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LA VIE
Nică.

Drumul dintre vii șerpuește în cotituri apropiate șl 
arcă trăgănat dealul. Cu o nuelușă în mină, Nică îșl îndeamnă 
vacile spre casă.

— De unde vil, Nică ?
— Ha ?...
Acesta e începutul oricărui răspuns al lui, chiar dacă a 

auzit destul de bine întrebarea. Dar nu e r umaidecit nevoe 
să-1 întrebi a doua oară, că-ți răspunde el singur, după un 
răstimp :

— Dela păscut.
— Și... era bună iarba ?
Nică mă privește cîteva clipe nedumerit, cu gura între

deschisă, apoi — fără veste — izbucnește intr’un hohot de rîs 
care-i deschide larg gura lui de copil, cu șiragul de dinți știr
bit în cîteva Io.uri.

— Ei, Nică ?...
S’a isprăvit. De acum nu 1 mai scoți o vorbă. Izbuc

nirea de veselie încetează tot atît de neașteptat și Nică pleacă 
tăcut mai departe, îndemnînd vitele la deal, cu nuelușa lui 
de alun.

Altădată 11 întreb :
— Cit» ani ai, Nică ?
Nică stă nemișcat înaintea mea, se ui‘â în pSmînt și tace.
— Ei, hoide... spune-mi; citi ani ai?
Mai stă o clipă înțepenit în loc, apoi, viclean, încearcă 

an pas nesimțit într’o parte.
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— Unde vrei să te duci ? Stal, că am să-ți dau ceva... 
Și Int’nd mina spre ei. Cam de departe întinde și el mina tui 
mică, cu unghiile totdeauna inegrite de pămint, apucă repede 
și cam zmuncit bucățica de pine sau de șocolată și o rupe ta 
»ugă, fără nlci-o vorbă.

Din căsuța albă și zîmbitoare a tul Dumitrache se aud 
lovituri înfundate, țipete și plins speriat de copil. Un glas 
aspru se ridică peste toată larma :

— Las că te învăț eu minte,-talharule ! Ai să înfunzi 
ocna, cași maică-ta!

Mama lui Nică, nevasta lui Dumitrache, a fugit demult 
dela bărbatu-său. A găsit dela o vretne că prea-s grele ciz
mele lui pentru tnpul ei plâpind și chinuit. Dar, după ch 
știu oamenii, n’a înfundat încă ocna.

După puțin timp Nică ese pe afară, cu fața foarte gravă, 
cu ochii zvîntați, trăgînd după el cu o sfoară jucăria lui fa
vorită : o cutie de sardele, pe un mosor, legat dedesubt cu 
simtă. Toată înjghebarea se tîrîe cu zgomot și chiar luneca, 
de bine-de rău, și Nică își uită amarurile cu ea.

— Te-a bătut taiă-tu, Nică ?
— Ahăl
— Te-a bătut rău?
Nică scutură energic din cap : „da 1“
— Da’ ce-ai făcut?
Nică siă puțin locului, cu ochii in jos, cu buzele strinse. 

Apoi, ridicind din umeri, pornește în g< ană spre poartă, ho
dorogind cu cărucioara iui peste toate pietrele.

*

Printre frunzele nucului, bătute ușor de vînt, urmăresc 
sus detot schimbătoare pete albastre. Închid ochii și — cînd 
să mă fure somnul —*îi  deschid iar.

Nică se aține prin împrejur mi, mut și neastîmpărat, ca 
o sălbâtăciune mică. Vine până aproape, rupe o nuia, o zvîrle 
cît poate de departe și pleacă printre scai și bălării, pănă se 
îneacă în ele, de nu i se mai zărește decît pălăriuța aibă, de 
pînză. Apoi, fără veste, se apropie iarăși.
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Nu leg vorbă cu el. Mi-e șl prea lene și m’au descu
rajat răspunsurile lui tîrzii și scurte și îndărătnică lui rezis
tență ia imprietlnire.

Lumina dimineții, prea vie chiar cînd e cernută printre 
frunzele nucului, mă face să închid ochii, pentru mal multă 
vreme. Așa aud mai bine freamătul erburilor coapte, foșnetul 
gîngăniilor mărunte șl ciripitul rindunelelor. Incet-incet, vîn- 
4itl contenește, erburile se mișcă tot mai domol, căldura crește...

