -care 

“nu va avea. alt vesultat. decât a arata smintirea 

lor . 'Pulburăr ile anarhisţe ȘI socialiste vor fi tot-dea- | 

un: i] înăbușite în sânge și dacă într” un Stat oare- -care 

ar isbuti pentru un moment, ar înterveni cele-lalte 

St: te cu oştirile lor pentru-a înăduși această miș- 

care de 0 pildă primejdioasă; și chiar, de nat în- 

E terveni: „cele- L-alte State,. ecliliciul socialist, clădit 

pentru un. moment cu ajutorul anavhici, încă sar 

prăbuși de la sine,. fiind-că principile sale sunt ti- 

rânice și contrarii libertiiţei omenești. | | 

“Chiar esperiențele amare ce aii făcut pună a- 

cuma stint îndestulătoare. pentru a ţi dovedi: ce aș 

„teaptă ȘI pe viitor. 

storia ne arată deja, în republicile greceşti, 
. 

"ORDISE A MORALĂ: Pa - E La
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. așa “dar, de aproape tii mii de ai, Tupta sara- EX 
cilor în “contra bogaţilor.. Socialiștii isbutit?aiă vre- | 

„Odată a 'isbîndi ȘI. a intemeia o stare de lucruri 
„care să fie câtu-și de puţin trainică? Nu..E bine!: 
Tot așa -va “fi și pe viitor, Da, ni se va dice, des- E 
voltarea uriașă ă a industriei a. dat. astă-Qi proleta- | 

-- ziatulul Și lucrătorilor puteai necunoscute mai înna- -! 
inte.. La. aceste vom r&spunde că desvoltarea, mili- IN 
tarismului dă, astărQi societăţei “puteri ȘI mijloace: 
-de aparare tot așa de necunoscute mai înnainte, | 

Şi să. nu se creadă 'că. Societatea pentru a se . 
apara este mărginită numai. la oștirile” guvernu- Ii 

lui. Un burghez - german căruia arăta „că sânţ în 

Germania. mulţi socialiști, ne-a 'ăspuns: «O șcim, 
« dar sântem ȘI, noi mai bine de trei sute de mi 
« A 

A.
 E aceste societiiți nu ne: mărginim “numai a cânta. 

A și a bea Dero, mai trageni și din carabină și fi-.. 
ind-că avem - mijloace, ne cumpitrăa fie-care - âte. 

« A 

- A 

„< cobori pe stradă pentr ua ne mânca, noi î îi vom. 
ucide. a | A 

” Acel carii voesce să împlânteze “drapelul cel. - 

de Durgheji, membrii societăţilor, de cântece: și în. 

O car; tbină bună. Dar ȘI când. socialiștii se vor... 

rOȘ ar trebui să "și aducă aminte cum îi a tratat în | 
1845 “garda națională din. Paris, când generalul 
Cavaienac se afla în capul. guvernului republican. MA 

Un alt esemplu mau noi, este mișcarea ana:
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hică ȘI socialistă, care va produs acumă „tei: ani. N 

în Belgia : garda orăștinească alcătuită din bur gheji, 

a dat oştire un CONGULS. puternic pentru a înă- 

„duşi. miscarea aceasta. 

In sfănșit, dacă consideri im că. în Anglia clasa 

avută a înrolat din propriul - iei sin şi a echipat. 

„cu cheltuelile sale două -sute de mii de Rifieman 

“înarmaţi "cu carabine și trei-leci de mii. de oameni: 

- de cav alerie, se înţelege că Societatea nu mia e 

ste. dispusă, astă-(i a se lasa a fim? acelărită și des- 

„poiată, “precum. i s'a întâmplat pe vremea, marei 

Revoluţiei francese. In 1189, "ideile 'de veformă.- 

„pătrunsese toate. spiritile î în Franţa: Condiţiunea e- 

sențială pentru ea. aceste reforme să fie făcute, era 

prin urmare îndeplinită. Dacă elementul - militar 

Da ar fi fost atuncea, atât de puternic organisat ca și 

„astă-ai, și dacă sar fi aflat. în mânele.. unui guvern 

-eneigic, atuncea Revoluţiunea cea mare, sar fi fă- 

cut fără toate erozăviile și fără "toate crimele &. 

Tnstituţiunele liberale ar fi. fost introduse fară; a 

- schilodi Franţa şi proprietatea ar. fi trecut, far | 

despoiere din mânele trândave și “Asipitoare la mă 

nele muncitoare. care: strâng și adună. Pentru a-i 

ceasta nu este liev oe nici de ghiliotină, nici de mă 

“celui, nici de “xăscoalii țirăneaseă, nică de bande 

„.._megre.. Funcționarea normală, și dreaptă a. forțelor 

sociale aduce de: la, sine resultatul acesta. Să în-



m LEG UE F UNDANENTALE ALE UNIV E ISULUI 

ceteze. prin. urmare socialiștii de și. face ilusitune.. 
In loc. de a voi să atace pe: proprietari carii vor. 

„sti de siour să se „pere, socialiștii ar trebui să se 
mărgineuscă cu niște cerinți drepte. Pe calea uz 

| ceasta, - vor „putea aduce “îmbunătăţiri soartei 
mnneitorilo. E | | 

. Din ceea -ce precede urmează că - răspectul Da 
- proprietăți alcătuește elementul de căpitenie al o 
dinei morale soci ae o. 

C.edad 

e Libertatea de conşciință. _ ai i 
Conşeiinţi este partea. cea mai intimă! ISU, 

“Hetului. A voi a nihiici. libertatea sa e nu numai o 
odios, „dar încă. nesocotit,  căcă Ori- -ce credinţă pri- | 
gonită se mărește prin martir. Statul are „dreptul + 
de u. -opri un cult numai când acesta are făptuini., 

"nemorale: Dacă voiește să împiedice ca o credinţă 
falși să se întindă, “mijlocul-- cel mai bun și sin- 
eurul, este de a lumina spiritele. și de a ]i dovedi: 
că acea credință este întemeiată pe. o inșăilăciune. 

Prigonirile împaraților. romani ati Slăvit Greg. | 
tinismul, pe când bunul _Simţ și spiritul ș sarcastic | 

i al lui Voltaire l-ati disereditat. Cc e 
Da ori -ce ar face acei carii profită de o “reli- i 

giune. din momentul când ea este discreditată în”. 
„mintea oamenilor culți, eu este''o- veligiune în de- 
cădere. - - E Ei a S
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și pr in scrieri, 
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“Rugurile Imquisițiuneă « care schingiuit ȘI ardea - 

-pe eretică n 'aă împiedecat ca reforma lui Tuther | 

să se întindă asupră” unei mari părți a: Europei și 

asprimea our ernului rusesc în chestiuni relipioase i 

au împiedecă pe spiritul de sectă de. a îmbraca 

ortodoxia creștină. sub, formele cele mai ciudate și 

adese ori, cele mai nemorale;. Voiţi să împiedicaţi 

„ falșele credinți, lumini ați mințele, căci acesta” este... 

singurul mijloc de u ajunge acolo ; dar vespectați 

libertatea de conșeiință care este libertatea sufle- 

„tului, cum dreptul de ui merge. unde voieşte,. este 

Gea. 

e Dreptul de a rosti gândirea. sa prin oraiii 

Gândirea este fimeţiunea cea mul i nobilă: a 0 

mului, A voi a0 opri în manifestarea ci. însamnă | 

a reduce pe om a fi ui) idiot sat un fațarnic. Des. 

ordinei morală care -esă “de acolo; este de: plâns. 

Nivelul intelectu: al se scoboură și caracterul SG. de- 

-eradează. Dobitocia, minciuna, fățărnieia şi dela-, 
= 

ținea devin tot „atâtea titlună pentru a dobândi 

buna voinţă “a Guvernului și corupțiunea care UI 

mează de acolo este cu atât mai întinsă cu cât este 

asigurată în contra pedepsei. 

pe de.: altă pi arte când manifestarea „pândirei - 

1
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este împiedicată, atunci. este împiedicată și propă- 
„șivea în toate diveeţiunele, spiritului și ale-activi-. 

tăţei omeneștă. . E 

Sectarii politiei. se află, într '0 adîncă rătăcire 
când ered că pot face să triumfe o idee prin asa- 
sinat. Dacă credincioșii carii. au întemeiat crești- 
nismul Sar îi pus să: comită asasinate pentru ă lăţi 
credinţa, lor în loc de a face să triumțte religiunea 
creștină, îi ar îi atras ura asupra ci. | 

“Tot așa stă, și cu credinţele politice. Cu crima 
le îngiosim în loe de a le lăți. Când ne devotăm 
până la moarte, unei credinți! politice, putem de- 
veni mucenici, dar nu trebue nici-odatăi să ne fa- 
„cem asasini. Mucenicii dai un mare avint causelor 
„pentru ' care. mor; acei ai Creștinismului sint o 
dovadă despre aceasta ; însă, spre a fi. mucenic, 
trebue sii fie cineva curat de ori-ce crimă. 

A r&spândi ideile prin grai și prin scrieri, a 
i îndura toate prieonirile și a muri ca mucenic pen-! | 
"tru adevăr şi pentru propășirea ţărei sale, iată calea 
de urmat când so: devotează cineva unei idei Mo- 
rale si când voiește să o facă să isbândească, 

Din cea ce precede, urmeazii că dreptul de a-și 
rosti gândirea este condiţiunea de căpitenie a pro- 
pășirei omenești. 

o, c.d. aq.
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-g Dreptul. de. învrunire. 

“De vreme ce oameni trăiesc, în societate, este. 

absur d de a voi: să-i împiedecăm de a se întruni. - 

Dealtminterlea dreptul de întrunire este numai cât 

“un mijloc de a esereita, „dreptul de a-și rosti cuge- 

| area. A opri pe una este a lovi.și pe cea-l-altă. 

" Dreptul de întrunire. este un mijloc “puternic 

“n pentru r&spîndirea ideilor: Și. gruparea intereselor, 

Nu sar putea lipsi. pe o națiune. de dinsul, fară a-i 

lua un mijloc de căpitenie” de pr opăine. 

„C. e. d. d 

ri Dreptul de asociaţitne, | 

: Asociaţiunea dă sforțăril individuale” o mare 

putere fără de care ar fi.cu meputinţa de a obținea 

„ vesultatele de care se bucură societăţile civilisate, 

A. voi a0- împiedeca, însamnă a paralisa activita= . 

- tea omenească și a 1 răpi modul cel mai puternic 

de a se manifesta. 
“o e. d. d. 

8 Dreptul de a controla actele guvernului. 

"Când înt”un Stat este oprit oamenilor "de a 

„esercita, controlul acesta, toate abusurile de putere 

"sânt cu putinţă şi” se: ivesc. De vreme ce se. ivesc. - 

abusură chiar. în. Statele unde esistă acest control, 

judecaţi ce trebue: să fie în acele. în. care nu. esistă, | 

„el nici de cum. Func ționarii mari și mică, esploa- 
4
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_tează fie- -care,. dupit cum le. vine la socoteală, pu 

terea absolută a câpului Statului și abusurile se pr 0- 

„due nepedepsit în toate ramurile adrhinistrațiunei. - 

Oamenii. însărcinaţi cu grija de a, cârmui îre- De 

bus să conducă afacerile după dorinţa națiunei și | 

„trebue să-i deie socoteală. de usul ce fao de putere ai 

ce. le este încredinţată. | | 

In. țările care trăiesc . sub: regimul . absolut 

Guverul interdice cetățenilor de ai controla actele 

“sale, Și se dice să nu sb amestece i în ceea ce nui pri- 

_veşite, parcă afacerile publice nu ar privi pe toată 

" lumea: Intă”un asemenea Stat, în sareina națiunei 

"cade datoria de a impune controlul sau: dacă NU 

o. face, atunci ea are numai guvernul ce! merită. 

"Ne se pare că ideea de: a avea o Constituţiune 

care să ferească pe. cetăţeni în contra samavolni= : 

ciei. administrative, este tare răspândită în Rusia. 

In 1878 colonelul român carele ora prepus la | 

Bucureşti. asupra “spitalului ofițerilor ruși râniți, + 

 Mândă-se întruna din sălile unde erati. VI'0 - 0-50, se. 

_ apropii - -de patul. unuia din acești. oliţeri, carele a- 

vea 0 rană gravă la braţ, pentru ași da scamă 

de starea lui. Acesta întrebă pe colonel, arătând i. 

„braţul : «Ce este asta ?> Colonelul îi răspunse: «0 

„rană. po cale de: lecuire. > — Nu relua ofițerul, 

— arătând brațul seii: «Asta coste o constituție. Și Ii
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poi adiăugi: «Cum? Credi că mă aflu în starea a: 

„ecasta, că, unul dintre fraţii mei a fost . ucis, și că 

„altul a pierdut un picior, numai pentr ua da o: “con- 
“4 stituţiune „Bulgarilor și să-nu avem una și. noi 2 

Și toți. ofiţeri îi carii erai întihșă pe păturile lor în 

șala - aceea, “ai dis întun singur glas ȘI cu con: 

vingere: «Da! dat Colonelul surprins de această 

scenă, s'a dus la generalul. rus carele era coman- | 

-dant de piaţă Și i-a povostit! ceca ce i s'a întâm-.. 

plat, fără a numi pe. ofiţerul de care era vorbă. - 

«E! ce: vrei; așa, este, » Le &spunse generalul, dând. 

din umere. a Sa 

Când o: idee a a întrat până acolo în spirite, eu. 

trebue. de _voe "de nevoe “să se aducă, la îndepli-. 

mire, căcă faptele. politice sânt numai cât urmarea 

ideilor. domnitoare. 

„Se vede de altmvintrelea că pretenţiunele con. 

stituţionale ale- Rușilor sânt destul de modeste. Iată - 

o dovadă caracteristică despre aceasta. ! 

„Când prefectul de poliție din. Zarich a avestat 

în 1890 pe nihiliștii ruşi carii ai făcut, esperienţe | 

cu materii esplosibile,- esperiențe ce ati costat viaţa 

unora dintre dînşii ; după. ce a stât la „vorbă cu 

prinși să, a dis: «Oamenii aceștia stint foarte peri- 

zulo OȘI, însă pretenţiunele lor nu sint prea niari, : căci 

mi au declarat: că, Sar mulțumi pentru. Rusia 'cu 
o Constituţie ca „aceea pe care principile, Bismaik a 

dat: -o. Germaniei.
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De vreme ce setari politici! « cei mai fanatici 

și cer mai înaintați. nu. merg mal departe în ce-., 

 rințele lor, se: vede că dorinţele. naţiunei rusești. 
. 

. sunt foar te moder ate. 

“Rusia, „are Proprietar mari de: piimânt pentru - 

a vepresenta proprietatea, jegustori bogați pentru 

a vepresenta Durghezimea Și țarani deprinși in” co- 

munele. lor a: se îndeletnici, cu. interesele locale. A- 

ceste sunt elemente săniitoase, tare destoinice pen-. 

-trua constitui. un bun. regim vepresentativ “e care să i 

deie cetiițenilor, toate. chezăşiele- trebuitoare - În "con 

| tra samavolmiciei și care - să, supuo pe guvern la 

controlul . țărei.. a aaa n 

In multe : țări constituționale, „capul Statului, + 

- în loc de a da- într! un - mod Jeal naţiuiei seamă - 

de, uctele sale, încunjură această, datorie: și vine | 

sil rosteascii dinaintea, unor majorităţi servile niște 

minciuni oliciale la care aceste r&spund prin niște | 

| ligușiri înjosite din care nimenea nu crede nici 

"un cuvînt. . Ei Sa a pata 

"Ce pătătoasă stare morala: a 

„Râul „acesta prov ine: „mai întăit din faptul că E 

| capul Statului are dreptul de a alege pe. miniștril. 

- săi după placul său, apoi fiind că are „dreptul de ..- 

a disolva Camerile care nui conv in, şi în, sfârșit 

fiind că Ministeriul pune să se facă alegerile: prin 

funcționarii Săi după placul, să, po domo. sua, și 

î-si asioură “astfel majorităţi: servile... 
. 

.
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nt un cuvăt,. “în coastă stare - d6 - lucruri, 

regele. face pe miniștri, şi miniștrii fac “mâjori- 

Aceste prerogativă „de abus dai capului sta . 

favoriţii săi, de a disolva., Camerile: care. îl supără 

și de ai pune să aleagă altele - care să le: fie su-! | 

puse. In condiţiunele-. aceste „se - vede. că vegimul | 

constituţional se reduce de, fâpt la un guvern per- 

„tului. toată latitudinea de. a, lua „drept miniștră pe. 

sonal, care. este cu tot. contrariul guver nului, pa 

Jamentar: | . * 

- Pentru a  nimpina oul acesta, ȘI pentru a, a 

mai întăi râdicat Ministerului dreptul de a președa. 

alegerile pentru” Camere. Instșivea aceasta trebue a 

îneredinţatii unei Curți de justiţie supreme. a: că- 

„de Casaţie. In timpul aleg er ilor; această înaltă Curte 

ral ŞI ca: putere publica să întervie cu nepitrtinire 

spre a menținea „ordinea, și a respinge ' ori-ce în- 

calcare e, dia care păite! ar. veni, 

In sfârsit atributele - de care . se. dlajește astă 

NE vea. în adevăr - un guvern. constituțional, trebue . 

„- reia "membri sânt inamovibil, precum este. Curtea 

5 trebue. să aibă dreptul de a suspenda: pe agenţii - 

"administrativi ȘI „judiciari - -pe care îl bă inuește de. 

-  ămestee ilegal în. alegeri. Ba. ve ohează ea nici o 

E apasare. să nu “se "esercite, asupra - corpului electo-! 

. 

Ministeriul pentru .a falşifica: alegerile și. pentr u ași
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“asietira 0. majoritate , sezvilă, vor fi esercitate de 
_cătră Inalta Curte de. „Justiţie pentru a garanta 
liber ul, cserciţiti al dreptilui alegătorilor și pentru 
a asigura legalitatea, alegerilor... a 

A doua mâișură de. luat, este de a . pâdica re. 
gelui dreptul! de a disolva- Camerile. . 
Cu dreptul de disolvare,. se poate. avea numat 

“cât un guvern autoritar sub masca constituțională. 
“ Sub un aseminea regim, acel ce. se bucură. de fă- 
voarea Capului: Statului „poate singur să devie. mi- 
nistru. Cu. totul din, potrivă, sub un regim în :a- 
devăr parlamentar, oamenii „politici care ati înere- 

| derea țărei, pot singuri să ajungă. la : putere. . | 

Aceste două regimuri se esclud. unul pe altul 
Și în toate țările din, lume se poate avea numat 
unul din: doi: regimul autoritar sait regimul par- 

| “lamentar.- 

Sub regimul axitoritar, nivelul moral al vame- 
nilor politiei este înjusit, căci ei: așteaptă puterea. . 
de la bunul plae și de la. favoarea, regală, Ei se. 
cobor la rolul de. instrumente ascultăitoate ale, u- 

Să nui guvern personal şi devin” prin aceasta nedes- : 
toinici întru a face să predomnească voinţa: țărei 
în actele ouv ernului, Do 

Cu totul din potivă, “sub regimul pailamen- 
— tar, nivelul moral. al „oamenilor politici este râdi-= 
cat căcă ci aşteaptă putere ca numai de la. încrede-
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-rea țaral. Spre a se: convinge cineva despre acea- 

„sta, privească” numai pe oamenii politici din Franţa 

Și i din Anglia. 

Sub un reg im adevrat parlamentar, acela 

singur: poat deveni pr eşedinte, al Consiliului” de: 

miniștri, care are încrederea majorităței “vepresen- 

tanților țărei. Ajuns ast-fol, la putere, acest . Prin _ 

Ministru nu e nici. înviurit . nică acoperit. de „cătră 

“persoana” Suveranului. EI are în faţa lui un Par 

lament pa care nu Va. putut alege după plac, dar 

„caie' a fost ales, prin o aplicare mepăntinitoare a 

-legei electorale. sub supraveghier ea Inaltei Cur (L de | 

"Justiţie, chiemată a. veghia la aplicar ea legilor. 

“Dacă Un. asemene “Minister - nt "are din 

. de.a disolva, Camerile, el: este silit să. cârmuiască 

după dorul mandatarilor țaurel. Şi dacă această Ca- 

meră. este, rea, dacă nu se poale e guverna cu dinsa ? 

strigă par tisanii regimului personal, adică acel carii Ă 

se folosesc de: dinsul. Mat întăi nu vedem . de. ce 

0 țară întreagă Sar înșela în alegerea ei mai mult . 

"decât, Suveranul sait favoritul sei, şi nu este cu 

minte de a, se “admite că Câmera care ar „avea. 

| dreptul de a impune Guvernului "voință țărei, ar 

împiedica pe Ministeriul “ales de diînsa dea urma | 

- acelei voinți. Această stare: parlamentară. neputin- 

E ecoasă nu se înfăţoșază din. potrivă decât cu dis- 

“ posiţitinile constituţionale actuale unde Suveranul ă 

S
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și “fiinţele sale voesce. să cârmuească după. bunul: 
“lor plac Și unde disolvarea Camerilor devine pen-. 
„tru dinșii un mijloc de a ajunge la aceasta. 

„_ Istoria parlamentară ne arată că toate, COn- 

E flictele. între! puterea esecutivit și puterea, Jegisla- 
tivă vin. de: „acolo. Dar convențiunea din 1793 im- 
punea: „voința sa guvernului întăiei lepublice fran- 

„ cese și se știe la ce escese și la ce erozivii a. dus 
calea. aceasta atunce. “ati ui argument - ce: par: 

 tașiă regimului autoritar “îl. cred: tare. puternic și 

e ce-l esploaţeazăi cât „pot mai. mult. Dar e: de. ajuns . 

"de, a privi faptul acesta, așa cum "sa petrecut în e 
adevăr, pentru a se convinge. cineva că acei “carii 

într obuinţază argumentul acesta, sfint în cr oare. Im. 
i "adevăr „ce s-a petrecut 'sub Convenţiune: ? Era oare. 

ea. stăpînă asupră actelor guvernului : 2 Departe de | 
| acolo, nu era nici "chiar. stăpînă asupra sieși. Ea 
era qecimată Și ghiliotinată de clubul Jacobinilor 

| carele ajunisese în “Fa ranța într eagă de-asupr a pu- 
terei legislative Și puterei esecutive. De aceea a 

batele Sieye 5, membi: u al Convenţiunei, întrebat ca 
a făcut pe timpul 'Teroarei, a avut- tot dreptul de. 
a răspunde prin ur mătoarele cuvinte caracter istice: 

«Am trăite. Și este cunoscut că atunci “membrii. 

Convenţiunei eraii” numai decât. ehiliotinaţi de elu- Si 

bul Jacobinilor, dacă nu se supuneaă orbește. pu 
terei lui dict atorialo şi daca nu se ficeaia complicii -
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"crimelor lor pin trade oratorico. și prin, votu- 

„rile lor. -. 

| Afară de eseesele sângeroase, „aceasta este .a 

| celaș rol ca și acel. ce-l joacă niște. Camere servile. 

. sub. un guvern personal, cu singura deosebire că 

aice în locul Clubului Jacobinilor, Suveranul și fi- 

Si ințele sale csercităt. puterea dietatorială. 

    

Aşa dar. este bine demonstrăt, că nu - puterea 

legislativ a făptuit orozitv iile. Revoluţiunei. celci 

“mari. Din! potrivă, toate marele. principii liberale 

„și omenești din care trăese de un secol. incoace s0- , 

“ cietaţile moderme ale tuturor țărilor din - lume și 

"care ai contribuit. atâta, la propășirea lot, ati fost 

proclamate de Corpurile legiuitoare; ale aceste, &- | 

  

poci memorabile. Pta ii r    
|  Partașii regimului autoritar pun: iv) Sign a 

nainte un areument ce-l cred neînvins. “Tatăl: 

| Nu regimul parlamentar a fost. acel ce a fă 

| cut unitatea Germaniei. . | 

-La “aceasta oste cineva în drept de a face: ră 

punsul ur mător: 

In 1848, pavlamentul din Fi anefuri, adevăratul 

representant al „dorinților. „naţiunei germane, a pro- 

pus Prusiei de a uni sub domnia ei într-un singur 

Imperiu toate Statele” Germaniet.. Parlamentul 

- Jesese. foarte "vine momentul pentru “a îndeplini a a 

ce est mare, act politic căci lepublica firancesă, preo- d 
,
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„cupată de starea: ci  dinituntu, nu sc. gindea ase: 
opune la aceasta. Pe de: altă parte, Austria ata- 
cată de cătră Unguri, era în: neputinţă de. a se o-- 
„pune mișcărei. naționale. a Germaniei întregi. Tot 
așa era și cu Principii diferitelor. State germane, . 

„carii toți erat strînși, de revoluţiune și reduși. la 
neputinţă prin resbelul civil. Cât. despre Rusia, 

__dacă ea a venit în: ajutor ul Austriei, în contra Un-: 
| gurilor, e sigur că ea. n-ar fi intervenit. în contra 
„Prusiei care ar fi avut pe Germania “întreagă cu 
dânsa. Prin urmare rămîne dovedit că, dacă Pru- 
sia a fi esecutat voinţă Parlamentului de la Fi rane- . 

„furt, unitatea Germaniei s-ar fi făcut în 1848; nu. 
numai, cu mai puţine. jărtie "decât în 1871, “dar 
încă întu- -un chip mai “desiivirșit, căci ca ar fi ali- 
pit în. Im peritt și provinciile. germane ale Austriei . 

“Și ar fi desfiinţat pe. toți suveranii cei mică pe ca- Da 
rii se sprijină încă, astă- i: elementele îndirăpnice 
omogeneitiiței “huperiului german, și “acest. mare 

1 

act naţional s-ar fi: îndeplinit eu consimțimîntul We 
nanim și cu concursul entusiast al întregei națiuni, 
germane, 5 . tă 

“In lo6 de, aceasta, Pr usia. a ficut sub regimul 
autoritar, unitatea. Germaniei cu un șfert de secol 

sa mal târdit, cu preţul unui . resboi ucigător de frați 
în contra unei jumătăți: a Germaniei Și cu preţul 

“unui răshoiti de cinci-deti. de ani în contra Franţiei... 
+ PR
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Principele Bisinanie însuși a dis: «Șeiti bine 

că am început cu. Franţa an. risboiti de cinci 

„deci de ani. a 

Fie ni se'va dice, dar. Germania a devenit 

” astădi Statul cel “mai puternic, mulțumită vegimu- 

lui. autoritar. - 

„Să vedem. cum stă şi 'cu această piere. 

„Jales Janin a dis cu drept cuvînt :- « Nemie nu 

isbutește ca succesul. » Aceasta se” aplici Ma a 

| les. succeselor militare. | 

„ Indată ce un Stat â re epurtat victorii mari, îl 

| slăvesce toți. și îl asociază causa lor cu a sa. Până 

acum este destul de logic ; însă acolo unde logică. 

începe a. “psi, este când vine. cine-va să- ți dică: 

“a Fiind-eă Germania a. bătut „pe Franţa în IS], 

" uimează: de. acolo că, Germania este mai tave decât 

Franţa în 1891. 

“In loc de a face « cu ușurătate asemene afin mări, 

ar trebue cine-vă. să-și dee seamă că. Franţa a fost 

„învinsă de Germanie. în 1871 fiind-că, aceasta a 

avut în. capul, ariiatelor sale po - un :mare geniu 

strategic, pe. mareșalul” Moltke. . Dar. și Franţa a 

bătut, pe Ger mania, cănd a avut în capul armatelor 

sale pe. A „Napoleori Il. 'Tot așa. va fi și pe viitor, și 

dint”aceste. două puteri, acea. ce va avea în fran 

„tea ei un mare. căpitan, va. învinge „pe cealiltă. 

„Prin urmare, nu . se poate hotărî. de-mai înaints
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care. din. aceste două State va învinge pe celalt, 
când va începe lupta, aaa i 

- Căna. voim. să stabilim « o comparațiune între 
Fr anţa Și Germania, tr ebue să: luăm în seamii și 
faptele următoare : sa | 

Mai întăit, „Franţa are. un singur adversar se- 

rios pe: la. hotarele ei. de la răsărit; acesta „este 

Ger mauia. ns Germania se aflii între două focuri, 

„între. doi adversari: . unul la hotarul seii de la a- - 

pus, Franţa; "și celalt la hotarul sei de-la . răsărit, 
IE Rusia. Este . sigur că în această. privire situaţia 
„Franţei este mai bună. 

NEI 
? 

„Apoi F ranţa, prin. trecutul . seii istoric, a dese- 

vârșit unitatea. “Statului francez astiel că: nici una 
“din părțile acestul stat nu se - gândeşte u se ăz- 
lăţi de dânsul sub nici o: formau: - din contra, Im. 

"periul german. este compus de mai multe state cu 

„diferite dinastii și cu un Spirit. de pa (iouularism 

care nu a dispărut încă, „Ne: se pare. ca și. în a- | 
„coastă. privire situația Fi ranţei este „mai bună de- - 
cât aceâ a Germaniei. 

O a treia consideraţie, este că Ii tranţa între capi 
este .de una şi aceiași velioiuns, pe. când Germa- 

| nia "este împărțită între două religiuni rivale, îm- 

părțire ce „pricinuește greutăți mari Imperiului - | 

| germanic ȘI se împotrivește omogeneităței lui. 

oa patra: consideraţie este că Franţa prin Re: -
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„soluţia cca" marte. a făcut transformarea și starea 

a treia; „burehezimea a “ajuns îi putere," pe când. 

Germania: nu'să “axe încă dinaințea sa această an- 

“sformare neînlăturabilii, care fie că se Va face în-. | 

te un mod pașnic, <a.0 cvoluţiune, fie că eă se va. 

i face pe cale violentă, . ca 0 xevoluțiune, în „ambele, 

„casuri Germania are dinaintea ei 2guduiri ce nu 

„mal amenință pe Franţa. : 

"Oa cincea consideraţiune. este pă: socialismul 

este slab” și desprețuit în Franţa, pe. când Germa- 

nia numeră aproape un milion. de votanți: în Cor 

“pul' electoral, dintre care şese-deci și -VI”o' câte- va. 

mii de, socialiști votează: “în chiar. capitala, Impe: 

| “viului german, în Berlin ș -apol' în Reichstagul per 

"man a intrat aproape trei-deci de deputaţi socia- îi 

| „liști, pe. când în Camera « de deputaţi franceji sânt ! 

"numai trei. 

In stang, un. “punet încă foarte însemmat de 

consideiat, este că Franţa 'este mai Dogată | decât. 

Germania, | și acesta eşte un argument foarte pu-, 

„termic în qiua de astăqi- când este nevoe. de a se 

face eheltueli “foarte mari în pregătiri de resbel - 

pentru a! asioura „pacea, potrivit cu diotonul latin: | 

Bi vi5. pacem para “bella. | NR 

„Dacă acuma voim” să - consideriim sitriaţiuhile 

| vespeetive' ale Rusiei şi „ale „Germaniei , trebue să 

ne amintim cuv intole rostite de cătră Imparatul |
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- Vilhelm I, cătră “Principile Bismark, când velaţiu” | 
nile dintre aceste două State erau întinse. „Iată ce 
i-as : :. « Lasă ă-mă să mor în pace, Catei. Rusia poate 

 îndura maă multe înfrângeri „tără a peri, iar noi, 
_ dacă vom: perde o bătălie, Imperiul nostru -se des-. 

face.» Căvinte adinci Și prevădătoare, vrednice de. :. 
a fi meditate.: Principele Bismark. a recunoscut și 

el însuși că ar fi foarte. primejdios „pentru. Germa- 
nia de a ataca pe Rusia, căcă resboiul acesta ne-: 
putându-se termina în puţină vreme, până la. sfâr- 
șit Germania ” ar îi atacată Și de Franţa, și nu se 
pot prevedea toate „urmărirele unei aseminea Situ- 

“ațiuni. In adevăr, „Iupta- în- potriva a două. mari. 
, puteri militare ca Franţa și Rusia, - “poate aduce. 

| resultate: neașteptate, ca poate chiar - mioditiea. con- 
diţiunile alianțelor esistenite, A a 
Into" polemică. ce a. avut loc într” "un ofițer de 
de Stat-Major Prusian și -un olițer de - Stat-Măjor : 

„Tusesc, acesta a dis celui d intal : a „Aveţi arme. 
nai perfecționate decât. noi, ofițeri mai: instruiți, 
generali mai buni Și 0 administrație pertectă * care 

_-v6 dă putinţa” de “a tace o mobilisure: mai răpede, 
însă noi .avâm asupra voastră o: superioritate tare ă 

„constă în temperanientul soldatului nostru, » | 
Aico trebue să ne aducem aminte de cuvin- 

tele lui Napoleon cel Mare că <soldatil tus nu este. 
destul de al omori, “dai măi trebue Sl împinei * 
ca si cada. e a aa
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"Otiţerul de St: ao. ius ar fi putut adăooi 

în polemica sa și x&spunsul ce. Imparatul Alexun- 

dru J-iu a făcnt cătră trimisul Lui, „Napoleon, când 

acesta ia declarat, război: « Dute. și spune stăpâ-. 

- nului. d-tale, că am pentru mine spaciul ș ȘI timpul. » 

“Si în adevăr, cu spaciul ș Și cu timpul Rusia a sfit- 

vâmat puterea colosală a cuceritoriului Euro 

pei, carele era cel „mai mare “genii militar din 

“ enae. e Sa Da 

Un diplomat oerman. a publicat o Iuerare po- 

„Mitică foarte însemnată, în care dovedeşte că nu 

este. nici o putere pe lume: destul . de tare, pentru 

- „a putea. ataca pe Rusia, fără că putere o acea să nu 

„fe la srîrşit sfariimatit,, Ei 

"Aceasta nu este nici de cum de mirat, dacă | 

| privim întinderea nemăsurată a acelui Imperii, po- | 

pulațiunea. sa. de aproape. o sută doudecă de mili- 

- oane de: suflete Și forța de xosistenții fară seamiin 

a armatei. sale. . E | 

Dar cea “ce. este mai surprindător,. „este că 

e destul de prietinia sait de dușniănia Rusiei spre a 

face bună sai rea sitmaţiunea” unui Stat ori cât de 

puter nie ar fi el.. j 

- Tată în privinţa aceasta. câteva a esemple foarte” 

conchiqătoare: - E Da - 

Austria a) suferit . în timpul ju | Napoleon . I 

“înfrângerile cele. mai crude, Și cu: toate aceste, mul
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“pumitiă alianţe: "ei cu Rusia, ca. a eşit. din aceste 
cr ude încercări, mai tare decât înainte. 

In 1848, Rusia credincioasă prietineă sale tra- 
diţionale cătră. Austria, a ajutat pe .acest imperiu 

- să înădușe rovoluțiunea din Ungaria. “In 1854 -can- 
celarul Imperiului austriac, Principele: Schywartzen- 
bere: a declarat. că Austria va pune în mirare lu- 
mei prin. ingratitudinea sa și a. luat o atitudine | 
amenințătoare față cu Rusia pe când. aceasta făcea” 

„resboi Turciei și aliaţilor er pe Dunăre ȘI în. „Cri- i 
mee. Să vedem acuma urmările acestei nerecunoș- ” 

„cinți a: Austriei. 

“Pe când principele Schwarzenberg stri ica astfel Bă 
„rclaţiunele. Austriei cu: Rusia, Prusia! a times la 
Petersburg pe Contele Bismasek ca ambasador şi 

"acesta s'a, silit vreme, de. mai mulţi ani a câștigă 
Dunavoința a Rusiei. Atunce' vegină unui Stat mire, 
în trecerea ei prin Paris, a seris pe. tăblițele sale: 
câm vegut și pe Bismark cu totul Rus Și - Kreizzei- 

tung»: „Puțin după acestea, Pr usia, a atacat pe Aus- | 
„tria, a: bătut-o la Sadova: și a dat-o afară. din con- : 
tederaţiunea germană pentru a-i lua locul. iej. 

Acuma-0 Chestiune : "Oare Prusia putea, ea săi, : 
facă 0 așa mâre transformare, aliiturea cu hotavele 
Rusiei, dacă nu-l da voie Rusia să. o "facă și dacă - 
nu: vroia Rusia. să se resbune de Austria ?. De si- . 
9 ur că Nu.



  

7 - 

o ORDINEA MORALĂ Ra 
1 + - i 

1 ată dar dovedit că Austria a. pierdut! posiţiunea 

sa în confederaţii, germană. fiind-că șa atras duș- 

- mănia, Rusiei, și că mulțumită prietiniei Rusiei, Pru- 

„sia a putut, să cucereaseii supremația în - Germanii. | 

„Acum să vedem ce a păţit Franţa sub Napo- 

leon II, fiind-că șa atras în 1854 dușmănie Ru- 

 siei prin” vesboiul Crimeei. In 1871 "Fr anţă a fost. 

.,
 

„la “vândul ei atacată, bătută și sfișiată de Ger- 

. “mania: „care avea, în. capul ei pe Prusia. Intrebtim | 

“ încă odată.. Prusia putea ea să vălstoaine ast-fel e: 

„€hilibrul european fără ca „Rusia săt- -ȘI îi dat. con-- 

„Simţimentul ei la această ! 2 De sigur că nu; tot așa 

cum n'a putut so: facă, în 1875 când a voit să a 

tace diu nou pe Franţa, tot așa cun nu “poate să: 

0. facă nică astă-Qi, fiind-că nu se. mai . bucură : de 

"bunavoințăi a Rusiei, aşa cum se bucura de dânsa 

| „înainte de tratatul de la Benlin. 