Tresar, ca din altă lume. Un vițeluș roșcat, înțepenit 
bine pe picioarele-i subțiri, a întins botul negru și umed șl a 
mugit scurt, drept la urechea mea.

Unde sînt ? Cit am dormit?.. Unde-i Nică? Nu se 
vede, nu se aude. L-or fi chemat la masă, .ori — sătul de 
tovărășia mea —s’o fi dus să se joace cu băetii.

Mă întorc pe cealaltă parte. Ceva rece îmi atinge obra
zul. Mă ridic în grabă. La căpătâiul meu văd două mere 
verzui, aproape crude, pe o frunză curată, așezate cu mare 
îngrijire parcă... Mă uit nedumerită împrejur... O clipă numai, 
apuc să zăresc ochii lui Nică lucind între buruene, șî pă
lăriuța lui dispare numaidecît în valul bălăriilor ruginite și înalte...

Laia...
De dimineajă, drumul lăturalnic, care trece pela poarta 

viei noastre, sa trezit din liniștea lui în huruit de roți și’n 
larmă de glasuri.

Trec'țiganii.
La cotitura dinspre șosea, în fruntea convoiului, se arată 

fntâiu un jandarm, pășind marțial, cu ’ toată demnitatea lui 
•de reprezentant al autorității. In urma lui căruțele, încărcate 
cu tot avutul șatrei: haine multe și pestr țe, țoale ?n fel 
de fețe, vase de mîncare, pirostrii șî cuști p<r.tru păsări, le
gate de coviltirul căruței, purcei, copii, țigănci t nere și țigani 
de toate vîrstele, unii în căruță, alții pe jos. Și’n urma tutu
ror alt jandarm, cu carab na pe umăr.

E un freamăt necurmat de glasuri, o învălmășală de miș
cări zmuncite, grijă și parcă un fel de spaimă în ochii întu
necați, care licăresc subt șuvițe de păr răzvrătit
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Ml uit la ei și inima mi se strînge de o impresie dure
roasă. Neodihniții aceștia, care și-au deschis ochii pe dru
muri, în vifor sau în arșiță, și tot pe drumuri și-i vor închide, 
sînt ursiți să simtă pururea reînoită sfîșierea plecării, spaima 
necunoscutului, ruperea de inimi după cele lăsate în urmă.

Larma descrește cu încetul. Un fel de neliniște, o în
tristare vagă îmi apasă sufletul... Ași vrea să mă apropii de 
cineva, să spun o vorbi, oricui...

Caut cu privirea în jurul meu. Din bucătărie apare Ga- 
vril c căldările, s’aducă apă. Fața Iui tuciurie e luminată nu
mai de hui ochilor și de cirea dinților. Mărunțel, liniștit,, 
foarte fu.ul cu pălăriuța lui boerească de pae, cu panglică 
albastră, gr julîu la haine și tare gingaș ia mîncare, Gavril a 
Intrat numai întîmplător și nu de multă vreme în slujba noastră.

Se apropie de poartă.
— Uite, Gavrile, cum îl alungă jandarmii! zic eu, arâ- 

tîndu-i coada convoiului.
Gavril își trage pălăriuța pe ochi, ca să vadă mai bine, 

aruncă o privire scurtă în lungul drumului, apoi se întoarce 
spre mine:

— Păi... bine le face! zice el, zvirlind dintre buze un 
capăt de țigară. Dacă ii lasă mai mult de trei zhe într’un loc, 
se îndulcesc la poiată și zvîntă găinile oamenilor. Bine le 
face!

Și eșind pe poartă, cu căldările în cumpănă, Gavril în
toarce încă odată capul•

— Aiștia-s cei mai mari talhari, dudue. Ar trebui sâ-l 
stîrpească depe fața pămîntului...

Am rămas Iar singură. Mă întorc spre vie și caut să-ml 
chem în minte alte gîndurl. Un măciit aspru, în cor, mă face 
să tresar: In spațiul restrîns dintre casă și poiata, rațele 
noastre slnt cuprinse de mare neastîmpăr. Toate se uită în 
sus, cînd cu un ochiu, cînd cu celalt, ridicînl pliscurile și bă- 
tînd din aripi... Sus, sus de tot, în azurul argintiu al văz
duhului, două rațe sălbatice, cu gîturlle întinse, trec în zbor 
grăbit spre bălțile din vaie..
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Coada lui Tărcuș.