Așa dar este , sigur ca situațiumea (Germaniei , 

"este astiăi- (i mai. puţin bună decât. când era asiou- 

rață de prietinia Rusiei Și, „se poate. prevedea că . 

viitorul. îi piistreazii grele încercări, Da 

„Pe. de altii parte, . a fost de ajuns, în anii a 

ceștia din urmă, "de prietinia Rusiei cătră Franţiu 

„pentu a. îmbunătăți întân mod simţitor, situa 

ţiunea intern națională a aceştia Și pentru. a xestabili, 

E pânii la un. oare- care punct echilibrul european, 

tulbur at prin văsDoiuil franco- -perman : din 1811.



| lui Cancelar, : ar fi acuma de a deslipi pe Germanie | 
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Este curios. de a observă : schimbare ea .la “față. 

desttvâişită de cătră principele Bismarck însuși în 

E această: oxdină de idei. “Judecând. după e graiul” “pre- 

* sei 'ce o inspiră, preocuparea de „căpitenie. a fostu- 

din alianţa austriacă, pentru a o înlocui prin acea _ 

a „Rusiei. _ E | 

Este prin * urmare demonstrat - că situaţiunea 

creatii Germaniei” prin "regimul - -autoritar nu este 

tocmai așa. “de. bună. precât. li place unora 210. 
: 

“crede. . . - e Şi 

După- încheierea, tractauliiă d6 la Prancfrt, 

“în întăile timpuri ale stabilir ei Republicei î în Fr anţa, 

principele. Bismarck a dis deputaţilor ce-i „poftise 
„la un banchet parlamentar, că Franţa republicană - 

va desgusta de republică pe republicanii Germa- 
miei precum iloții beați desgustaii pe Sparţiaţi de 

„beţie. Câţiva ani mai târdiu, când a fost vădit că 
cu regimul republicani, F vanţa are, o politică: din. o 

„afară. mai bună, decât sub regimurile de mat îna- 
înte, « o armată mat numeroasă - ȘI. mai bine. org ga-.. 

nisată decât. sub Imperiu, în Sfirşiti mai puţine tul 

„Durăui, înlăuntrice: decât Statele. monarhice, princi- 

-pele, Bismarek a vădut că, în contra pre evederiloi: 5 

| sale, Franţă republicană, în loc de. a. desgustă, de 
republică pe republicele Germaniei, cum iloții beați NE 

ŞI | desgrustat ui de beţie pe Spartiaţi, „le înfăţoșa din, 
“ . y i L



  

* ORDINEA A MORALĂ E N a 

contra un esemplu| contagios care întărea, convin 

"gerile lor vepublicane. Se 

Atumee' principele Bismarck, vorbind de Pran- 

ceji, a, Qis cu supărare uiui veporter :.- B!. Să- șă 

| deie și. ei un guvern precum îl avem noi toți.» 

„Gu toate că cu câți-va ani înainte a pus sub ju- _ 

decătă pe Contele” Arnim și făcu să-l osândească la E 

închisoare, fiind-că fusese de această, părere. . 

Aşa dar. rămâne învederat că pr iveliștea stării | 

“imfloritoare a Republicei fvancese esercită în “ta 

voarea acestui regim o propagandă puternică prin- 

- tre liberalii Germaniei. 

„Pe: de altă parte, este tot atât de sigur că 

prestigiul: principiului monarhic este micșurat în- 

„tun. mod, însemnat în - Germania, prin priveliștea, | 

tuturor acestor dinastii zeduse la niște umbre - de 

suveranitate. Și care trăiesc că niște puteri dectiqute” 

ce. nu mai au nică un cuvînt: de. a fi. 

Pe lângă aceasta, Germania vede că confede- 

raţiunâa vepublicană elvetică - este, în comparaţie. 

„cu populațiunea, ei, sub punctul de: vedere militar, 

"mai tare decât, Germania: consideraţiune de căpi- | 

tenie, pentru că: dovedește Germaniei CĂ. ar fi în. 

„stare a-și apara unitatea sub vegimul vepublican 

tot. așa, de bine, Și - chiar mal bine. „decât sub re. 

gimul monarhic. 

"Mai adaogiţi e că Șviţera axată priveliștea e ostra-
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„ordinară a .urior - Germani, 7 rancejt, “și Italieni. 
trăind așa de bine împreună, în: “acelaş Stat și sub 
acelaş guveri, încât nu ati nici o dorință de. a se 
deslipi de la această confederaţiune republicană 
spre” a se uni cu Germania, cu Fi ranţa sai cu 

“Italia. - a E ” 
Apoi, Germania vede: că un: Stat. mare e 

Franţa, poate tot. atât de bine . ca un Stat mic, e 
Șv iţera, să fie mai bine cârmuit, și să „fie mai tare 
militneşte decât era acelaș Stat sub xegimul mo 
narhie. 

Să mai observăm că ajunger ca “Ia putere aa 
- stărei a: tieia, burghezimeă, va întroduce: de nevoie 

în Ger mania regimul parlamentar car ele. este înain- 
“tea- -mer gitorul vegimului. „republican. 

“In srirșit, dacă considerări că Catolicii din Gear 
mania rabdă, cu sila. puterea centrală protestantă - 

” „carei absorbă și-i jienește, se poate prevedea, făr: 
a se: prea espune- de. a se înșală, că, regimul po- 
„litie definitiv pe care viitorul îl. păstre ază | Germa- 
miei, este confederațiunea republicană. 

Ne mai rămâne acuma de demonstrat că drop- 
tul de disolvare - al Camerilor este. vătămător . în 
„toate țările constituționale. fără deosebire. = - 

In Franţa, când la 16 Maiti mareșalul Mac- - 
Mahon, a încercat lovitura sa de Stat prin disol- 
varea Camerei, oare > prin faptul. acesta nu-aii fost
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puse în “primejdie instituţiunele vepublicanc? Și 

- dacă Republica” fiancesă a, isbutit a înlătura, acest. 

. pericol, oare este „mai puţin adevărat; că: după 'Su- 

. 'primarea Constituţiunei, dreptul de a: disolva,. Ca- E 

„_amerile este mijlocul cel. mai puternic pentru a lovi 

“în nstibuțiunele parlamentare?: A voi a 0 susținea 

„este: tot atât de logic ca a pretinde că nu este pri- 

„niejdios, de a se ărunca. cine-va prin fereastă, căci 

cutare, căruia aceasta, sa întâmplat, nu i s-a rupt: 

| nimică, 

” Să „consideri acuma. Anglia, 

“In Statul acesta, câre este o republică sub for mă 

monashică, vegele domneşte dar nu. guvernează.- 

| Așa, trebue. să fie în ori-ce Stat: constituțional cu 

„un xegim.. adevărat parlamentar. “In starea aceasta, 

"nu regele poate fi autoritar, ci oamenii politici carii Da 

deţin puterea. Acuma întrebăm: „Oare dreptul de 

disolvare face” autorităuii pe oamenii : politici - e cari - - 

stint în capul g guvernului ângles ? ? Râspundem: Da! 

„Și iată dovada: Dacă A-L: Gladstone nu ar fi avut 

„dreptul de a disolva Cainera, atunce în loc de a căuta 

să impuie țărei pr oiectul seii de lege pentr u Dlanda 

"așa cum îi place, ar fi. facut Camerei concesiunele: - 

"trebuitoare pentru a obținea aprobarea ei, și re- 

sultatul pentru i Anglia ar fi fost mult mai bun, -. 

căci partidul liberal nu sar. fi împărțit în “Glads-, a 

- tonieni Și în disidenţi. și nu ar fi căqut de la, „pu-
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„tere. Pot; așa stă, și cu primul ministru conservator Si 

lordul Salisbury; el se întartă î în calea sa de aspră - 

„represiune faţă cu: Dlanda și pentru a impune pna | 

chipul săt de a. “vedea,” el este. gata de a disolva.. - 

la rândul săi “Camera. De. n 'ar avea. dreptul acesta 

„de disolvare, este” vădit că în loc de a se îndărăp-. 

nici în sistemul săii. de represiune, el ar face” con- | 

cesiuni Camerei şi atunci ar fi Voința ţărei, care ear Ş 

Ă predomni î în locul acelei a unui singur om. Așa. dar - 

este demonstrat, că dreptul de disolvare face și în: 

Anglia autoritari pe oamenii politici. carii se” află 
s 

„în . capul afacerilor Statului... Ice îi ai 
s 

„In Belgia, după ultimele alegeri care au dat. 

“majoritatea partidului . clerical- conservator, Guver- 

nul. acesta, s'a spus să schimbe legea iuistrudțiuner A 

"publice. făcută, de pârtidul liberal. Sa vedut atunce 

| nemulțumirea țărei întorcându-se în. contra- regelui 

şi amenințându-l de a înlocui : monarhia prin . ie 

publică, Dacă regele Belgiei nu ar fi avut dreptul 

de disolvare, nu ar îi fost; espus” la această mișcare 

neconstituțională. 

In Danemarca, cu toate că Cor xpul electoral alege 
după toate disolvările tot pe aceiași oposiţiune, reg gele. 
menţine la putere pe ministrul Estrup în contra Voin- 

ței ţărel. Aceasta dovedește că, cu dreptul de disol- - 
are, Guvernul poate stabili regimul autoritar, cu | 
„toate că i corpul electoral î Î-ȘĂ dă voturile oposiţiunei. .
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In Germania, dreptul. de disolvare este mijlo- 

“cul: cel mal puternic prin” “care ouvernul împărit, : 

„. tese menţine” regimul autoritar. In. zadar corpul e 

„ ectoral alege aceiași oposiţiune, guvernul înti'una 

“disolvă Camerile. „Așă dar, este vădit că vegimul 

autoritar nu poate f desarmat:. în Germania, „decât - 

  

“dacă-i se. va, ridica dreptul, de disolvare. - Atnce i 

marele Cancelar va îi: silit, sai să se plece, după 

voinţa, țărei sai - să se. retragă. „Un.mare număr de . 

| membri ai oposițituei. a cerut, printi”o propunere . 

făcută la Reichstag Și seinnată de cătră. pati u-deci 

și cinci de deputaţi, guprimatea dreptului de disol-- 

„vare. cel 'are actual Guvernul împărătesc. 
. 

| Printre! multe alte argumente întemeiete pen- | 

au a susținea ac castă propunere, figurează, ca cel 

E mat puternic, următoriul argument: «Că, dreptul 3 

de disolvare.. „este: singurul mijloc”. de a face lovi- 

„turi de Stat ascunse. » 
: 

“Ce să dicem în sfârșit de Serbia unde regele 

Milan a disolvat dearindul patru. Camere „pentru a, . 

- stabili asupra țărei un: regim autoritar ? 

Poate faptele aceste dovedese “că dreptul de. 

disolvare. este, „pretutindene şi fără escepție mijlo-. . 

cul. cel mai puternic pentru a stabili regimul au- 

toritar și. că - prin urmare, această prerogativă, | 

coroanei. oste abusivă, vă ităimă toare Și „trebue nea-: 

parat supr imatăi
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Aşa, ca să poată ara esereita în adevăr CON-. 
-trolul său asupra actelor guvernului, trebuie ridi- . 

cat acestui din urmă: dreptiil de a face alegeri i 
dreptul de a; disolva Camerile, - 

Atunce ea va'aveă un guvern adevarat! Dar 
„lamentar, și acelora cari, se tem de dinsul, le vom 
aminti: cuvîntul lui. Cavoru: că : «Cea mai rea Ca- 
meră, tot este mai bună decât: cea mai bună anti- 

cameră. >» 

Și în adevăr este mai bine pentr u deiunitatea 
morală și pentru propășirea omenirei ca si: se aibă 
ase lupta cu greutățile nedeslipite - de. regimul 
liberal decât de a se corupe sub acţiunea, demora- 
lisăitoare! a regimului autoritar. - 

. | C.-e. d d 

"9 Dr eptul de a cere guvernului socotealti dos- „ 
pre: e. întrebrințarea banilor: publici. 

Omul are dreptul acesta, fiind că el! este a- 
"cela care. dă acele fonduri ca contribuabil. 

Când guvernul se află fără nică. un control se- 
“ rios în ceă ce privește cheltuelele, urmează de acolo 
abusurile cele mai mari, câre nu numai că împie-. 
dică propășirea Statului, dar îne ii tompromit chiar | 
apararea. Ea Ă 

10*- Oniul are dreptul de a cere să nu se sta- 
bileaseă nici. un imposit, să nu se promulgheze nici: -
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o lege. care. să nu. fi fost aprobate de cătră repre- 

„sentanţii SE 

| „Dreptul acesta decurge din: faptul că el plă- 

„toște impositul și că lui i se aplică legea. 

„Dreptul de: a: vota impositele este dreptul con- 

„_stitațional. cel mai de. căpitenie, căci prin, mijlocul 

acestui drept ' popoarele au fiieut să li se acoarde 

Ă constituțiuni: de cătră guvernurile lor, și tocmai prin. 

mijlocul votului sau vefusului de â vota. budgetul, | 

„ Parlamentele silese.. pe: guvernele lor de a: i ținea . 

seamă de puterea legiuitoare. | , | 

Când dr eptul acesta era recusăt cetăţenilor sub 

vegimul absolut, impositele dev eneaii atât: de ne- 

suferite încât popoarele ai fost silite să recurg i la 

| răscoală pentru : a pune capăt acestor prestari 

6. e. d. d 

a aq Libertatea: de a ălego. ca „sepresentanţ al 

SE săi po. acei carii se bucură de încrederea. sa... 

"Dreptul: acesta, de câre atîrnă - chiar esistenţa 

* resimulur constituțional, coste „calcat în. picioare de. - 

| „eătră, cea mai mare parte a Guvernelor. Pentr u a- i 

  ceasta, că. întrebuințează, față cu alegători, după 

împrejurăn,. corupţiuinea sati amenințările. In cele - 

mai multe State constituţionale, . guvernele ajune 

astfel a reduce” regimul acesta la d simplă aparență 

și a cârmui după bunul, lor plac. Am aratat. mai 
, -
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sus (5) mijloacele de a asioura libertatea. alegeri- 
“lor și de-a împiedica pe Guvem. „de a se sustrage - 

i de. la controlul: țărel. i Su 
„Chipul? acesta faţarnie de a se sustrage de. la 

“raspundere, viciind alegerile, 'corupe de sus pănă. 
. jos: și. pe guvern. și - pe. corpul electoral, " Aceasta 

“este o descompunere morală ce trebue desr Adăcinat, 

dacă nu VLOim . ca ea să corupă. naţiuhea întreaga.. 

e aaa Cea 
„190. Dreptul. de a: H susţinut Și aparat de Stat, A 

în toate, interesele sale legitime. 
: Individul are dreptul acesta pentru-. cuvîntul 

- că tocmai în scopul acesta, el institue: un Guvern. 
„. Cu toate” aceste, denegările de. „justiţie. din - faptul 

unei magistratură care este atirmată! de ministeriu, 
“ vexaţiunele. administrative esercitată de air fai: 
ționară siguni de impunitate,. ca unii ce sânt: | 
coperiţi de. șeful: lor, calomniele ȘI. defăimiările, pe | 

„care mișelia, Guvernului le lasă nepedepsite spea. 
se. face popular, în paguba cinstei: cetățenilor, toăte 

'abusurile aceste -fae că dreptul individului de- ă, fi. 
oerotit; de cătră Stat, este. adese ori. înlocuit prin 
dieptul ce-și înșuștișite Statul de a prigoni . pe in- 
divid. Regimul acesta nelegiuit este - primejdios. 
a împinge pe îndivigi la răsbunări „personale, : 
până ce 'sosește diua cea mare: în câre națiunea - 
întreagă se văsbună î în contra acestui. Guvern odios.. 

Da CC e. d. d.



„Fiecare. din aceste drepturi este. o consecință, i Țigu- 
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Am enumiărat până aice drepturile: de cipete. 

nie ale omului: “Lot: așa sta și cu toate. celelalte. 

oasă a libert tăţei, care „este. asa lor fundamentală. 

: Iată acum datoriile de căpitenie ale oinului - 

„care decurg din dreptate : | 

| 1 Omul trebuie să respecteze viața altuia. 

A nu respecta, viața individului, este ax . face 

„cea. mai mare nedreptate posibilă, find- că este 

a nimici deodată toate drepturile omului care “se 

leagă de: viaţă. De aceea numai în țările cele mai, 

“barbare ale. Asiei și Afiticel, Suverainii au încă as-. 

tări drept de Viață și. de moarte asupra, supușilor Ea 

_ lor. „De aice. urmează pentu aceștia, starea cea | 

de: pe urmă de înjosire, fiind- că se supun, ună a-. 

semeni tiranil. Di | 

"TJcigașil, ori care' ar fi gradul lor social, trebuie i 

“să fie “pedepsiţi cu cea mai. mare asprime : Nu a. 

cîg gașilor ci victimilor lov trebue a se e acorda cont- 

| pătimirea. ae a Ia 

a Ge da. 

20 "Omul tr obue să espeeteze- libert tatea altuia. 

A nu respecta liber tatea, cuiva dă, dreptul al: 

_“tora de a nu vespeota pe a sa. Da ori ce : liberta- 

"te câre: încalcă asupra libertăţi. altuia “este. 0 sa- 

“mavolnicie;. 9 nedreptate ȘI trebuie răspinsă ca a- 

tare.
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Cea. mai! rea stare socială ce o poate avea 0 
țară; este „acea în care Suveranul sau o clasă! pri- 
„vilegiată, 'redue în robie o parte a națiunei. 

O așa stare - socială trebuie” numai-decât să 
“ajungă la cea. de pe uimă degradare. a națiunei 
„sau la răsvrițirea sa. Istoria 0 dovedește netiigăduit. 

Dai „1 Că e. d. 

„80 Omul trebuie să. respecte fainilia tuia, 
„A aduce rușinea în sinul familiilor este: a fip- | 

tui. o mișălie, fiind-că se „compromit. femei. și „se . 
nenorocese copii. Romanele Și - teatrul tractâază 
adese-ori subiectul acesta, . cu multă usuri itate și Ș 

| contribuesc. astfel: a deimoraliza Societâtea. 
| - Autorii dramatici. și seriitorii de romanuri des- 
fășurând - poftele şi pasiunele” care vin de la trupul. 

omului, precum. egoismul, licomia, necumpătatea, 
învidica, gelosia, ura, izbunarea, contribuesc în- 
tru a. mări tulburarea: ordinei morale, “trăzînd și 
învrăjbind pațimele cele răle. Când: din: „potriva 
ei pun în: vedere avînturile și. zîvnele sublime care 
vin de la suflet, ca: generozitatetea, “ier tare, abne- 
gațiunea, devotarea, curagiul, cinstea, iei înalță su- - 
"fetele Și înnobilesă - omenirea. GQ. e d. d. | 

qo Gia trebue să . respecteze averea. altuia. 
A voi a: răpi altuia aver ea sa, este a voi al 

lipsi de resultatul aetivităței sale și al liberlăţei sale. .
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“Furtul sub oră ce formă se înfățoșază, trebuie să 

„fie aspru pedepsit, ere! de alempintelea nu poate 

„exista 0: Societate. î pl | 

| Lot așa stă. și cu atentatele. făcute în “contra 

„pioprietiiţei în numele ori-căreia teorii „sociale. . A- 

tentatele aceste trebuesc respinse cu asprime, căci . 

ele . ameninţă chiar basa Societiţei precum am do- 

„Yedit mai sus, tratând despre. drepturile omului. » 

- Espropriaţiunea pentru causă de utilitate pu- 

„blică cu desdăunare făcută de' cătră, . Stat, este 

“singură admisibilă . pentru casurile. prevâdute de. 

„lege. In afară. de aceasta, ori ce espropriare este. 

un act nedrept și i samavoluie care trebue ri ispins- 

cu putere ea. i i 

| „Ge. d. d. 

„89 Când omul î-să rostește” gândirea sa, este 

"de datoria sa de a nu eleveti pe adversarii. st. Ă 

A cleveti pe cineva,. este a comite o mare 

. nedreptate * ȘI O intamie, pentru că i se atribue în--a- 

. dins nelegiuiri ce nu le a făptuit. 

Sânt țări în care presa a cădut. așa de jos 

încât  diarele sint pline de defitimările și de  eleve- 

“tivile. cele mai nerușinate în contra, adversarilor - 

. „lor politiă.. Guvernul, : al căruia organe fac aceleși 

escese, se teme de a urmări pe. acești clevetitori, 

conform legei. . Spre a-și ascunde mișelia, el dice 

| că este prea liberal pentru a face procese de pre- 
!



, 
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„să. De acolo urmează, că cetățenii stiut loviți în cea: - 
ce au mai scump, în 'cinstea, lor, și că sânt astfel: 
reduși sau a se lasa a f batjocoriţi sau a-și: face 
sinoiură dreptate, "Dacă juriul nu pedepsește pe. 

ă clevetitoră, trebue. modificată, legea Și trimes pe .. 
defăimatori dinaintea tribunalelor” corecţionale, lă- 

| “sând d juriului toate” celelalte delicte de presă, IE 

| Oe d. d. 

„Go Când: omul se slujeşte de dreptul d de întru-. | 
„ nire, „are datoria de a nu face din el un. Înstru- | 
ment de desordină.: | | | 

“Legea trebue. să fie precisă î în privința această 
îi Guvernul are datoria, de- a o aplica. e | 

“Nu trebue să îngăduie un singur moment ca. 
| lucrătorii carii s'au pus in! grevă să împiedice. pe. 
„alții de. a lucra, şi trebuie să se aresteze - pe acei 
dintre conducătorii lor caril: îi îndeamnă la. ase- 
'meni escese. A transige cu. neorînduială, este, a se - 
face comiplicele. seu pentru a deveni în urmă . 
victima sa. 

io e. "a. d. 

 Oâna Un. 0m se. slujeşte de. dreptul de a- :. 
cociațune, datoria lui este de a mu face din el 
un mijloc de esploatare, In toate dilele vedem că 
publicul este amâgit de câtră, întreprinderi înșălă- 

- toare. Logea ti ebuie să fie pre ovedătoare în pr ivirea;
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această, spre a da esercițiului dreptului de asociațiune | 

„toate garanţiele trebuitoare și Guvernul trebue să 

urmârească cu energie toate abusurile, de încredere: 

 Asociaţiunea lucrătorilor este tare de dorit în 

E toate. îndustriele unde se..poate aplica... 

Guvernele trebue. să încurajeze ȘI să oer otească 

asemene feluri de asociațiune prin toate. mijloacele; 

legale, fiind că este un: mijloc. de a asigura acestor, 

„lucrători, în: afară -de salarielă.. lor, și: beneficiul 

- pr oduețiunelor lor. 

„Da să nu-și facă cineva ilustune' de a crede 

"că asociațiunea lucrătorilor este aplicabilă la toate 

“ industriele. Un studiu amânunţit, făcut: de 'esperți 

competenţi: și nepărtinitoni, va putea singur hotâri 

, îndustriele care pot primi asociațiunea Mucrătorilor | 

„şi va. putea arăta, astfel calea de urmat. 

„ Asociaţiunea, patronilor cu lucrători, sub” patro- 

ă najiul și concursul Guvernului pentu a asigura, 

veter anilor muncei Și invalidilor ei o. pensiune, cum . - 

o propune, proiectul de. lege ce D-lui _Freyeinet a. 

presentat, cor purilor legiuitoare ale. Republicei fran-.! 

- cese, este Și ea o măsură foarte bună : ȘI o datorie 

| | împusă Societăţei de câtră dreptate. 
+ 

Asociațiunea Jăerătorilor lao parte. din vene-: 

| „ Hciurile patronului este ȘI ea: o măsură foarte bună 

"de luat în toate îndustriele la care se poate aplica., *
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8 Când un - "om combate: 'actele Guvernului 
sau, le susține, trebue el să -o: facă cu bună: Cre- 
dință,. și- nici de. cum întrun țăl egoist. | 

“Din nefericire cei mai mulți oameni. politici 
stint depante . de . a “îndeplini datoria aceastii. Cei 
„mal mulţi atacă, în tot. casul: pe Guvern” când sânt 
în oposiţie, Și îl susțini cu ori-ce „preţ când „partidul 
lor se -află. la - putere. | Aceastii. demoralisare a ca-: 
_raeter elor politice discrediteazit regimul parlamentar 
Și” dă arme în contra lui partisanilor regimului: a 
“toritar. Sing ura, saneţiune penală ce se: poată aplica | 

: „acestor politiciani, este că-și. pierd autoritatea, lor 

| morala, „care este cea mai mare „putere. a onăului” -: 
* politic. Nimeni nu-i mai crede, și înrurirea lor a- ă 

“supra -opiniunei” publice se, mieșurează înpreună cu. 
„încredera ce îi înspiră.: Politiciani * “aceștia tulbura, 
ordina morală. politică, a țărei, lor. și sint vătămă- 
tori instituțiunelor liberale: „Râul „ajunge la culme. 
când pe lângă re credinţă mai. adaog și cor upțiunea. 

Cu desbinarea - înverșunatii, a partidelor poli. 
tice. şi cu: menţinerea. la putere a unuia dintre _ 

“dânșii, cu eseluderea absolută a celorlalte, se ajunge | 
ușor la 1 ăsboi civil, Și acesta, ajunge fatal la 
dictatură. E a 

__. Contrariu, unui: Guvern “autoritar 'în carele 
domnește o: singură voință, “Guvernul parlamentar 
trebue, să, fie resultatul unei transacţiuni a parti- 

Na
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delor politice și a unor concesiuni reciproce asupita po 

în chestiunielur- ce-i desparte. Imn virtutea acestei” înțe- 

“legii, în Jocul unui - ministeriu luat esclusiv din- 

- mun sing partid, sar putea | avea un. “minister 

în. carele partidile. politice de. căpitenie” ar fie 

presentate în raport, cu împortanța, lor. a | 

| Sub, un asemine Guvem, veformele: S "ar face. ă 

NE treptat, fă seuduiri. violente, Și afacerile” publice. | 

“nu ar suferi dilnie din pricina piedicilor ce le opune 

„vrăjmășiă partidelor politice. - 

E curios. de observat cu câtă nesocotinţă zatlţi 

i Suverani constituțional fac: us de prerogativele lor: 

ă pentru a învenina ura partidelor politici unora în 

contra altora. Așa făcând, îi își închipuiese că sfint“ 

| tare îsteți şi cred. că, aplică “legea lui! Machiavel : 

. «Divide et impera. Di aa 

n așa suv eran depar te de a îi isteț și departe | 

de a desbina pentru a comanda, desbină pentru | 

a 'se lasa în voia. “unui singur” „pantid Și a le avea, 

pănă. la sfârș sit, pe toate, în contra sa. Așa, îndată, 

ce unul dintre acești Suv erani rău înspirat, vede. 

| „că un om politic de seama : voieşte- a se face în- 

“strunientul său, i dă: deplină putere de a face 

j alegerile după, placul său Și de a-și -asiour:a astfel. 

i o: majoritate serv ilă. De acolo - vrmează că Suve-..   xănul este complicile șefului partidului politie, la 

„putere. și ca atare el este condemnat de cătri țară, |
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nu numai în acelaș grad. ca Și primul său minis-: 

tru dar încă anult mai aspru, căci se dice cu drept 

cuvânt, ca. cea, ce aduce resultatul acesta este usul 

„cel face de prerogătivele coroanei. 
+ 

„o 

nesocotit, Suveranul - ar lasa să se facă alegeri io: 

Dacă în loc de a lucra întun chip. așa de ..- 

bere, sub supre wegherea unei Inalte „Curți, de Jus- N 

tiție, primul său, ministru nu ar: avea în Camere 

0 „majoritate „servilă care -se. “sdrobeascii pe. toate. 

celelalte partiqi: politice și ar fi prin ur mare silit 

de a se înţelege cu dânsele pentru a putea e ouverni. 

“Situaţiunea; ce, ar eşi de acolo: „pentru pr incipe : 

fi: mai bună sub: toate - privirile ; ; însă, spre a lucra. 

“astfel, trebue ca : Suveranul să, nu aibă altă ” ţintă 

decât binele: ţărei pe care este chiemat a o guverna. 

9 Când alege pe vepresentanții sil omul tre- 

“bue să respecteze drepturile - “electorale ale adver- | 

sarilor „săi poliției, precuni voiește să-i se respeeteze. Să 

| pe ale. sale proprii. 

Datoria aceasta este, de. cele. inaă, multe ori, 

| caleată îi în » picioare nu numui «le cătră partidele po- 

litice, dur, cea ce e mult mai grav, de .cătră -gu-. 

vern însuși, carele el tocmai are datoria de a pu- . 

ranta fiecăruia cetăţean liberul eserciţiu al Acestor 

drepturi legitime. Desordini. pe vremea. alegerilor; 

uri partidelor - între. dinsele şi, în contra Guvernu- 

Tui și, la urmă. uu regim. representativ viciat, iată



E țiile ce-i dă Statul. 

me arată că prin opunereu aceasta qulte libertăți 
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resultatul acestei stări. de let de plâns. "Am a 

Si rătat mai înainte leacul. la acest rău în: articolul de. îi 

mal sus, în carele: am tratat despre dreptul de'a 

controla actele: guvernului. | | a 

_G.e. a. d. 

100 Oi ce locuitor trebui să: sufere partea sa - 

din sâreinele Statului, fiind că se bucură de garan- 

Această datorie a cetățenilor decurge din drep- 

tate, însă când un guvern autoritar face abus, de 

asemine sarcini pentru a satisface capriciele sale, 

e de: datoria: naţiune de'a i se opune, -și istorizi 

y 

publice au fost cucerite. 

„NR adicalit, socialiștii și 9 o uyeinele cesariane care 

voiesc: cu or ce preţ să se, razeme pe gloate pen- 

tu a scapa” de la controlul ȘI de. lu divecţiuinea 

„„clăselor.culti rate și avute, pun înainte, pentru a 

se face populări, fel de. fel de . proiec te de imposite 

mai mult Sai. mai puţin progresive, în scopul de. 

a alina, (lic ei, pe. popor, înșă în fapt, pentr u a sdrobi . 

clasele cârmuitoare care-i supără. „Ar trebui înainte | 

de toate să-si aducă aminte de cuvîntul marelui 

E tribun (iambetta : Că un guv ern carele are în con 

tra. sa clasele avute şi:eulte, nu poate dura. Așa 

dar. asculte. cui prieşte. 

"Apâi ar trebui sii-şi dee sumă că voiesc unu
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cru nedrept, săcă prin faptul că cineva șa făcut o 

„avere, prin: munca și economiile : sale, nică Statul 

nică nimine nu are dreptul“ de. a-i Tipi averea sa. 

prin “spoiaţiuni. a | 

„In sfirșit întreprinderea lor nu ar6 nici un țăl | 

i practic, căci nu. ruinând pe oamenii avuţi se poate . 

îmbogăti : un Stat și compune” un 1 bun budget pen- 
„tru Guvernul său. | Aa 

- „- Istoria ne arată că atunce când oloatele popu- | 
lare ati voit să stabilească în: republica, "Țărilor -de-. 

Jos imposite vexatorie- asupia negustorilor bogaţi 
ai acestui Stat, acestia at mutat contuarele” lor în”: 

„alte. State, din care ai făcut, centrul. operaţiunelor . 
lor comerciale ; cea ce a avuţ drept tesultat imediat 

„ decăderea acelei frumoase Republice care mai. îna- 
inte acoperea. ci corăbiele că “toate „mările si era 
bogatii Și înfiorită. E Ea 

In diua de astă- di, clasele avute și culte, faţă E 
„cu asemine încercăni de spoliaţitine, în loc. dease. 

î stremuta ele înșile în alte State, ar trimete acolo | 
“mai degrabii pe spoliatori? lor. IN ia 

i e d d. d 

116 Ori ce cetițean | are datoria dea se . devota 

la pavarea țărer. sale, 

Căci e drept. ca să facă pentru compatrioţii 
săi aceleași: jăvtfi * pe care aceştia le fac pentru dîn-
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sul, și ax fi-cea! mai mare nedreptate de a scuti 

pe unii de impositul sâ ângelui- pe când ceilalți sânt . 

| supuși hui. Ă 
+ 

„Astlel serviciul | militar obligăitoriti pentru toți - 

cetiţenit unui Stat, fară deosebire, este espresiunea 

cea mai puternieii a "Gealitței dinaintea; legei.. 

| „Aceasta este: cniăr. legea democratică de căpi- 

tenie, a secolului nostru. Când în secolele trecute 

Principii ţineau. cu solda lor oștiri adunate din toate 

-- părţile, Suveranii aceștia puțeau, pină la un oare 

„care punct, să-și închipueaseit că armata este: a lor a. 

ca, Și prov inciele - cucerite tare „une or erai. date. 

„drept destre: Principeselor când se măritat. Astă- E : 

când toată națiunea este înarmată, 0 asemine idee 

ar. fi absurdii. | 

Serviciul militar obligatoriu oste încă mai cu 

- seamă democratie în privire că amestecă pe toți 

| cetățenii unui Stat, firă, deosebire, - în vândurile po- - 

porului și dă acestuia; 0 educaţie câre. în. „trecut _ 

era pastrată , numai, claselor. privilegiate. 

De aice urmează că. asta-i “ăsboacle. nu mai 

pot îi, ca altă dată, . niște întreprinderi personale 

ale Suv eranului, ci că trebue să răspundă la un 

- mare interes naţional. Caracterul acest nou al ar-. 

„matei. ave E) înrturire bună și asupra politicei străi= | 

ine : a Suveranilor, „carii ML se mai pot: arunca AȘA 

NI
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„de ușor în avînturi și sânt siliţi să ţie seamă de 
Voința, paret. a O.e. d. d. 

12 Câna un patron. pune -pe un Ierător sită 
muncească toată diua; datoria lui este de a da u- 
cestui Jucrător un salar” e care se. fie îndestuliător 
pentru întreţinere a sa. a 

Ar fi nedrept de u afirma că lăcomia patroni- 
lor este. singur a causă care împiedică ca „această 
„dreptate să, fie dată muncitorilor. | | 

„Este. o causă mult mai puter nică, „care “DLo- | 
- duce. râul acesta ; aceasta. este concurența nemăr-, 

„ginită. | Așa “dar, cea dintâi condițiune- pentru a | 
asioura muncitorului un „salar: îndestulător ar fi 
de a pute: opri. concurența la limita unde patro- | 
nul ar fi pus in imposibilitate de a indeplini această 

datorie faţă cu Jucrător. | 

Să: luăm-un csemplu: : lată dotiă State care pro-. 
„duc fiecare atâtea sutime: de milioane "de bolduui 
pe an. Aceste done State î- ȘI fac. concurență . care 
va da mai eftin boldurile sale pentru, a vinde mai | 
multe. "Concurența aceasta, profită consumatorului 
carele cumpără acește bolduri cu un preţ atât, de 

| înjosit încât - devine. vesipitor în întrebuințarea lor. 

Din pricina acestui preţ înjosit. patronii și între- 
prindătorii acestei industrie, „spre a reîntra în cheltu- 
elile lor şi spre a- și asioura un. benelitiu oare. care, 

, -
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sânt nevoiţi a “nunti la culme pe lucrătorii lor și | 

a le-dă numai cât niște salarii nieîndestulătoare: 

„Starea aceasta, de: luciu nedre eaptă espune pe. 

0 pănă la desordine - grave, căci - nu este sfătuitor 

mai rău. decât: foamea. 

„Aşa dar limita unde concurența ar trebui îm- 

piedicată este acea, unde obiectul produs nu ar mată 

- putea - fi vendut: cu un preţ.. așa încât să asigure 

“mijloacele” de trait: „Iaerătorilor. și beneficiele legi- 

time patronului. A Numai atuncea s'ar. putea regu- 

menta în conseiințiă, salariele Și oarele de muncă. 

Insă, pentru a ajunge acolo, ar trebui ca di- 

feriitele,. state care î-și fac concurenţă să se: poate - 

înţelege” asupra reducerei ourelor de, muncă. și - 

“supra. mărirei salarielor. Insă, aceasta înţelegere. în- 

ternaționala e atât de greu ude. stabilit încât. se, - 

poate considera ca 0 utopie cu neputinţă de ai 

se realisa. a i 

” “Prebuie. deci recurs la un alt: mijloc pentru a - 

„Jecui răul, Esecutarea măsurei de luat nu trebuie 
..- 

-să atârne, de - " înţelegerea mai multor State, fiind: 

„că o asemine înţelegere este cu neputinţă de a: 

„obținea, ci nunial. de: voința Statului „car ele judecă” 

cuviineios. de'a lua 0 măsură în scopul acesta. 

"“Pariful autonom protector al industriei. naţio- . 

-nale este priitor numai în parte, de. vreme ce nu 

„poate, avea: efect decât - pențru produetele [indusa jr
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: ale * consum: te în înstăşt” țara ce Je. a produs, pe 
And pentru' produetele esportate, concurența este + 
absolut aceiași ca acea, din care provine răul ce - 

i vroim să”l înlăturtim.. , . 