E după-amiază de sărbătoare.
Cînd eși din casă, pale de aer cald te lovesc în obraz. 

Pe deasupra viilor, spre nucii din deal, văzduhul tremură în 
învolburări străvezii. *

Haralamble, vierul nostru, se învîrte de cîtăva vreme 
fără rost pe lingă casă Se duce la gard, cască, se uită în 
lungul drumului, se întoarce. Nu știe de ce să se apuce.

— Să mă culc? parcă și-ar zice el. Păi, n’am dormit 
până acuma ? La noapte ce-o să iac ?

Haralambie Intră în casă, de unde îl văd eșind în curînd 
cu un s.aun șchiop în brațe. II pune jos, îl așează frumos 
cu picioarele în sus, ca să-l dreaeă.

— Smarandă, oare unde-or fi cuiele celea?... strigă el. 
Șî-șl complectează întrebarea cu o aluzie directă șl nu tocmai 
delicată la genealogia cuielor.

Răspunsul Smarandei, d n casă, nu se aude bine
Gospodarul se vede că nu-i în apele lui. împinge cu pi

ciorul scaunul într’o parte, se mai uită o clipă la el cu oarecare 
sclrbă și rămîne iar fără rost, cu brațele de-alungnl trupului. Privi
rea ochilor iui cenușii, de obiceiu aspră și rece, se pierde 
acum în piclele de peste dealul din fund. De departe, în 11- 
Biștea zilei, străbate din vale un glas de copil, care-și întoarce 
vitele la pășune. Apoi Iar liniște pretutindeni și căldură 
molcomită.

Deoiată vierul tresare. Privlrea-1 e parcă mai trează a- 
cum și prin ochii lui trece lumina unui zîmbet ciudat. Din
spre poartă se apropie Tărcuș, cu limba scoasă, răsuflînd des 
de căldură. Tărcuș e negru la păr, scurt în labe șl coada, 
cu un smoc alb la vîrf, și-o ține drept în sus, ca o luminare 
aprinsă. A ajuns acum în dreptul vierului. Haralambie se a- 
pleacâ brusc, îl ia de ceafă și-l ridică în brațe. Tărcuș se 
zbate cîtevi clipe, apoi își dă capul pe spate, ci oarecare 
mulțumire, dar șl cu o nelămurită grijă • nu i se mal făcuse 
niciodată onoarea asta.

Omul, cu cățelul în brațe, dispare curînd in dosul casei, 
în vie...

O adiere mișcă frunza nucului bătrîn, de lingă gard. Um
brele crengilor joacă ușor pe iarba pătată cu ochiuri de lu
mină aurie.
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Deodată, schelălăiturl Iuți șl ascuțite sfîșie liniștea eis 
stridența lor.

Smaranda s’arată în ușă, voinică, bălae, cu fața mare, 
smeadă și pătată de sarcină...

— Ia te uită, mă Haralambie, cum fuge cățelu’ de line. 
Ce ciorile o fi avind ?...

Dar privind mai cu luare-amlnte, femeia înțelege... Și 
începe să rîdă în glas, cu toată fața, — un rîs larg și sănătos, 
în care se simte admirația pentru omul ei.

— Acu’ e așa cum ii stă mai bine I zice cumpătat Hara- 
lambie, eșind de după casă și închizînd cu băgare de seamă 
un bricea» cu prăsele negre.

Târcuș a ocolit în goană, pe departe, prin vie și acum 
est umilit pe poartă, pe unde adineauri intrase fără nici-o 
bănuială. Dar, în locul cozii cu flacără albă la vîrf, se zbate 
un biet ciot netrebnic, din care picură sînge...

• •

Cățelul s’a întors tîrziu, în amurg. Pare mal împăcat cu 
soarta iui. A înțeles că dacă i-a tăiat coada și l-a durut, aș» 
a trebuit să fie.

Nimeni nu-i mai are grija acum. v
Numat Mihăiță, tovarășul lui de toate zilele, înalt de-un 

cot, cu obrajii mînjîți de lacrimi șterse cu mini murdare, se 
tot dă pe lingă el și-i face vint la rană, cu o frunză de brustur

Pantomimă.
S’au copt strugurii.
De cum înserează, pe dealurile acoperite cu vii se aprino*  

focuri rind pe rînd.
Pe costișa priporîtă, dincolo de drum, e focul cel mat 

apropiat. Flăcările lui, rupte de vînt, luminează o colibă de 
pae. In lumină se înalță, fără veste, din întuneric, o umbră ' 
un flăcău.