Reg imul protector: mai este! neputincios a lecui ae 
| „răul acesta, fiind că întreprinqătorii industriali vor - 

profita de taxele ce vor lovi importaţiunea, fără 
„i ținuți în. acelaș timp „de a mări salariele - 

La 

MUN citor ilor. 

Guvermul tone prin urmăre să vecurgii la o - 

“altă măsuri, Iato: i 

Statul. nu are dreptul de a se aresteca în 

transacţiunele comerciale, și industriale! ale oameni-- 
lor, fiind “că, - prin aceasta, ar. lovi: libertatea, lor, | 
da are dreptul. de a: împiedica, ca un act îmor al 

ori ce „nedreptate făcută cuiva. 

In puterea acestei datorii, Guv cinul poate fixa 
prin disposiţie legislativ ă, minimimul. salariului ce - 

pat onul este ținut a da lucrătorului carele îi dă 

„diua sa, întreiigă, “salar determinat “pentru fiec: 
localitate prin : niște “ comisiuni compuse. dintre = 

„esperți competenţi numiţi aul hoc de, cătră Guver n 
și: dintrun număr. egal de representanți af patro-: 

"“nilor şi ai lucrătorilor. Comisiunele aceste, vor 
trebui - să . prețelucască” pentru. „iecare loc alitate, 
minimimaul de salar neaparat trobuitor pentru 

esistenţa” unui om.
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O dată siminainul acesta de sula determinat - 

„pentru fiecare din părțile unei ţări, Statul înainte. 

-de a le pune în aplicare, dă un termin oare care 

industrialiloi pentr. a lua măsurile: lor. în această 

E privire. i 

„In urma acestei disposiţiuni mai. multe indus- 

“tii „care din pricina, concurenței, nu. permit între- 

prindătorilor lor de a da lucrătorilor salarii îndes- a 

tuliitoare pentru esiștența, lor, vor trebui „părăsite. 

„Pentru acest cuvînt, .. trebue acordat fabricanţilor 

Și industeialilor: un termen. pentru a le: da: timpul 

"de a incheia cu întreprinderile lor și 'de a vepurtă 

activitatea. și „capitalurile . lor asupra. altor ramuri, 

. ale. îndustrieă „care. comporti minimimul . de salar. 

“In acelaș timp. Guvernul va trebui să. deschi- 

dă hotarele lui importațiunci produeteloi* industri- | 

ale ale. căror fabricaţinne va, fi fost părăsită în fr 

ra sa în urma aceștei măsuri. | 

„De aice urmează că consumatorii din fara vor 

_ăvea! aceste produete cu acelaș preţ ca și mai: în- 

nainte, însă națiunea nu va „mai av ea de “suferit | 

de prodiicţiunea los, fiind-că Statele strtine vor fi 

“ acele care vor da aceste produete, Aceste. State vor 

| îvea la ele - -crisa muncitorilor în stare. " cronică: 

„aceasta li va ti sancţiunea lor penali, fiind-că nu 

vor fi luat în țara lor aceiaș măsură . privitoare 

la -minimimul de salar: Când. aceste, State străine
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„vor fi mat acciași măsură, atunci “industriele Dără 

site vor "putea fi veluate fără ca a muncitorul să'aibă 

a suteri din. aceasta. | | 

“In srirșit mai- iată încă 0 obser vaţiune cu privi- 

"re. “la soarta, muncitorilor. 

A impune taxe onero ase importajiunei cereale: 

lor pentru a da proprietatilor rurală un beneficiu 

'nelegitin, -silind pe clasele sarace și numeroase” 

de a plăti - pânea, 'tebuitoare esistenței lor “măi 

scump decât prețuește în adevăr, este una din mă- 

- surile” cele “mai nedrepte ce poate lua un guvern. 

"Poate. celelalte datorii ale omului decurg dela 

dreptate, pentru acelaș cuvânt ca și acele. căte- -.. 

va datorii elementare ce le am enumerat aice ca e 

semple, şi ordinea morală nu „poate esista - decât, 

„dacă Omul esercită „arepile sale şi “împlinește 

dator iele sale. 

Din deinonstraţiunele de mai sus resultă că. 

drepturile omului decurg de la liber fate” ȘI dato- 

riele sale, de la dreptate. E Ra 

[i e. d. 

_Ş 155. — Societatea. are . datorie de a, face a 

se respecta dreptunile, fiecăruia, om fără” deosebire | 

și de a-l garanta în contra oă; căria agresiuni , 

ori căria detitimări, adică Societatea are. datoria ae. 

a impiedeca' pe oră și cine de a jioni drepturile cuiva, 

1 .
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Dovadă. ——' In starea de sălbătăcie, omul face 

a i se respecta drepturile sale prin propria sa:putere. 

-0 dată în Sgeietate, omul nu rentinții la drep- 

tuiile sale, el renunţă numai a-și face. dreptate el. 

însuși, el încredințează grija aceasta Societiăţei care 

„are prin urmare datoria de a fi ace a se respecta dr ep-: 

-turile omului. i 

Dacă Societatea . nu “îndeplineşte această dato- | 

rie, dacă nu reprimă inichitatea, agresiunea, ca 

omnia, “omul e silit de a-ȘI face dreptate el î însuși. 

Atânci starea socială .se întoarce îndărăt la starea, 

“ selbatică: și în locul . dreptăței 'doninește dreptul - 

„celui. mai tare, "în locul ordinei morale, „domneşte 

anaihia, Prin urmare, pentru a împiedeca- pe om 

“de a-și face dreptate el însuși, Societatea, - trebue 

săi garanteze toate. drepturilă sale. a 

| „ Protecţiunea cetățeanului Și aplicaţiunea Jepret: | 

„pentru toţi, fără deosebire, adică egalitatea dinain- 

tea legei, este unul dintre resultatele cele mai mări 

- obținute de cătră marea Revoluţiune francesă. 

„Este invederat că și aice, tot dreptatea este” 

acea care „dictează Societăţei datoriele «ei. 

| ea e d.d. 

_$ 154, — Libertatea și dreptatea. sânt basele 

fundamentale ale drepturilor + şi datoriilor inter- 

“naţionale.
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| Dovadă, pe oare „ce naţiune este compusă 

din “fiimţi orienești, „de. acolo”. resultă, că naţiunele 
"au unele aţă cu altele, drepturi și datorii care de- 
curg, ca și pentr u oameni, totdeauna din libertate 

ș din dreptate, 

„Astfel oră -ce "naţiune are urmiitoarele dreptu 

esenţiale : ES 

„10 Dreptul da a trăi ca naţiune. 

“Ori ce naţiune are, ca cui ce om, dreptul de 

„a trăi.  A--se atinge de viaţa unei: naţiuni este 3 

o crimă mult mai oravă încă decât a se: atinge de 

„via.a unui om, fiina- că se. calcă la, picioare. “drep-. 

tuvile cele mai inseninate: ale unui mare număr 

de. ființă "omenești. și că se înfiiuntă ȘI se lovesc 

sentimentele e are le sânt cele mai scumpe.. “De a- 

colo, "nedreptatea Guvernelor care voesc să distru-. 
x oi naționalități. și opunerea, legitimă a 'acestora. 

Vrezirea naționalitățiloie este: cea mai mare . pu | 

„tere a secolului Nostru: Ori ce guvern care are în 

fruntea sa, această putere, „ave a se lupta în. potri-.. 

vă unui adversai: carele - este o hidră cu: şepte-spre=: 

. dece capete. In zadar le taie, ele. crese înapoi, în- 

suflețite de o uri ă și de un Spirit de vosbunare care. 

„crese în raport cu opresiunea esercitată, asupra na- 

E țiunei subjugate. 

" Revoluţiunea de la 1545, în Franţa. în loc de 

a se măroini a fi o revoluțiune' politică, a făcut
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greșala de a voi uși da aerul unei vevoltițitni s0- 

| ciale.. Pentru acest cuvint ea a ajuns la dictatura iN 

imperială, în loc de a: da Franţei, cum se sperase; 

instituţiună mai liber ale decât. înainte. 

De acea, în. Republica actuală, Francejil Sau 

Și ferit, de a-și | "da aerul de socialiști ȘI faptul acesta 

“singur este. de ajuns pentru a dovedi. că spiritul 

public a făcut în. Franța, de la 1848, , propâșii Î 

mense. 

“Prin: urmare principele Bismardk a e greşit când 

a gis î în Reichstag că dacă pe vremea. întăei Repu- 

plice, Franţa, a voit să întindă asupră Europei prin- ă 

cipiele. politice ale rev oluțiunei, astă-di,. dacă ar la- | 

Sa-0 cineva, „ea: ar îneca-o cu a principiele ei soci-! | 

| liste. | a 

Ti toate celelalte State ale Eno apei, vevoluţi- 

“unele făcute în 11848, după pilda. Franţei, au avut 

un caracter curat politic, și cea .ce este mai mult, 

un caracter: înainte de toate: naţional. De acea au. 

şi dat pretutindene vesultate, foarte însemnate, - 

- 'Deezirea naționalităților. a izbuhnit î în. toate ÎN 

zile cu 0 putere fulg evătoare. Acestei puteri. MO. 

xale se: datorese unitatea Ttaliei și unitatea, Germa- 

miel, cele done mai. mari fapte: politice” ale secolu- 

ui nostru și ale timpurilor moderne. Por. acestei | 

„puteri morale se datorese emanciparea și rădicarea 

Ungariei, a Românii, a . Serbiei: și: „ constituirea în-.
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tre un Stat autonom : a Bulgarie. Sentimentul + na- 

- ţional domnește pretutindene ȘI ori ce ar face ad- 

„versariă, săi, viitorul îi. aparține, fiind că. constitue . . 

O
 forță mai vie și “mai mare decât toate acele care 

îi sâmr opuse.. Astfel, cînd un Stat mare se. încearcă 

m
 a distruge pe un Stat: mic, desnaționalizându-l, nu. 

“numai. face un. ct. nedrept, dar își crează și sieși 
greutăți mari și se espune la pericole. necontenite. 

- Confederaţiunea este singura formă politică sub 
care Statele-cele - mari pot grupa în jurul lor State 

mică de: naționalități. diverse și! ȘI pot asigura con- - 

cusul - lor leal pentru apararea întregei confede- 

rațiuni. | Ă Mai 

„De la Nordul la Sudul Europe orientale, de. - 

la marea Baltică la marea “Ari atică și la marea E- . 

geia, sânt mai mult de cihcă-decă de. milioane de . 

suflete. care aspiră toate la viața naţională. Aceasta - 
este o mare forță ascunsă și ar trebui Să fie cineva a 

orb pentru a nu o lua în considerație. 

* Leșii,: Cehii, Ungurii, Românii, Uroaţii, Dalma-" 

„Ții. Sirbii.. Bulgarii, - AMontenegrihii... Erzegovinienii, 

Bosniacii,  Albanejii. Macedonienii și Grecii, toate 

aceste naţiuni voiese să trăiească „fiecare în țara 

su. Nu este în lume putere în stare. de a nimici 

“aceste naţionalităţi, împuindu-le cârmuitori străini 

şi intergicindu-le limba lor naţională, 

“Pentru: a se opune cu “eficacitate unui Stat 
.
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„mare carele ar voi să le “distrug gă, națiunele aceste . 

„trebuie să . eie, “în momentul luptei, următoarele: 

- doue: măsuă a 

Intâia, măsură este de a declara, întrun comun Di 

i acord, toate de o dată, răsboi Statului caiele . a 

Voi să subjuge pe una dinti” însele și de a se: pune. | 

fiecare în țara sa, în stare de aparare în contra ori că- 

-reă încălcară, concentrându-și puterile într” un punet 

_ statejic bine ales și. pregătind apararea în țirmu- 

“vile tăete câre ameninţă comunicaţiunele încăleă-: 

_toriului. . Astfel, încălcătoriul -în loc- de a avea pen + 

tru dînsul. ostirile acestor State mici, le ar. avea 

în contra sa și: invagiunea acestor State nu. ar fi 

pentru 'oștirile Statului: celui mare "0 simpla preum- 

+ blare militară, căci în loc. de: a fi. primite la trece- . 

“rea lor. cu “pâne și sare, aceste” oștiri de. încălcare -. 

ar fi primite cu glonţe. o | a 

A doua măsură neaparată - de luat e că, toate Sa 

aceste națiuni „să se alieze. într” un comun acord cu 

acel dintre Statele. nai . vecine care. “ar fi. în răs- 

“boi cu Statul încălcăitor ȘI axele le :va oferi cele 

„mai multe garanții că. autonomia și Viaţa lor pro- 

„prie naţional vor ti vespectate, 

| Din nenorocire; Statele cele mici de naţio- 

nalități diferite. în loc. dea se susţinea. unul pe al- 

tul pentr u a garanta esistenţa lo și autonomia lor, 

iau anele. daţi eu altele atitudinea unor rivali ui ata -.
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„de. a se încăiera și neînțelegerile lor sânt esp 
tate în paguba lor de cătiă marele . State vecine. Si 
Astlel Serbia a ficut Bulgariei un răsboi. nebun, 

„„Pricina - e, că Principii Statelor celor mici ca și ce- 
“lor masă cauti în întreprinderile : militare mijlocul 

de-â stabili asupra țărilor lor regimul autoiitar cu. 
un guvern „personal. Aţintirile, acestor niici princi-. 

pii sânt cu. atât mai vătiimătoare că nui pot Dro- 
duce. nică un: vesultat, căci dacă Statele cele. mană. 
pot une. ori să cucerească O. _Prov incie prin. mari 

sacrificii, Statele cele: mică nu 0. pot face, Ultimul 
văzboiti. între Serbia, și Bulgaria eo nouă dovadă 

„despre aceasta, Cu toate că Sîrbii ai. fost î învinși, 
Bulgarii ai fost. înpiedecaţi de ciitră Austria de a 

„prota de vietoria lor. 

O nouă dovadă despre: divigiunele acestor State 

„mici, este rivalitatea Bulgariei și. a Greciei pentru 
- posesiunea, Macedoniei. Dar Macedonia trebuie, după 
.tractatul de la Belin, să . primească 0. org ganisare . 
autonomă. Să i se dee mai întăi această or gani- - 

sare, Și dacă Statele! Baleanice sâni destul de Gu- 
minte pentru ase lega într” O confederațiune, Ma- 

cedonii vor putea face parte din ea, fără ca pentru 
| aceasta să, „lovească! în suzeranitatea, Puveiei..  Ast- 

fel provincia aceasta nu ar aparținea esclusiv nică 

Bulgariei nică Greciei. și li ar aparținea totuș a- 
minduror, în privire că Macedonia făcând parte din. 

,
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confederaţianea balcanică, "Bulgaria Și - Grecia ar 
„te age. de lu dînsa un folos egal pentru. apararea 

lor mutuală Î ia 

De aceia Și cercurile politice serioase din Viena 

și Petersburg dic că, pentru a arata cât de ilisorie 

este idea unci Contederaţiuni Balcanice, ur fi de-. 

| ajuns „de a rădica: -cheștiunea Macedoniei pentru 

a- tace pe confederați a se încăiera. a 

„: Piediea de. ciipitenie care se” opune e Ia stabilirea | 

“aanei. „contederaţiuni. a Statelor. din peninsula: baleani- -.: 

. că, sânt Principii acestor State mică, dinastiele lor, 

rivalitaţile lor: de familie, concesiunele lor: într n 

scop personal faţă: cu voinţele unuia dintre | mare- 

„le Stare vecine,. în sfîrșit toate miseriele princiare 

care sânt cu atât mai mari cu cât Statul este mai mie, 

Ungaria, la văndul său, uitând principiile. în 

virtutea, cărora șa redobândit: esistența. sa Baţio- 

nală, caută a desnaţionaliza pe h omânii din 'T'ran- 

silvania şi „restringe . autonomia Croaților „Nu cu 

„chipul acesta pot Ungurii - Să-ȘI pregătească - Sus 

“ținitori când va sosi: oara încercărilor. 

Asupra” oamenilor politici al acestor diferite | 

State cade datoria de a se. consulta. și de a avisa 

la nijloacele de a schimba această, tristă - stare - 

de. lueruri.. - | 

In cea ce privește pe Statele cele. mană care
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voesce să rupeze. sub influenţa lor Statele vecine 

. cele mică, iată, învăţămintele care iesti din esperiență: 

“Prin 9) ingerinţi. supăr itoare în: afacerile din - 

lituntru „ale unui Stat mic, Statul cel mare care 

Va emancipat și'i a redat Viaţa sa, națională, pierde 

simpatiele. acestei țiui. - Rusia, sa putut “convinge 

| despre acest, adevăr, mai întăiiă la 18483 în : Moldova Și 

Valahia Și în urmă” în. Bulgaria. “- aa s 

+ 

“ Adevt rul al doilea „este, că un guvern ori care 

“ar fi el, chiar guvernul împrovisat al unei ări mici 

E de tot, poate să: facă în țara să Statului celui mai 

puternic, o opunere : atât. de serioasă încât să re- 

sulte. pentru Statul cel mare mai mult de cât o: 

situațiune displăcută, chiar! o situațiune grea. Ru- 

sia a făcut esperienţa. aceasta. în Bulgaria. 

"și Austria a făcut. esperienţă. sa în Serbia. 

E După ce sa slujit de principele țărei aceștia în scop 

de a stabili acolo influența sa, o singură di î fost 

de ajuns pentr ua răsturna întreaga această  elă- | 

“dire șubredă. . Cu. căderea „princepelut carele . se 

tăcuse | instrumentul ci, a dispărut și. influența 

austriacă. Intru atât este: adâvărat că, „pentru a. 

avea o influență trainică asupră unui Stat mic, Sta- 

tul cel mare trebuie sii aibă simpatiele acelei națiuni, 

și nu le poate obținea decât apărind-o în intere- 

sele ei internaționale și abținându-se de.cii ce u-



ploatațiune Je 

“ adevărat; per 

va. fâce din : 

“nilor 'săi, * 

puterile mon 

„blicei. France 

„ta a, învenin: 

si navig: caţinnel 

o mare jîeni 

“la conflicte 

„istoria. popot 

tă pricină, Th   

a 

i 

«|. "ORDINEA, MORALĂ . pg 

“mestec în af lcerile ci din Iantu ȘI, de Oră. ce es... 
e. terenul. „economic. a ME 

a... ie . C, . d. A 

20 Ori d națiune. are.. areptul de a, se organi- 

“sa în lămatill ei după propria sa voinții. i 

„Dacă pțincipiul: 

dânsul este 

e 

- «Cărbunariul. esto” stăpân la 

adevivat pentr u individ, e încă “mai 

tru 'o. naţiune întreagă. care oferă, mai 

„multe garaniţi. decât “un simplu individ, că ca nu. 

libertatea ei un: us vă itiimător veei- 

v. 