Așa cum se desenează în golul depe culme, pare un uriaș, 
iși scoate încet haina și o anină pe o cracă a colibei. Iși a- 
fundă mînile în buzunările pantalonilor și scoate pe rînd di
ferite lucruri mărunte. Se pleacă, ridică de jos o haină mai 
groasă, o scutură puțin și se îmbracă.
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Dispare cîteva clipe în dosul colibei, »’arată iar, se în
toarce cu spatele șl rămîne cu grumazul întins în întuneric.

Insffrșit se așează jos, lingă foc; dar după pujin timp 
»are ars și — încordindu-și iar grumazul — ascultă...

Deodată, în cercul strimt de lumină, se înfiripă încă o 
umbră: o fată.

Cu mîna dreaptă apăsată pe sîn... cu capul ridicat spre 
flăcău... El o prinde cu brațul de mijloc și o împinge ușor 
spre colibă. Fata intră dreaptă, flăcăul s’apleacă puțin dela 
mijloc. Linia șoldului, picioarele, cl ibotele, se văd încă lu
minate de foc; dar în aceiași clipă ese din nou la iveală, în 
prelungirea picioarelor, trupul întreg. Flăcăul privește lung 

-în întuneric...
Și încă o umbră — a treia — în'unecă lumina focului: Un 

moșneag, cu luleaua în gură, cu suman larg între umere. S’a- 
șeazâ cu greutate jos, apucă un cărbune cu mîna, îl joacă 
grăbit în palmă și-1 pune în lulea.

Flăcăul îl urmărește cu fața întoarsă, schimbă de cîteva 
ori din picioare, apoi se așează și el jos, drept în ușa colibei.

Moșneagul se ridică din nou în picioare, fși scoate cu 
oarecare grabă sumanul... II cercetează cu luare-aminte pela 
guler, pela subsuori, apropiindu-se tot mai mult de foc.- Apoi 
îl îmbraaă pe mineci, stringmd bine parte peste parte și, tih
nit, se lasă iar jos și se culcă pe o coastă. Trupul I se în- 
vălue în întuneric.. Numai capul, sprijinit în palma stingă, 
se deslușește în bătaia focului. Luleaua o ț!ne în colțul gurii, 
iar cu mîna dreaptă arată stăruitor înspre via vecină. Intr’a- 
eolo două focuri apropiate ridică In văzduhul întunecat flăcări 
înalte și subțiri, ca ni?te mlădioase reptile de aur.

Flăcăul e cam cu spatele către oaspete. Flacăra jucăușă 
ii pune umbre nestatornice cind pe ceafă, cînd pe o ureche. 
Cu mișcări neliniștite întoarce tot mal mult și mai des fața 
înspre întunericul^din ușa colibei.

Focul se potolește. Moșneagul aruncă un mănunchiu de 
rîpcâ din grămada de alături .. Și flăcări mari se înalță iar, 
rupte de vînt... flori aurii și albastre sg topesc în întuneric

Moșneagul strînge sumanul mai lîngă trup.
Focurile depe dealurile vecine își fac semne, clipind tot 

mai rar, și pe rînd se sting. Tăcerea nesfîrșitâ — în care și 
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susurul uscat și necurmat al greerllor e parcă tot tăcere — e 
s'lșiată intr'un îirziu de un cintec de cocoș.

Flăcăul se întoarce mai cu dinadinsul spre colibă șl cla
tină din cap. Pela spatele lui se mișcă o mogildeațâ nelămu
rită. Flăcăul tresare șl se ridică, drept, dela mijloc. Spatele 
tui larg face un zid; pe după el mogîldeaja se strecoară a- 
geră, în patru labe și se pierde în întuneric...

Focul abia mai pîlpîe, cu flăcări scurte șl albastre, din 
cfteva vreascuri. Flăcăul se culcă iar; întoarce capul puțin 
către foc, scuipă din colkul gurii, cam înspre partea moșnea
gului, Di pune o mînă căpătăm, cealaltă peste ochi și— rămîae 
nemișcat.

Ciupercile.
Am cumpărat azi ciuperci. Baba Maria ie cercetează 

cîtva timp în tăcere. Aplecată dela mijloc, zbuciumată de o 
tuse fără leac, baba e totuși ori-înd gata să pAlăvrească cu 
spor șl cu haz. După cîteva clipe rupe tăcerea, vorbind re
pede și pe nas. Ca de obiceiu, n’o înțeleg dintro dată.

— Ce spui, mătușă ?
— Aestea-s ciuperci de vie...
— Cum „de vie“ ?
— Da, ciuperci de vie, nu de cele de pădure... Doatnae, 

multe mai erau in vie, la Zăvoeni1
— Da’ și pe acolo al fost?
— Ei 1... am ‘fost... cînd eram și eu fată mare...
Bătrîna rămîne o vreme tăcută. De cîteori îmi pomenește 

de tinereța el, fac o’ sforțare neizbutită să văd în închipuire 
o fată bălae, dreaptă și subțire, în locul băbuței cu fața brăz
dată și inegrită, cu ochii albăstrli-șterși, cu trupul strîmbat 
dela mijloc.

— ...Da’pe atunci, urmează după o vreme baba Maria ca 
vorba ei pripită, nu știam sama ciupercilor, până n’a venii 
pela vie, într’o dimineață din Săptămîna luminată, părintele Ion..

*— Popa din sat?
— Nu... Părintele Ion, din tfrg, dela Sfintu-NeculaL 

Venea el des pela vie, că-i era tare urît acasă, de cînd îi mu
rise preoteasa, cucoana Leonora, tînără-tinerică, Dumnezeu 
s’o erte...
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— Da’ unde-ai găsit ciuperci de-aestea, Mărioară? mă 
întreabă părintele, — că adusesem vre-o două devaie, la cramă

— In deal, părinte,, zic eu. Sînt multe, de nu le poți 
culege. Numai, nu știu.., or fi bune ?...

— Ira.. Mărioară I face părintele. Hai cu mine, că te 
învăț eu să cunoști ciupercile bune de cele veninoase, de nu 
le-i mai uita niciodată...

Baba Maria sloboade un oftat, care se sfîrșește într’un 
acces de tușă. Cind se potolește, reia cu glas mai trăgănat:

— ȘI am pornit amîndoi in deal, prin spini șl prin tufe, 
pănă hăt departe, la marginea pogonului... Și acolo, și-a prins 
părintele Ion antereul in brîu și a cules poate o dimerlie de 
ciuperci...

Baba Maria își urmărește un răstimp fn tăcere firul amin- 
Mî.iile ei uscate curăță mecanic ciupercile, purtind cu 

urmă, drept încheere, se întoarce
firilor.
indemînăre cuțitul. Iar la 
fără veste spre mine și zice:

— Hei, duducă dragă... 
mai mîncat eu de cind siat...

Ciuperci bune ca acelea n’atn

ÎN TRAMVAI
Cantalupul.

Am cutreerat tot tirgul, în căutarea unui cantalup. I" 
foaie prăvăliile capăt același răspuns:

— S’au trecut.
Se întunecă; am obosit de tot. Mă sui in primul tramvai, 

care trece spre casă. Cum pășesc înăuntru, mă izbește un 
parfum de cantalup.

— O fi un fenomen de auto-sugestie, îmi zic. Și lupt 
să găsesc și eu un loc. Cu greu izbutesc să mă insinuez pe 
o margine de bancă, între două cucoane bătrine, care-mi a- 
runcă — una din dreapta, cealaltă din stingă — cîte o privire 
ascuțită.
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Ridic ochii. Visez? Pe banca din față un flăcău ține 
eu mare grijă pe brațe un cantalup, — drept în fața mea I Și 
miroase, de te amețește. Am rămas cu ochii acolo. Flăcăul, 
modest în portul lui țărănesc, și cam stînjenit de lumea cea 
multă, îmi pare lesne de abordat. Pîndesc un moment priel
nic, să-l întreb dacă nu vinde cantalupul. In picioare, lîngă 
mine, e un domn elegant șl prezen;a lui mă jenează... A, se 
ducel Mă aplec puțin, ca să mă mai apropii, să pot vorbi 
mal ușor. Băetanul tocmai se uită spre mine. Cucoana din 
dreapta ml-a urmărit—se vede — privirea stăruitoare și a 
Înțeles toată manevra. O aud că face un hm ! reprobativ. Mă 
Irag repede la locul meu șl simt că mă înroșesc. Acum, după 
prima ezitare, îmi vine și mai greu să formulez întrebarea, șl 
apoi ml-e șl frică să nu-mi răspundă băetanul cine știe ce 
vorbe urîte, In auzul tuturor.