Istoria. nf arată dealțmintuelea că intervențiu- - 

unul din - rest 

o Or. G 

Oi ce p 

„mea în afacerile liuntrice. ale unui. Stat n'a dat 

nică o dată re kultatul ce voiau. să obţie, Astfel, când 

whice at intervenit în "contra Repu- a 

pe eșite. „din Revoluţia cea mare, aceas-. 

t. numai cât: situația fără a: da. nică 

tatele umiirite de câtă aceste puteri. 

Ia E Qi aq. 
PE 

j 4 naţiune are libertatea coimerciului și 

edecă adusă, acestui - arepi 'constitne N 

e care trebuie neaparat, să ajun 1oă . 
ae 

nteraționale, De, aceea, vedem în * 

telor, multe riisboaie iscate din aceas- 

ai ales între „Puterile maritime. Când -  
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una dintre aceste voiește « să domnesc asupra mă- 

“rilor. în dauna celorlalte .) iîenind: drepturile. lor, -ea 

se. espune. a. vedea: că sc lighează mat degrabă sat, 

mai tărgiti- în” contra ei fotele Statelor jienite, Aşa. 

întrebuințarea, puterei cu disprețul, dr eptului pro- 

Dă „vo:teă în: ordinea "morală; ca, și în ordinea fisică, 

„ veacţiunea unei puteri. egale ȘI contrarii care vine 

„să vestabileaseli echilibrul „tulburat, aa ui | 

| Ii e. c. dd 
„? 

a On ce naţiune: are „drept asupra, teritoriu- 
Li . - . - 

lui său. = Se N 

"Ea axe acest drept. cu” icelaş “titlu cum omul are 

„drept asupră. proprietăţe ei sale.- A despoiu o naţitine | 

de: o parie,a teritoriului săi, este cea mai mare 

„nedreptate ce i se poate face. și: pe care 0. îndură 

mai greu. Iată de ce-din aceaști urmează O stare 

de dușmănie continuă care : dă- năștere, la. confliutele 
. 

internaţionale cele. „mai orave: 

e îi “Cie. d. d. i 

5% Ori 'ce naţiune aie dreptul-de. a nu îngă- 

dui ea echilibrul internațional să fie tulburat: . în 

| “detrimentul” său. 

Caci atunei securitatea sa. este „compromisă: | 

Un guvern prev ăqiitor: și "carele are o: bună 

politica esterioare, ia în scopul acesta. rhăsurele ne- 

„cesare inainte ca faptul, să 'se fi îndeplinit, adică 
.: 

-.
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„drepta 0 situațiune. rea decât “de a -0 preîntitnpina. 

„ ORDISEA MORALĂ i nou: 

E „înăinte. ca echilibrul internațional să fi “fost tuba 

rat în paguba sa, căci este. mult niz ereu de aîn- 

N 

este purtarea lui Napoleon! TI în 1866. Dacă ze 
" tumcă el ar fi interdis Pr usiei de a ătaca, pe. Austri ia, 

Prusia ar fi fost silită. să o astimpere și nu ar fi. 

"cucerit la Sadowa supremația sa asupra Germaniei. 

| nă de dânsele: 

| „Pentru că a. "voit; pe. urmă, să îndrepte” situația” cea 

rea ce i se facea; “Napăleon. III a cădut la Sedan 

"De: prisos de a înmulţi exemplele ; istoria e pli- i 

: Ia - „i ed d: 

„Ge On. ce naţiune : are dreptul de a se alia cu 

alte State, „Pentru a garanta existenţa sa, dar: ca, 

nul are, pentru a ameninţa, existența unui alt Stat. 

i Aşa -este tot” pentru acelaș cuvânt „pentru. ca- 

“ vele este permis unui: om de. a se înarma spre le. 

” -gitima. sa aparare pe când i este oprit. de a o face 

1 în scopul de a atenta. la. existenţă altuia, i 

De aceia, alianțele: "defensive sânt tot-deaună 

1egsitiinc, pe când alianțele otensive constituese de-. 

ja.prin ele-înșile un atentat internațional, un act 

„de. ostilitate - pe carele Statul ameninţat . prin aces-, 

| te liane, „are în. tot-deauna dreptul de al reprima.. 

N
 „ Alianţele . oiensive' care: "ameninţă securitatea. . 

aul. Stat, lao o situațiune intorbațională anormală, . 
. 

2 

Exeniplul cel mai isbitor in, priviiea aceasta. 

„- 

e. 

z 
.



. 

"102. 1: GILE FUND ALENTALE ALE USIVEIISULUI 

impun maţitinelor servicii “militare exagerate ȘI a 

„june fatalminte' la ăsbol, e 

Ea a e d. d.. 

cu 0. maţiunc are dreptul de: a se. opune prin 

“putere ea la tot ce. vatămă demnitatea sa, -securi- : 

„- tatea, sa, sau interesele sale legitime. : IE Ia 

„Pe câtă vreme. nu este stabilit un. arbitragiu . 

superior pentru a curma! ncânţelegerile. internațio-” 

nale ale Statelor, ori. ce naţiune jienită, este „pusă 

în cas de: legitimă apărare și aie dreptul de a-și. face 

singură dreptate prin. putere. Naţiunele, asuprite 

at acest drept cu atât mai mult cu „cât nedrepta- 

“tea ce ]i se face este mai „mare, o 

Poate. drepturile: internaţionale; ca şi acele ce- a 

le im. enumer âț mai-sus că exemple, decurg pen-. 

tru aceleși cuvinte de la libertate: care. este. basa | 

lor fandamonitală. 

a e. a. a | 

Iată acuma datoricle de căpitenie” internaţio-. 

nale. care decurg de la. dreplăte : ia | 

„19.0. naţiune trebuie să respecteze drepturile 

unei alte. naţiuni precum „voiește. a se vespoeta 

drepturile. sale, | a 

"Toate Guvernele pretind că observi dreptatea ! 

în relațiunelo lor internaționale, și aceasta este a 

„atlev arat pe cât timp nu pot face altminterlea : însă 
+ - - . :
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"îndată 'ce osese o ocasiune favo abilă pentru u alovi N 

nepedepsit, în folosul lor, în dreptul unui alt Stat,. 

nu lipsesc de.a o-face. - Lipsa aceasta de. mora- 

litate în relațiunele înternaționale. pănă la stîrșit, are. 

tot- deauna ur mări rele pentr u tiptuitor. Astfel purt a 

„ea neleală a lui Napoleon I cu: Familia domnitoă- 

re a Spaniei, i-a făcut mare rău. și a v început se- 

7 ia nenorocir ilor lui. 

Principele Bismarck" nu'a avut nici ela se mă- 

guil cu “apucăturile sale faţă e cu Spania în aface- 

rea insulelor Caroline: | 

Anglia, a făcut aceiași csiperienții cu a Portugal 

înti”un conflict; recent. de o natură analogă, Și. 
U 

"pu ransvaul Boării îi au arătat cum. O naţiune mică 

poate resista unui “Stat, puternic carele voiește, U 

tace o nedreptate, 

„Cea ce un guverm are mai i. bine ds făeut, este . . 

de a-fi totdeauna drept și cinstit în velaţiunele 

sale internaționale : : prin aceasta, posiţiunea, sa va îi 

| mai bună ȘI profitul stiu mai mare. 

Gea d. 

90 naţiune, nu trebuie să caute Să i desbrace. 

pe. o alta. i . | 

„Mai, întăiti find-e ie nediept ȘI apoi fiind- -că 

“ spoliatotiul trebuie toţ-deauna să s5 aştepte la xe-. 

vendicarea il răsbunarea naţiune: desbrăcate. Și. 
N
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dacii națiunea aceasta na este destul de tare pen 

tru a-si răsbuna, fiind singuri, ca va fi destul de 

“tare pentru a se. văsbuna la cea. dintâi ocasie, u-: 

nindu-se cu Statul carele va face răsboi spoliato- 

viului ei. "Dreptul; acesta este - mepreseriptibil, se. 

. transmite din. generațiune în generaţiune, Și - vine, 

tot-deauna un moment unde dreptul dispune de 0 

putere oare-e are - pentru a îndrepta o nelegiuire, 

o. e. d. d. 

30. Un Stat nu trebuie să  umeltească intriei 

tulbură iri la .o altă: naţiune. | 

Procedeurile- aceste -neleale, în loc de a pro-... 

cură foloase durabile, până la, stirșit deconsideea- 

| ză pe Statul carele le pune. în practică "atrag 

ura și văsbunarea naţiunei nedreptaţe + Și aa 

liaţilor săi. o 

Aa | “e. e. 4. d. 

4 Un Stat nu trebuie să caute - a domni a: - 

supra celorlalte State, căci măi de vreme sau mai 

târqiu se „produce o reacțiune pentru :Statele apa- 

“sate: și pănă la sfiișit o coalițiune răstoarnă pe a- 

| „păsător și restabilește violent : echilibrul întermaţio- 

nal în paguba aceluia carele: Pa tulburat. | 

| Așa a cădut Napoleon LI. Istoria ne dă multe - . 

alte exemple și ne păstrează. pentu “viitor altele : 

tot atât de instructive ca și „acele ale trecutului. |
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De altminterlea ac seste s se pet ec întituri chip de. 

tot analog: și în ordinea materială : Când presiunea 

“Eterului este . tulburată prin o . tensiune electrică, 

“echilibrul acestei „presiuni se vestabilește: prin 0: 

- Am demonstrat ($ 143) că voinţa. corpurilor 

„„ eterate, adică. sufletele, domină lumea morală, pre- 

, cum Eterul domină lumea, fisică. “De aceea, când 

un tiran apasă voinţele, mai multor națiuni, aceste. 

„se coalizează, adică pun toată acțiunea lor în contră 

| apăsătoriului pentru a restabili echilibr ul moral, ȘI 

fulgerul lor este tunul. 

„Așa. dar, cei sătoși de dominaţiune pot A si 
pa 

| guri că pănă, la sfîrșit vor. fi poti 

  

5 
6. cdozazta, 

pa 
Dc. 

d Cea mai bună politică internațională, “este 

0 politică leală - care întreține bune velațiune” GU ce 

E lelalte State, fără a. „căuta: a le.- esploata întrun : | 

Scop. egoist, căci sosește numai decât 0. di în care N 

" Statele astfel esploatate bagă de seamă că price 

. tenia ce di se „oferă costă. mai mult decât face. 

pi 

„ge Când un guvern arată vederile, sale asupra 

vetațimnilor internaţionale, fie „prin. pres, fie prin. 

noie diplomatice, fie prin „disenersuri ministeriale, Aa 

2
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datoria sa aste. de: a nu poneari pe adv oxsarii. sci 

și de anu pune. înainte talșe . alegaţiuni. 

_ Căcă prin aceasta cl se descreditează pe sine-în- 

_Suși, nocliniștește interesele naționalilor Sci, întartă de- 

geaba | pe, advers sarii și tulbură, ast-fel ordinea MO 

rală inter naţională. Ma E | 

| 0. e. d. d. 

(ăi Un Guvern trebuie şii se fer: ease ă de a avea i 

un joc îndoit în relaţiumelă sale cu 'celelalte State. 

, A face pe cel-mai șirăt, întrebuințând dupli- 

i citatea, este o politică rea. care pănă la stișit dis 

„creditează pe un. guvern și depiirtează de. la dîn- 

sul pe celelalte State, inspirîndu-le neîncrederea. 

"Pot așa este şi cu toate datoriele: înternațio- 

nale.' „Ele decurg - toate de la dreptatea. care este 

: basa lor fundamental, Și ordinea morală înterna- 

țională nu poate exista, decât dac: națiunele se 

bucură liber de „drepturile lor ȘI observi cu drep- 

tate datoriile lor reciproce. a 

Din demonstrațiunele de. mai 'sus urmează că 

libertatea și dreptatea sânt vasele fandămentale ale | | 

„drepturilor ș și datoriilor internaționale. 

e ce: a a. 

Insemnare. — Când echilibrul între diferitele State 

este tulburat, și când nică un arbitraj superior nu. 

„le. poate impune respectul drepturilor lor respective, 
,



  
“mai idilele din” acel timp. 

„ GRDESEA MORALĂ noa 

” atunce națiunele ca şi “imdivigii. în stare de stilbii- 

tăcie curmă neînțelegerile prin ptitere și ajung ast- - 

fel a stabili ordinea morală : internaţională numai | 

, dacă națiunea care avea pentru dinsa dreptaul, este 

- învingătoare Și dacă învinoi itoriul se foloseşte de 

victoria” sa în marginele. hotărite; de dr eptate. 

„Nimene nu ar. putea tăgădui că ordinea “mo- 

rală, internaţionali nu este: astă- (i adânc tulburatit 

în Europa. Dacă ne ducem la' causele care au a 

- dus această, vea: stare. de Iuri; vedem ! îndată că 

nu. nâţiunele înșile sânt cele ce - „greşesc, ci. numai 

Guvernele lor.. | 

- Asttel - devastările trupelor lui Tadvie al. x 

în Palatinat ati trebuit neaparat. să împlânte o ură 

vie şi. dăririța ardătoare de răsbunare în națiunea 

ger mană. 

Cu toate „aceste, când cele. dintăiii coloine. 

ale Ropublicei francese sati zărit în Gerniania, 

„sătenii le întimpinau” cu. pâne și sare și le salutau 

„ca pe niște liberatori, fiind-e ă vedeau î în diusele pe. 

propagatorii principielor “din 1 189, Pentru a-și 

da: cineva, seamă de acest intuziasm,, S să citească nu- 

„A trebuit ca Napoleon IL, să îi facăat ) pe Gen 

“mania, să sufere toate apăsările, toate umilirile con- 

semnate în istorie; pentru ca întreaga naţiune & de 
ps 

“mană! să se vi idice ca. un, singur om, să . se coali- -
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zeze cu Rusia, cu Austria, și cu Anglia și să se 
E răzbune întrun chip atât de cumplit, : răstur- 

mândurl. Di Ra A 
n 1870; Napoleon IN este caca care amenin- , 
ă pe. „Ger mania și-i declară, resbel, 

“ De astă dată; Germania str îns unită cu Prusia, 

pregătită, de. mult pentru această luptă și „condusă . 
„de un geniu. militar. de o mărire estraordinară, câș- 

tioă asupra Franciei victorii strălucite ȘI răstoarnă 
pe Napoleon III. | Ra 

"Acuma, o întrebare : Oare națiunea francs, 
sub Ludovie al XIV simţia ea nevoia de a se răsboi 
în Germania: Și de a tace acolo pustiină ? Nici de - 
cum, Ludovie al XIV. a fost acel carele a Yoil-o îi 
și fiind-că dispunea de o putere absolută a Și fi icut-o. 

Ă doua. întrebare :. Oare națiunea fkancosă sub 
Napoleon LI voia numai decât să calce: în: picioa- 
re toate Statele “Europei pentru a face din 'dîn: 

- sele niște Vrăjmași neîmpacaţi Și pentru a: cădea 
„la rîndul său sub coalițiunea, lor? - Nici. de Cum. 

Napoleon La fost acela, carele a voit-o, și a făcut 
- așa fiind-eă avea puterea. absolută ș și era înzestrat 
eu un mare geniu. militar. 

“In stirșit, o ultimă! întrebare : Oare Francejil, 
sub Napoleon al III aveau mare poftă. de a se. a-: 
vunea, aspru Germaniei ? Nică de cur. Căci nime 

“nea n-a luat în serios comedia plebiscitar care |
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„trebuia să „deie : acestei îmtroprindeni  coiasfinţivea i 

națională. - a 

- E „Așa, dar este birie demonstrat, că nu națiunea V 

feaneesăi aste adevăratul vinovat, ci Suveranii, ci 

„învestiți cu o putere absolută. . Iată de ce, îm- 

“tau, Wilhelm - I, când armatele sale au “într at . 

în, Francia, a făcut cu drept cuvînt aceasta, deose- 

bire în proclămaţiunea sa, căci. el a dis: «Nu mia- E 

+ ţiuneă. francese fac răshboi, ci: Imparatului ci: 

Faptele aceste arată cât. se înșală acei. carii "neso-. : 

cotesc * acțiunea, voinţei omenești  asupră evone- 

mintelor istorice și carii caută a espliea totul nu- 

mai prin înr îuiirea climatului și a. alimentărei.. 

„După. ce a învins pe Francia, Cancelariul Ger- - 

î- manie i-a impus, cesiunea- Alsasei Și Lorenei. Ce- . 

- siunea |  Alsasel, cu capul de” pod de la Strasburg, 

veste necesari. Germaniei pentru a pune provinciele 

i venane la adăpostul : unor noue. . agresiuni din. 

par tea Franciei. Cesiunea Lorenei: cu Metzul, carele 

. -îndintează ca un: țăruș în corpul Franciei, este pen- 

tu. dânsa o amenintare Și o primejdie necontenită. 

Ce : “câștigă Germania. ca, 'să iee această atitudine 

N "agresiv ă taţă cu. Francia ? Principele Bismarck a 

declarat îi: Reichstag că după socoteala militarilor i 

„+ competenți, “posesiunea cetăţei „Metz: face pentru 

„Germania: cât o. sută de mil. de oameni: Fie! Dacă 

însă Francia, tot, din causa. aceasta, înjgheabă în 

1
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- contra Germianiei două sute de mii de oameni mai 
„mult, să- vede că; avantajul pentru Germania de a 
poseda Metzul este simțitor redus, 

Dar vilele acestei ameninţă perpetue” ftcute 
Franciei nu s6 opresc aice și iau din contra, un: ca- 
vaeter de o eravitate estraordinară! Francia în si- : 
tuațiunea ' aceasta, este” silită de a înarma la cul- 

| me: și de a. pregăti ăsbunarea ei. Germania din - 
„partea ei, este silită dea! inarma pe acelaș picior 
pentru a- Și asigura posesiunea acestei posiţiuni în- 
-naintate, și iată cele dloue-. națiuni, mat civilisate 

| din continentul european care se vuinează în chel-. 
„tueli de. inarmări și care pândesc: momentul de 
a se. arunca, ' una asupra celeilalte pentru a-și face - 
Un. răsboi de esterminare, „Un astfel - de. 'ăsboi, 
ori-care i-ar fi sorți, ar. fi fatal Europei ; * căci Și 
Francia și Germania sânt de opotrivă necesare pro- 
gresului civilisațiuner. Acei €arii. eved că un răs- 
boi european ar pune capăt la Stare. grea, de astă- N 
di, se înșală, ciiel starea aceasta este tocmai resul- 
tatul ultimului văsboi franco-gernan și un nou Lrăs- 
boi ar face-o numai cât mai rea, “Singurul reme- 

„diu raţional pentru această stare de lucruii, este că - 
Germania, Austria și Italia să pue politica! lor din 
afară sub controlul imediat al Parlamentului, - așa 
cum se face în Fi rancia și în Anolia. 

Câna pacea lumei nu va atârna murat de vo- 
i
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inţa. unui singur om; Europa. va, eși: din starea 

amenințătoare actuală, fiind-că suvprinderile și toa- 

„nele nu vor mai fi cu putință. Atuncă seenuita- - 

_tea Statelor . europeane . nu “va mai fi “âmenințată 

Și tulburată prin pornită Și spaime necontenite, 

Partisanii regimului autoritar susțin că politi- 

ca din. afară, pentru a fi bună, trebuie. să fie. es 

clusiv păstrată. capului Statului. . . | 

 Aserţiunea aceasta, este contrast de! cătră « es. 

perienţă, căci "Napoleon III șa înstrăinat Rusia prin 

i răsboiul din! Crimea, pentru a face, cu preţul. unor . 

jertfi: foarte mată, trebele- Angliei în Orient. 'Toţ 

„acestei politici din afară, personale a capului Sta- 

tului, datorește Franciă 1 espedițiunea « cea nesocotită ă 

din Mexic. | a | | 

Pe când, sub regimul vepublican actual, FI rancia 

a refirsat de a' se face: instrumentul Angliei în E- 

. oipt -și nu sa "dus să răsboiaseă pentru „dânsa în - 

Sudan. i e Si Ia 

„ar în cea ce privește politica din: aa ăa An-.. 

gli, care. se află sub controlul Pi wlamentului, ni 

mene nu poate tăgădui. că ea nu este foarte prac- 

tică Și foarte folositoare. pentu interesele britanice. 

Este de prisos a înmulți esemplele.. 

Da „ Norddeutsche Allgemeine Zeitung a dis, că dacă 

un-.Om ihteligent ar face pe Francia, să înțeleagă | 

că trebuie să renunţe la răsbunare.. ea ar câștiga u-
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p. ” - 

4, 

_tunce mult; în “alte direcţiuni, Aceasta „este Uşor. 

de. is, însă să ne 'punen în locul ei, cu cetatea 
torniidabilă de la. Metz înfiptă în coastele noastre | 
și atuncă Yom schimba vorba. 

bă 

"0 foaie oficioasă din Viena a fiicut la vorbele 

aceste ale Norddeutsehe Allg gemeine Zeitung IA un râs" 
-puns' foarte : just. Ea i-a dis: «Dovadă că Fr rancia 

| «este cârmuiti de. oameni „intelegenţi, este că cu 
„să plătit UȘOr cele : cinci miliarde. de contribuţiuni 

«de. vesbel ;. a întărit 9rozav. armata! sa; a dobiîn- 

«dit protectoratul asupra Tunis ; a cucerit un” 
«mare. Imperiu i în Indo- China șa. răstur nat pe Mac- 
«Mahon, carele amenința instituţiunile ci. zepubli- 
„cane: a înlocuit la președenție pe Grevy prin Car- 

| «not; a condemnat pe generalul Boulanger a făcut 
sesposiţiunea univ ersali din 1859 Și: a rădicat tar 
«ui Eiftel.» 

Această foaie ar ii putut să. âdaogiă că. de. 
doue-getă de ani de când Francia se află, în repu- 
blică, politica ei din afară: a fost four te cumin- 
"te Și foarte. statornică,: cu toate desele schimbări 

de ministere, și că prin, această politică leală, 'ea, 
șa atrăs simpatiele care - restabilese pănă la un 

"punct oare- -care, echilibrul european atât: de adâne 
tulburat prin ultimul răsbol franco-german. "An- 
glia se află cu întreita” alianță în contra Franciei, 
fiind-că aceasta! este tăcut aliată cu Rusia, rivală
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primejdioasă ; a Angliei. « cu Asia Și în. Buropă orien- 
tală, „Acesta este lucru firesc, și nu. avem de ce 

să ne mirăn. Dacă Fi rancia ar reîncepe politica, 

lui  Aapoleon III și dacă sar. arata dușmană Rusi- 

, Anglia ar fi deîndată: cu Și pentru Francia, în 

SE “sensul că ar căuta a. face dintr însa “instrumentul : 

său în. contra "Rusiei ca și în 1854, . rtimânând a 

| privi. în urmă, liniștit, căi în 1871, cum Germania și . 

- aliaţii că s'ar arunca asupra Franciei pentru, a 0 sfișia.. 

Și apoi, ce poate face. Anglia pentru Francia . 

într un rășboi continental ? Să-i dee concursul flo- 

telor sale ? Dar răsboiul fvanco-german din 181 1 

a, pus bine în evidență, de „ce puţin efect, ește. ac- i 

„iunea flotelor într” un | răsboi continental, și . aceas- 

ta mai ales : astă-Qi, unde Sar afla din fie-e care 

„parte. de la trei la păâtu milioane, de Tuptători,. 

Francia are “prin urmare deplină, dreptate de 

a piefera alianţa, Rusici. decât a. Angliei. - Aceasta 

este pentru dânsa chestiune. de viaţă sai de MOR 

te, și acesta, este sihgurul mijloc, cel ae acuma. 

pentru a restabili echilibrul european ȘI pentru 

a se gărahta în contra atacurilor întreitei sai îm- 

| - pătritex alianţe. - Di 

„Adevăr urile . acestel politice. sânt! atât de ele- . 

mentare. încât am fi judecat de prisos de a le. e- 

nunţa, dacă - nu sar vedea în toate qilele publi- 

o „ciștă mirându- -se că „este așa, sau chiar oameni de.
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stat fianeeji: sfătuimd. pe Francia, de a se strica cu 

Rusia și de a se alia cu Anglia, precum. a făcut-o 

de curînd unul dintre diplomaţii ei cei vechi. 

Acest diplomat francez a susținut că dacă - 

- Francia ar păstra neutralitatea, „ar. avea nemic de 

- temut. de la împătrita Alianţă, care -ar' fi esclusiv 

indreptati în contra Rusiei. | 

Cum se poate admite un singur, “moment că - 

Germania ar A atât de nebună. pent ua între 

„prinde o cruciată în contra, Rusiei în: scopul de a 

, servi interesele, Angliei în Asia : d 

Şi dacii această împătrită alianţă ar isbati, cea 

ce e puţin probabil, de-a învinge pe. ' Rusia “în 

imperiul său cel nemărginit, oare căderea și chiar 

desmembrarea Fi anciei hu ar fi consecinţa nemi-. 
a. 

jlocită a- acestui răsboi ? 2 

Din contra, este sigur că, în. Qiua cind Francia | 

sar strica cu Rusia, aceasta ar contracta 0. alian-. = 

ţă cu Germania, care atunci Sar arunca asupra 

Franciei, pe când Rusia ar ataca-pe Austria care - 

ar fi susținută de Anglia. Aaa 

| In cea ce privește pe Icalia, condusă de cătră Su. 

vernul seu. galofob, ea ar ataca pe Frância împr eună 

„cu Germania și ar profita în acelaș. timp de pro-. 

tecția flotelor ângleze: pentru a încerca, să esecute 

proiectele” sale: „asupra litoralului african al Medi- 

teranei.
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| Ia sitmaţiunei aceasta; „Germania ar urmări , 

_un.folos îndoit. e E N îi 

Mai întăi 1, acel de a reduce pe Francia, în "cas. 
de victorie a “fi numai cât un Stat neputincios de 

a doua mână, ȘI: aceasta, vâpindu-i provinciele-. ei. 

din Nord cu vre-o dece milioane de locuitori, pentru 

a Je! încorpora în Belgia . „care ar face parte din. 

onfederaţia, germariică. . | Ie 

Acest proiect de. care „principele Bismarck 'a 

vorbit deja în 1871 la: Versailles, se “află. CONSEM-- N 

nat î în scrierea publicatii, de secretarul său, D..Busch. | 

F olosul al doilea ce l-ar trage Germania din situaţi. 

unea aceasta, este că dacă Rusia ar bate pe Au- 

| “stuia,. Imperiul, germanic ș'ar incorpora atunci pro 

i vinciele austro- -permane. Da a 

Tată ce sar putea. intimpla daca Frâncu ar 

prefera alianța Angliei decât a Rusiej.. | 

Așa dar cea mai mare primejdie. ce ameninţi, pa 

pe Fuancia:i în viitor, este alianța ev entuală a Ger- 

_maniei cu “Rusia... De aici urmează că scopul . “Do: 

litic de căpitenie ce trebuie să” urmăre aseăi Fian- 

cia, este de a împiedeca aceast alianță... Si 

„Este drept de a recunoaște că în privirea a 

N ceată, oamenii de Stat ai Imperiului germân, ca. 

“principele Bismarek la - tractatul de la Berlin și 

“împaratul Wilhelm IL în călătoriele. sale în Anglia, 

ati, slujit, după dorință, interesele Franciei.
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Tasă aparatul Wilhelm este mai . 'scusabil de. 

cât principele Bismarck, căci. a găsite situaţiunea - 

ă deja stricată de cătră fostul săi Cancelai și înainte 

„de a, se arunca în “braţele. Angliei, el a-tăcut toate 

„ avansele . putincioase Imparatului Rusiei carele, din 

fericire pentru Francia, nu “uită nimica Și nu iartă 

„pe adversarii săi decât după ce îi. ai, fost pedepsiți. 

_Ochire ea, aceasta, a situațiunei politice actuale, 

a. + Europei este. o. dovadă mai "mult: că ordinea, MO-.. 

. rală internațională este, tot-deauna tulburată: când 

basele . ci. fundamentale libertatea, Și dreptatea stint” 

calcate în picioare, 

Ş$ 155. — Progresul intelectual; moral, politie. ă 

| și sotiat: al omenirei constă, întru. cunoșcința Ideei 

Absolute Și în practica liber tăței și dreptăţei.. | 

Dovadă. — Am demonstrat ($ 134) că Ideea Ab 

solută este totalitatea legiloi spaciului care. se e. 

| aliseasti veșnic în "Univers și ($ 140) că Ideea. Ab- 

"'solută, este causa primă. Și „coeficientă a tutur or 

fenomenelor Universului. A ajunge la cunoșcinţa 

acestor fenomene, fie prin. deducție geometrică, fie 

prin esperiență,: iată. tocmai ce „constitue - cunoş- 

cinţele omenești, Șciinţa. 

O ce fapt al esperienței este peomgtrie rea- 

„lisată, fiind-ci, este produsul legilor spaciului Ş. 13.) 

Prin urmare, „. Progresul intelectual al omenirei



  

morale, “politice și sociale. Mai 

ORDINEA MORALA. E Ia îi 
a. 

constă, în cimoşcinţa Tegilor spaciulti, sau, cu alte 

„cuvinte, : în cunoşcința Ideai Absolute. : | 

Am demonstrat asemine ($ 154) că: Jibert tatea, - 

Și. dreptatea sânt basele fundamentale ale ordinei 

7 

| „De acolo urmeazii că în practica. libertăței . Și 

dreptăţei constă tocmai : progresul moral, politic ş și 

social al omenire. 

- O, e. dd.
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Ş 156. — Ideea Absolută are . toate. atributele 

suprerăe pe cale credința religioasă le recunoașee 

Divinităţet. 

-Dovadă. — Am demonstrat că, 1deea “Absolut 

esistii prin sine-și ($ 13 35) în' stare de idee ($ 136). 

Am demostrat. de asemine că Ideea, Absolută a, esis- 

tat tot-deauna (Ş 137) și că este eternă (Și 13 3) 

am: demonstiat în fine că Ideea Absolutii este causa 

primă a esistenţei Universului. ($ 139), causa pri- 

„mă și coeficientă. a “tuturor fenomenelor "Universu- 

lui ($ 140) şi că Jegile Ideei Absolute, sânt neelin- E 

“tite, veşnice și. atot-puternice. (Ş 141). 

Apoi aceste luer ui sânt toate atributele su 

_preme pe care. evedința religioasă le reciinoașce > 

Dumnedeiiej. 

Ge dd,
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Insemnare. — - Valoarea, de cea, ce se e dice nu este. 
în cea, ce se afirma, ci în cea, ce se demonstră, căci 
„când, un adovă ir este. riguros demonstrat, numai, a- 
tuncă el. se impune spiritului omenesc ! iu face să 
progreseze, a pa 
„Cea ce dicem în  paragrafial aceșta despre Dum- 

:- nedeire a fost dis. ŞI repeţit din timpuri neaimintite, | 
aproape în aceiași termeni, însă - niineni nu.0 de- 
monstrase. Noi am dat despre: aceasta o demonsteu- 

! fiune riguroasă, fiind. că este geometrică 

Omenirea sa  însufleţit de. un sentiment adâne - 
ȘI drept! când a pus cuvîntul. de a, i a. totulut în 
Dumnegeire. - 

-Să ne âmintin cavintele memorabile cu” care. 
începe vechiul“) testament și care resumă ele Sin 
gure adevăr ul cel. mai. adânc pe carele mintea, -0- Ei 

„ meneascii. să-l fi presimțit vre-odată : a început . 
„era Cuvintul, și. Cuvintul era în Dumnegeu, și Cu 
vintul era Dumneqeu.> . i | 

ie Tot a fost făcut. „prin el Și fitră de el nemicii 
» nu Sa făcut | | | 

«Și. Cuvintul. Sa întrupat, » e Da Sa 
| Demonstrațiunele „ce am. dat în paragraful a- 

„cesta dovedesc adevăr ul acestor cuvinte, E 
pm i . i -, 

*) [ice in «Vechiul Testament» şi nu Noul, liind-că aceste 
"cuvinte ale Sf. Ioan sânt lopicul început al' Geneser din Vechiul 
TȚestament, : .
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Am demonstrât în adeviie că Ideea: Absolută, 

sau cu alte cuvinte, Dumneqeirea, esto anterioară | 

totului, fiind-e ă totul decurge. de la dânsa, “fiind-că, i 

“ea este. causa. primă a esistenței materiei ȘI.a mis 

cărei. La început era Cuvântul Și i Cuventul er a 

Dumnedeir ea e 

"Am demonstrat asemine. că - deea Absolută, + 

i Dumuedeirea, este causa, primă a esistenţer Univer-. 

sului şi a. tuaturoi fenomenelor € care se: produc în 

el prin. rațiune | geometrică. «Lotul a fost făcut de 

dânsa, și fără de dânsa. nemic. nu Ss 'a. făcut » 

In sfirșit, Intruparea Ideei. Absolute este: acea 

ce am dovedit când am demonstrat că din - legile . , 

spaciului decur ge esistența atomilor carti! formează - 

„ materia. ȘI cuvântul sa “întrupat. » 

Așa dar cuvintele aceste -biblice sânt „adev a- 

vate, fiind-eă adevărul lor este dovedit greoimotricește. 

„Faust sa înșalat. când a credut că sensul a 

cestor cuvinte sublime nu. se poate pătr unde. 

In capitolul acesta unde. tratăm despre Rl 

găune, vom într ebuința termenul Duminedeiră î în loc 

„: de 'acel de Iee: Absolută, fiind- că am demonstrat E 

„că, 'Tdeâa Absolută are toate atr ibutele. Dumniedeir ci. 

- Tot asemine în-loc de legi geometrice, vom - dice 

E legi Dumnedeești, fiind-că am demonstrat: că”: le- 

|  gile spaciului sânt legile 1deei Absolute, adică ale. 

“Damneigeirel. Ge „d. d,
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$ 157. — Religiunea tebne să se  raziime Du- 

Dovadă. — A întemeia și a'lăţi o religiune răză 
mându-se pe. nişce încredinţiiri neadeviirate, înNșă- 
lînd oamenii, este a face un act nemorăl, 'contrariu 
dreptiiței, pentru că cu o monedă, falșiă, cu imin- 
ciunea, se face cineva stiipân pe credința. ȘI „de- 

„votamentul lor. 

Scopul nu sancţionează. mijloacele, Şi „ne: ivep 
tăţile, ori care ar fi scopul lor, aduc tot-dea-una. 

resultate nenorocite fiind- că tulbură ordinea morală. | 
Ia adevăr, când religiunea.- se razămă, pe în- 

șălăciune, ea. „Yiciază spiritul. omenesc, “împiedecă , 
progresul, înjosește- caracterele, _lăţește discordia Și - 
ua între națiuni, provoacă răisboaiele - religioase, 
cele mai răle dintre toate răsboaiele, și trage după. 
dânsa tot soiul de - nenorociri, ca netolerența, pri- 
gonirea și tirania; “Istoria, întreagă, a omenirei este 
o dovadă pipăită și durero oasă, despre aceasta. 

Apoi un alt rău carele resultă din intrebuin- 
țarea, minciunei și a înșăilăciunet pentru a înteme- 
ia „0 religiune este că: relioiuinea aceia: cade i în dis- i 

„credit îndată ce oamenii încep a vedea căi înșală, 
cea ce pănă la sfârșit se întămplă, inulțumită Door, i 
gresului spir itului omenesc, 

Prin urmare e, veligiunea trebuie să se razăme 
numai pe adevăr. Sa C.e. d.ăd. 

,
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158. — Sentimentul religios, este aspiraţiu- 

nea saftotalui cătră ideal. ; . . - 

Dovadă. —  Jeuin-Jacques “Rousseau a dis-cu 

_drept cuvânt: «Inainte de toate, faptele.» Dar esis- E 

tența sentimentului veligios în omenire este un fapt 

tot atât de real ca, și esistența plamebului nostru, 

Spre a ne conY inge despre. aceasta, e de u- 

juns se considerăm omenirea ast-fel cum a fost ca 

tot-de- auna ȘI ast-fel cum ește ca sub ochii noştrii. 

E A voi a tăgădui esistența sentimentului . reli- 

gios, ar fi tot așa, de copilăros ca și cum am voi. 

a tăgădui esistența gravitaţiunei. _ | 

"Acuma, trebuie să ne dăm seamă de. natura 

acestui sentiment. 