In picioare, printre bănci, lume multă. Trebue să fac 
adevărată gimnastică cu capul, cu gitul, cînd într’o parte, cînd 
în alta, ca să nu pierd din vedere cantalupul.

La flecare haltă mă uit, cu ochii măriți de grijă, dacă nu 
se coboară flăcăul. Dar, după cum stă de liniștit, are aerul 
că merge departe,-în orice caz mai departe decît mine. Mai 
am vre-o două halte, pănă acasă. M’am hotărit: Cind o fi 
să mă cobor, mă ridic mai din vreme, mă strecor pe lingă el 
»1-1 întreb discret, dacă nu vinde cantalupul... Da, așa e bine.

Cucoana din dreapta se scoală, să se coboare. Respir 
mai ușor... Apropierea ei mă obseda. Abia acum îndrăznesc 
s’o privesc In față. Trebue să fie tare „smolită", judecind 
după nas, depe care toată pudra s’a scuturat. Ochii mici și 
iscoditori mă măsoară încă odată din cap pănă’n picioare. Buza 
de sus i se ridică puțin într’o parte șl descopere un dinte sin
guratic și negru... Nu cumva mi-o fi zîmbind ?

Nul

Sprijinită în umbrelă, s’apleacă spre flăcău, ii șoptește 
ceva în grabă și-i strecoară o hîrtie de cinci franci, pe care 
• avea foarte la îndămînă. Apoi umflă cantalupul și se în
dreaptă cu precauție spre ușă, de unde mal întoarce odată 
eapul spre mine, — ca să-mi arate dintele...
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Conversație.
Vecina mea din dreapta are o figură tristă șl duioasă de 

madonă. Ochii, plecaji în jos, Invălue cu o privire caldă urt 
mototol alb și grăsuț... un cățel de rasă, ghemuit în brațele 
stăpînă-sa. Botul nu I se vede, înfundat adine în cutele ro
chiei; iar coada e înfășurată în feldefel de oblojeli: niște fia- 
neluțe albe, o batistă, o mănușă de lînă...

O doamnă tînără, depe banca din față, privește cu inte
res la vecina mea, ridicînd foarte sus sprincenele subțiri, ce 
«e arcuesc ca niște trăsături de condefu deasupra ochilor al
băstrui și mereu mirați.

După o vreme se apleacă puțin înainte și întreabă con
fidențial :

— l-ați tăiat coada ?
— Da! suspină vecina mea ; șl îndepărtează puțin mâ

nușa și batista. Uitați-vă ce mult sînge pierde, urmează ea 
arătind fianeluțele •îmbibate de sînge. Sînt tare îngrijatâ. 
N’umai eu știu cîte nopți n’am dormit, până m’am hotărît.

•— Nu-i nimica, Doamnă, o mfngîe înțelegătoare noua 
cunoștință. Cenușă! Puneți-i cenușă, că se vindecă numal- 
decît... și Iod I

— Iod l-a pus doctorul, îngînă cu glas sfîrșit stăpîns 
victimei.

— Așa... atunci e bine. Puneți-i șl cenușă. Cenușa e 
»oarte curată, știți... fiindcă e arsă... Șl noi tăem la ai noștri, 
dar punem cenușă șt se vindecă numaidecit.

— Mulțumesc, Doamnă. Cine știe cît o să sufere... Șl 
hid mă gîndesc că săptămîna asta trebue să le tae și celor

lalți doi...
— Adică de ce trebue numaidecît să le-o tae? intervine 

«n domn cam în virstă, din stingă, întoreîndu-se brusc.
Doamnele rămîn amindouă cu ochii la el, foarte surprins« 

de o astfel de întrebare neașteptată.
— Noroc că n’au și copiii coadă I urmează domnul. Le-aț’ 

iăia-o, desigur, ca să aveți ce jeli pe urmă..

Romeo.
Cînd Izbutesc să-mi capăt un loc în vagonul ticsit, c*  

da «biceiu, cad în plină conversație picantă ?
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— Ei, și zici că acum a lăsat-o ?
— Da, a dat Dumnezeu. Cit nu-l bătusem capul: ne 

poate să fii tu așa prost ? Să te ții de o femee cu cincispre
zece ani mai mare decît tine ?

— Ce tot spui ? Eu nu-i dădeam cît lumea patruzeci 
de ani...

— Nu-i dădeai, înainte de războiu. Da’ ia s'o vezi acuma, 
mal de-aproape și... cînd nu e dreasă!

Mă uit la vecinele mele. Cea din stingă e mică, brună, 
încă iînără, cu nasul ascuțit. Cînd tace, își strînge gura dis
prețuitor și atunci buzele ei subțiri se confundă într’o singură 
fâșie îngustă, foarte roșie, ca o pangiicuță.

Cealaltă, depe banca din față, e cam între două vîrste, 
blondă, cu încrețituri ușoare în evantaiu la coada ochilor. In
tre gît și obraz se cunoaște bine că puful de pudră a întîr- 
ziat cam mult. Adeseori deschide gura, să răspundă ceva, 
dar n’are vreme, că prietina i-o ia înainte:

— Ei, ce să-ți spun ? Parcă înebunise băiatul I Ce nu-f 
aducea, ce nu-i făcea ? Și ea, tot nemulțumită. I-a cumpă
rat. numai cît știu eu, vre-o trei inele, o brățară groasă de 
aur, o poșetă de argint.. Ce poșetă ? Un sac, dragă, — po 
șeta cea mai scumpă și mai mare, pe care a găsit-o la ma
gazin. j

— Apoi cînd e dragoste la mijloc...
— Ia lasă-mă, soro, cu dragoste de asta I Să se înstrăi

neze el în așa hal de noi, rudele, unde s’a mai pomenit I Noi 
parcă nici nu mai existam.

Conversația vecinelor mele e din ce în ce mai însuflețită și 
deșteaptă interesul celor d!n apropiere. Cu deosebire foarte 
atentă e o domnișoară de lîngă mine, a cărei față albă și roză 
șt ochii mari rotunzi, păstrează o neschimbată expresie de 
păpușă.

— Stai să vezi, să-ți spun și eu ceva, zice doamna cea 
blondă. Eram într’o zi la ntadam’ Zamfirescu, — știi, la Tin 
cuța, vara Dumitreștilor. Și cum sta ea în dreptul ferestrei, 
numai ce-o aud:

— Cine o fi, dragă, băiatul ăsta? Tare pare gospodai 
șl detreabă. In toate zilele il văd trecînd cu pachete spre casă...

Mă uit și eu pe geam. Cine crezi că era ? Romeo, 
dragă I Romeo, cu un pachet mare de slănină în brațe, ca da 
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vre-o trei chihgrame. Se uită Zamfireasca mai bine: Slă
nină era, slănină afumată...

— Ei, poftim! Și de cînd îi rugam de slănină și eu, și 
Mitică ! Cu siguranță că la ea ducea slănina... Da’... unde-am 
ajuns? Ia uite, am trecut de Piață! Era să mă tot duc...

Vecina mea se ridică grăbită, trage cureaua clopoțelului, 
apoi se apleacă ușor la urechea tovarășei din față :

— Eu i-am despărțit. Am făcut tot posibilul, — era în 
interesul lui... Am dus pe Nedelcu pela ea, l-am rugat să-t 
facă curte și... s’a prins. Au revoir^ dragă Sophie 1 Nu uita 
să veniți mîne seară cu Ortansa. 0 să fie și Romeo la masă

•
Busuiocul.

Pusesem un picior pe scară, gata să mă su! în vagon. 
Prin aerul cald și îmbîcsit trece o adiere de mîreazmă învio
rătoare. Pănă să-mi dau seama de unde vine, mă trezesc îm
pinsă jos depe scară și o fată blondă, slăbuță, cu capul gol, 
îmi trece înainte, ținind strins la s n un mănunchiu de busuioc.

Înăuntru ne nimerim tocmai alături. Tramvaiul vechiu 
pornește s.'uturindu-ne, ca o căruță fără arcuri. Mirosul de 
busuioc umple în curînd tot vagonul. A-i vrea să strivesc în 
palme mănunchiul cu boboci verzui șl mici... Aș vrea să-i sorb, 
pănă la îmbătare, rnireazma.