“In espresiunea sa cea mai puţin înaltă, sen- 

timentul religios este rugăciunea îndreptată de o 

“fină slabă și sfioasă, cătră o ființă superioară, cătră i 

un Stăpân, pentru ca aceste să o ocrotească, să-i 

“ie în ajutor în mijlocul greutăților 'vieţei și să-l 

ierte păcatele sale. Nu fără cuv ânta "dis Garibaldi : 

«La peur governa al mondo. » Soiul acesta de 

sentiment religios este foarte răspândit în clasele 

puţin culte şi foarte lăudat de - „bisericele oficiale 

ale Statelor monarhice. Asttel ele voiese să -răză- 

me „pe: dreptul ceresc, autoritatea monarhilor : şi 

proclamă pe aceștia vepresentanţii lui  Dumnegeu 

“pe- pământ. Doctrina aceasta este falsă de tot,
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căci am: demonstrat că. Dumnegeirea este: Ideea: Ab: 

soluti (Ș. 15 6) și că. din aceasta decurg libertatea 
și dreptatea care: sânt basele fundamentale ale or-: 
dinei morale, politice ȘI sociale a omenirei. ((Capi- 
tol al: VIII-a). Iată- -ne foarte departe de acel! pretins. 
drept divin făcut ad- hoc de. cătră clerul oficial, 
pentru a da o constințire religioasă domnirei mo- 
narhilor. n A | 

“Ori. cât de: superioar ă „este natura acestui sen- . 
| timeni religios, totuș. el conține în germine un sen- - 
„timent mai înalt, căci esprimă părerea, de rău de a 
î comis cine- va pacate de- -vreme-ce cere ca ele să-i 
se erte. Este învederat că aceasta dovedeşte rîvna 
sufletului cătră . binele mor al. Dar aceasta tocmai 
constitue sentimentul veligeios. "Când sufletul COn- - 

„demnă. căderile sale, slăbăciunele sale, sau în tex- 
„meni religioși. păcatele sale, însamnă că el are di- | 
naintea sa un ideal cătră. carele - aspiră, - | 

- Din demonstraţiunea, aceasta, trmează că sen- - 
| timentul religios este > aspirarea sufletului cătră ideal. 

G e. dd. 

| Ș 159. nui Religiunea trebuie să ie ideală. | 
Dovadă. — Am demonstrat (Ş 156) că, Dumne- 

doivea,. este Ideca Absolutii. Prin urmare, de vreme. 
ce veligiunea este actul Dumnedeirei, aceasta este - 
cultul Ideei  Absolute, Me 

Am demonstrat de asemine ($ 1 58) ca senti-!



„urmare de! voinţa, sa. 
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mentul religios este aspiraţiunea - - sufletului cătră 

- ideal. și ($ 162) că xeligiuriea, trebuie să înalțe su- 

Actul cătră acest. ideal. Din aceasta, - urmează că. 

- veligiunea. trebue să fie ideală. a 

_ tie E | „C. e. d. d 

Insemnare.  Oredinţele materialiste înjosesc-: su... 

fețul fiind-că nu. in. seamă. de esistența sa și prin - 

| “Tot ast-fel o: veligiune tainică, “să vazămă,: și 

E ea pe o doctrină falșă, căcă taină, însemnează, în 

'căsul acesta, cea. ce nu se poate pătrunde pentru. 

mintea noastră. Dar noi am demonstrat limpede î în 

Capitolul al 'VIl-a cea; ce “este. Ideea. Absolută, prin 

„urmare, cea - ce "este Dumnedeire ea. Nu e nică o 

“taină, acolo, din potrivă, toate ideile, sânt limpede . -. 

ȘI demonstrate geometricește: | 

Ca urmare a _eroarilor ce răspindese, -credin- 

| țele tainice dau. adese-ori, loc la niște practice re 

„ ligioase nebunește. și. la niște secte, “nemorale. “Ele - 

„mai. ati și răul de a înjosi nivelul intelegenţei 6-. 

menești câtă vr eme 0 stă ipînesc, și meajunsul de a 

| lasa să cadă în decădere religiunea . când spiritul 

„i își ea liber sborul său și face propășiil. 

ş 160. — „ Beligiunea trebuie să, fie optimistă. 

| Dovadă. — Nu sânt Și nu pot fi în lume de-. 

Bi cât doue soiuri de xeligiuni : xeligiuni optimiste i 

veligiuni pesimiste. |
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Am demonstrat că „toate fenomenele naturet . 

“sint resultatul legilor. geometrice. 

Legile geometrice stint pline de simetrie și de 
armonie între “dânsele.. i 

| Uimarea riguroasă din aceste este că tot ce . 
| osistă este simetrie ȘI armonios, 

Binele este prih. urmare neaparat. starea ge- 

îi 

- nerală ș Și normală a lume. [ 

Aşa dax, pesimismul este numai cât o - tristă 
eroare. De aceia, pentru a fi cineva! pesimist tro- 

“ buie să fie bolnav de trup! sait de. spirit sau de... 
amindoue. de-o-dati. E 

 Pesimisnaul str ivește caracterul omntui și tace 
„bun de nemică. . . . E e 

EI. produce -acest rău efect asupra omului fi 
"imd-că „ lipsește pe spiritul Său de echilibrul și 

de armonia. normală șil pune în contradicere cu 
4 natura întreagă. . 

pe aceia ultimul curent ar pesimistnlui este: 
„nebunia: de a voi a distruge lumea, fiind că nu are N 

curajul de a, îndura. suferințele și de a înfrunta 
primejdiele nedeslipite de vi aţă. Și cu toate aces... 
te, suferințele Și primejdiele au și ele farmecul lor, 

“căcă. în acele grele momente, simţim că se „ivegte 
în noi puterea și. miirirea . sufletului nostru, Da 

Pentru a fi fericit, e de ajuns d6 : a avea un
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o din cele mai nemorale. 

RELAGIUSEA. et aa 

suflet mare Și de a “înfruntă cu liniște Ș seninăta- - 

te toate eveutăţile -vieţei. , 

Fiinid-că pesiniismul str ivește: caracterul omu: 

lui, ort-c2 religiuno pesimistă strîvește și ca „carac- 

„tenul națiuneă care. o. îmbrățoșază Și o practică. 

_Pri m urmare „este. demonstrat că Y elioi iunea 

tuebuie să fie: optimistă pentru a fi în armonie cu 

„legile naturei ȘI pentru a fi mântuitoarea omenirei.. 

G.ed.d.: 

$ 161. = > Religiunea trebuie să aibă tennple- - 

le, cultul, cler ul și viturile” sale. 

Dovadă. Ni. o asociațiune omenească nu poate 

eşista dacă. nu are. locașurile sale de întrunire și 

anumite reg ule pentru : a esercită activitatea 'sa. 

De vreme. ce este demonstrat ($ 158) că sen- | 

“timentul religios esistă . în. omenire, îi  trebuește o 

xeligiune pentru a satisfăce această ceiințiă inti-. 

mă'a sufletului. Dar. ce ar fi o. veligiune fără. 

temple, fără cult, fară, cler Și. fără rituri: 2 Ce ca ce! 

ar fio Universitate. fară clădiri, fără statute, fără 

profesori. şi fără cursuri. 

In condiţiunele aceste. religiunea nu ar 'esista 

„și imdiviqii, spre a satisface aspiraţiunele lor. veli- 

gioase, ar întra în urma unor înșălători în tot fe- - 

- Jiul de: secte ale cărora tainice făptuiri st sâsat adese- - 

Așa dar, xeligiunea petiu a trăi și a ȘI înde-
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plini scopul, trebuie să fie organisată Și practicată 

diua mare; . în vada naţiunieă întregi, și- pentru. .. 

aceasta, „ca trebue să aibă templele cultul, clerul și .. 

riturile el. a Ge. d. d. 

$:162. — Cultul, riturile sale, Și seiviciul re- 

ligios oebue să aibă drept scop de a curăți” sufle-. 

tul, de al înalță cătră . idealul, său. 

Dovadă. — Am demonstrat (Ş 158) e că sentimen- 

tul religios este aspirațiunea, sufletului cătră ideal. 

| Prin urmare, pentru ca; cultul și “serviciul religios, 

să 1? ispundă acestei ncbuinți adânci a -omenirei, 

trebue să. aibă ca scop de a curăți sufletul, de a 

întări ȘI de, a nalţa cătră idealul Său. E 

- Insemnare. — “Este învederat că, pentru a înde-. 

a
 

plini scopul acesta, ser viciul! religios trebue să con- 

steie în îndemnări morale. îndreptate credincioșilor N 

„de. căt membrii clerului. 

7 

credincioșilor „aventul moral carele. face mărirea 

naţiunelor. 

a Ş 163. — Religiunea teobus să întipăreascăi, o. 

Dovadă. — Am demonstrat ($ 162) că, menirea ” 

- veligiunei oste de a înalța sufletele cătră idealul 

lor, ălţându-le și întărindu-le ea le întipăr ește. acel 

avent moral carele constitue puterea cea mai. mare îi 

a, unei națiuni.
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RELIGIUNEA 8 

| Ori. ce veligiune care nu o face, ajimge' a fi: 

desprețuită, împreună cu credincioșii ea. “ Adevărul 

acesta este dovedit . prin, faptele. esperionji, prin 

i însăşi istoria 'omenirei. 

ro 0. e. a. d. 

Ş 164. — _ Preseripţiunele veligi ioase , trebuie s să. 

| stabilească. frăţia, Și. solidaritatea între toți, membrii 

corpului. social, 

Dovadă. — „Tubirea. unora - cătră alţi a membri: 

Jor unui corp social Și “solidaritatea „lor, face pe: 

oră ce societate nu numai, foarte tare, dar ȘI „trai 
, - 

nică și fericită. 

Ura între diferitele clase ale. uncă societati, 

“văslățivea lor unele .de altele și înverșunatul -. lor | 

antagonism, aduc. tot-deauna decăderea națională. 

„Așa este fiind-că tot ce nu este. simetric și ar- 

„monios este contrariu legilor. deci Absolute şi tre- 

bue fatal să piară. 

II Prin urmare, preseripțiinale religioase trebue 

să stabilească. frăţi a și solidaritatea. între. toți i mem-. : 

brii cor pului „social | | a 

a] aaa cea 
.. 

$ 165. — Preseripțiunele religioase trebue să. 

„fie. poivite cu legile naturei, "care sânt acele, ale i 

: „Ideei Absolute, ale Dumnedeirei. 

Dovadă. — Când preseripțiunele religioase sânt. 

contraril cu legile naturei, dacă le urmiini, fac: rău 
9 

“.
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Și. sufletului Și trupului ; ; dacă nu 1e urmări, ele tot | 

fiu iu, fiind -că relioiunea cade în decădere. - 

Prin urmare, preseripțiunele religioase, ca și 

toate legile. raționale, trebue să fie, potrivite cu 

legile. naturei. a 0. e. d. d. 

$ 166. — “Religiunea trebuie. să înc eredin- 

colo din umpiinre, o datorie. 

- Dovadă. —. Dacă sar putea. pune î în vedere, toate 

„forțele fisice și morale pierdute de naţiunele euro- 

_peane din: pricina necumpiităirei lor, dacă sar nu- 

mera toate crimele. și toate bolele care sânt ur- 

marea lor, am fi nevoiți de a recunoaște. că: Mar» 

"homăt este unul dintre legiuitorii cei. mai mari ai 

omenirei, fiind-că. a interdis credincioșilor usul bă. | 

turilor “spirtuoase.. | 

„Prin “băutură, materii ia. cenușie a crieiului se 

vatămă şi omul cel beat este literal nebun pănă De 

ce crierul său întră din nou în starea sa  norma- 

1ă, însă tot mat rămân urme neşterse și omul se 

 înjosește vătămând org: xanele sale cele mai nobile. | 

Așa dar, veligiunca trebue să facil exedineioși- 

lor o „datorie din. cumpătare. i E D= 

| | C.e.a. d. 

Ş 16%. — Religiunea. trebuie să impue eredin- 

_cioșilor «e a munci dilnie cu tr upul ȘI: spiritul. 

Dovadă. — Fără o muncă, dilnieii ia trupului și a



E
t
 

    

RELIGIUNEA Dal 
. 

spiritului, organismul omenesc se vi vatimă: „Aceste 

depar ta, fără, a ne face rău. Fără „esarciiţiu, trupul 

slăbeşte, pierde vitalitatea ȘI energia sa. 

Pot așa este și cu intelegenţa care are nevoe 

de munca spiri itulut pentr u ase desvolta și a se pasti a. 

„ Clasele muncitoare au în. munca lor manuală 

- eseicițiul' necesar trupului, însă trebue să. le de- 

prindem a esercita, ȘI spiritul loy.. “In. scopul aces- 

ta instrucţiunea obligatorie. nu este de ajuns, de 

an eme ce ea este dată numai în vrâsta cea frag edă. 

rinți e gratuite, scurte, căci ele. n'au. multi vreme a, 

“le da, dar interesante și instructive, 

Cât pentru clasele culte, care trăesc: din” mun- 

ca spiritului lor; ele trebue să facă în fie- care di 

„terea și a-i păstra, șinătatea. 

Fără pădirea acestor reg: ale, 0,  haţiune. pierde 

mult din, valoarea. ci. Prin urmare religiunea tre- 

„buie să se silească a supune pe credincioși. n u- 

. - 
+ 

ceste. vegule; a . e 

$ 168, — Religiunea- trebuie să. tacă pe: 0a- 

| meni e toleranț, “buni și generoși. DI a 

Dovadă. — “Toleranți, fiind: că tolerența cite: Tex- 

| pectui conșciinței altora. 

N 

„sânt. legi fisiologice de la, care nu ne putem in- 

"Mai trebue pus la îndiimâna spiritul lor „cante- 

eserciţiilo. necesare trupului pentru aă desv olta pu- Şi 

y
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| “Romanii. au cucerit lumea cu toler ența lor atât 
| câţ ȘI cu- armele lor; pe. “când” netolerenţa lor este 
„cea ce a împiedecat pe ! Mahometani de a face 
“și ei tot atâta. 

"Buni față cu ceilalți, fiind. -că prin aceasta. res- 
pectiim legile dreptei. | E | 

“Tot odată aceasta, este și statea în care sufletul : 
esto. cel mai fericit: fiind-că « se află în „armonie. cu 
1egile' duumnedeești. | | 

* Generoși, fiind- -căt gienerositatea este 0” dreptate | 
"superioară. : De aceia oră: ce fapt de genei ositate. . 

" înnobileşte nu numai sufletul omului carele face Ă 
“actul acela, „dar prin esemplul său, mai înalță și 
nivelul nioral a omenirei.: a | | 

C, e. d. d. 

Ş 169... — Ca lege mor: ral supremi, „xeligiunea 
“ tebuie sii: presorie oamenilor de a-și îndeplini idea- 

. Tu în fie-care noment al esistenţei lor. 
7 

Dovadă, — A-ȘI îndeplini idealul î în fie: care mo- E 
ment al 'eșistenţei sale, este: legea morală SUPREMA, 

» fiind-că ea conţine implicit: pe toate, celelalte, Ur 
“mând „după legea aceasta, se făptuește. în fie- -care 
moment şi în toate împrejurările vieţei, după idea- | 

“a pe care ȘI, Va format. sufietul. „Aceasta, este. 
singura, stare. morală demnă de om, singura: care 

A întitrește în contra tuțuror încercărilor: vioţei și. 
singura care-i „dă fericirea absolută, căci fericirea 

. „ * .-
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“în  Dumnedeire. . 

“RELIGIDNEA ia DE 13 

. acâasta nu este! trecătoare că acea “care ine de... 

la trup; ea: nu atârnă; nici de. împrejurără nici. de 3 

„voinţa. altora, ci vine de la “sufletul. nostru -și de... 

Ja idealul său ; ea își are isvorul i în Ideea absolută, 

“e. 6. d. d. 

Iaşi, 1892,
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 | RESU MAT 3 

GAPIT OL al VII- lea | 

IDE EA ABSOLUTĂ. 

x 

Pazină 

Ş 182. — Lesile spaciului sânt: absolute pl 

$ 133. — Legile: spaciulut” esistă prin. ele-înşele în - 

stare de idei, neatârnat de vealisarea, lor în fe-- - 

nomenele Univ ersului. ee. 1 

$ 184, —_ Tacea Absolut, este totalitatea legilor spa- | 

| ciuluy care 'se. realizază vecinic în Univers -. 4 

Ş 155. — Tdeca AbsoLutăi esistă prin ca-însăși d 

Ş 136. — Ideea Absolută; esistă în starea de idee. . .5. | 

n 
e
 
r
e
 
P
O
T
 
M
E
D
I
E
 

aa
: 

o 

D
i
 

$ 137, — Ideea Absolută a esistat în totdeauna . ... 5: | 

Ş 158. — Ideca Absolută, este ecinică a | 6. 

$ 139. — Ideea Absolută oste causa primit a. esisten-" 

ţel Universului . 6 

$. 140. — Ideea Absoluiil” este causa a primi şi aro | 

cătoare a- “tuturor fenomenelor Universului - 6: 

$ ai, Legile ldeei Absolute sin. „ mostitimutate 

_vecinice > şi artot-puternice II 

E
 

|
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„CAPITOL: al. VIII-lea 

| s UELIET UL 

.. . - ” 

Pagină ş 142. — Orice: Bing în stare. de a săvirşi. mişcări 
voluntare, are un Suflet . 9 

Ş. Hi5. — — Sufletul este format de un gaz  eterat neutru . RER 

Ş isa, —Sufietul face pe trup să Săivirșasciă o mişca- ă 
„re voluntară, lovind partea crierulut care pune i 

: “în acţiune nervi! motori meniţi la esecutare: _ 
acestei „mișcări PD a 95 

- 3 145. — Prin vibraţiinile sal6, crierul transmite sen- 
saţiunile sale sufletului DB 

Ş. 146,. — Sensaţiunile şi “p pasiunile ne vin de la trup ; PO 
stăpînirea asupra nou&- înșine - şi Tîvna căt, N | 

bine, ne “vin de la suflet: . „ 28 

ş 147. — Moartea: trupului nu. trage e după sine nurat au 
„ decât pe. acea a sufletului . a BB 

b
ă
 148. — Sufletul, spre u se, întări, trebue să esercite 

„voința 'sa, şi spre a se înalţa, trebue SĂ-ȘI în 
ir 'ebuințeze voința întru vo: alisarea idealului său „85 

149, —E torul formează prin necesitate geometrică, 
lumea fisică prin impulsiunile ce întipăreşte 
materiei ponderabile, și trupul eterat care con- 
stitue. suiletul cârmuește prin voința , sa lumea 

„morală şi are asupra lumei fisice o acţiune pro- 
porțională cu: cunoscințele „omenești 6 

7
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“ RESUMAT - 

$ 10. — Corpurile, eterate pe care 16 chiemim suflete, 

sânt formate, :ca toate obiectele Universului, 

„Prin presiunea, Eterului. după legile. „Spaciului, 

adică prin "necesitate geoineti ică 

1 

„ma soţii _ 
— 

Ş 151. —[ iver tatea. şi dr eptatea sânt; Vseld fundamein-. 

“tale ale. ordinci morale . -. ri 

$ 192. —— Din libertate decurg toate ărepiurila omului 

| și din dreptate toate datoriile sale . . NA 

SI 153. —> Societatea, are datorie:de 'u face a se.res-, 

1 

- Dani 

BT 

 pecta drepturile fiecăruia, om fără. deosebire și 

- de a-l garanta în contra ori-căria : agresiuni şi 

or i-cătia deftimări, adică Societatea are datoria 

“de a împiedeca pe. ori și cine de a jigni drop 

„turle. cuiva e 

Ş 154, Libertatea şi dreptatea, stini basele funda- 

„mentale “ale drepturilor și datoriilor internaţio- 
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