M’a învins ispita.
— Da-mi, te rog, și mie o rămurică...
Fala stă cîteva clipe nemișcată, ca și pănă acum. Apoi, 

încet, cu mirare, cu părere de rău parcă, alege un fir înflorit 
ți mi-1 întinde în silă.

Ași vrea să-i dau și eu ceva, dar o simt așa de împie
trită, că oprește orice apropiere.

Conduct irul se îndreaptă spre noi.
Dacă i-a§i oferi vecinei mele un bilet ?... Mă tem să nu 

mă refuze... Nu mă pot hotărî. Mă gîndesc, priv nd în jos. 
Ochii mi se opresc pe gnetele el prea mari, din piele groasă 
de ciubote și care rid pela toate cusăturile. Privirea mi se 
urcă pe ciorapii cenușii în sus. In poală, pe fusta care și-a 
«itat de mult culoarea, a apărut un carnet de lucrătoare, cu 
scoarțele roase. In carnet, strînși cu grijă, doi franci noi.
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Mă hotărăsc și întind cu grabă conductorului o tafrti« 
de doi lei.

— Două? întreabă el
— Două.
Zimbind stînjenltâ Întind vecinei mele un bilet.
Mîna ei întîrzie să se miște... fata e paralizată de nedu 

merire. In sfîrșit ia biletul și pentru întâia oară ii aud gia 
aul neprietinos și răspicat:

— Mersi!
Fața ei slabă, palidă, de paloarea cenușie a blondelor a 

nemlce, râmine posomorită și rigidă. Ochii copilăroși și îtu- 
bătrîniți totodată, țintesc fndârătnlc un punct depe banca 
din față.

Tramvaiul, clătinîndu-se tot mai tare, urcă la deal, spre 
marginea orașului. Au rămas puțini pasageri. E cald și li
niște. Gindurile se împletesc în voe, în țăsătura luminoasă 
ori joacă in legănări domoale.

Simt o scuturătură bruscă și tramvaiul se oprește în a- 
propierea unei fabrici. Un glas neașteptat de dulce și de 
sfios îmi șoptește foarte aproape:

— Vă mulțumesc!
Și tovarășa mea de drum, cu fața rumenită puțin, cu ochii 

întineriți de un zîmbet biin J, se îndepărtează, lăsindu-mi pe 
genunchi întreg mănunchiul de busuioc...

Lucia Mantu



Pâmîntul se roagă

Eu slnt un călător.
Mi-i trupul vlăguit de vinturl și de drum
Incit nici rănile adinei nu rr.ă mai don

Acum,
Cînd umbra timpului trecut s’a’ndepărfat,
Ași vra s’adoim, ca un bolnav trudit, pe-un pat 
De visuri nouă...

Cerule I
Revarsă blînd răcoarea nopților
Din sinul primăverilor din tine,
Și-mi toarnă’n suflet clipe de hodină
Așa cum torni cu soarele lumină.

Dar... cugetul mi-l gol de tot ce-am plina 
Credințele pe cere le-am avut s’au stins, 
Ca nițte li minări aptinse’n vint
Și nici nădejdi în mine nu mai slnt.

Cerule 1
Ingroapă-mă’n tăcerea nopților 
lmpovorate de ntunerlc
Și nărue
Pe gîndurile ce mă chinuesc nebune, 
Văzduhurile tale de cărbune.



336 VIAȚA ROMÎNEASCĂ

Eu sînt un călător 
in care nu mai arde niclun- dor.

Cerule !
Auzi cum ruga mea stingheră se închină I 
înclină
De-asupra-mi îndurarea ta
De umple golul sufletului care-ți cere 
Tăcere...

Ș’atunci
Mai bine.
Să nu mai simt a gîndurilor larmă —-
Aiuncă toate trăznetele’n mine,
Că-s putred,
Și mă sfarmă ! .

0. Bărgăuanu
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Problema indemnității de războiu

Chestiunea indemnității de războia, așa cum este pusă azi, nu 
se poate rezolva. Se face din ea o problemă exclusiv franco-ger- 
tuană. Așa cum se pune, nu se poate obține o soluțiune, cl o dilemă.

Atit Germania cit șl Franța au juridl.-ește, moralmente șl eco- 
•omicește dreptate. Germania oferă să plătească o sumă care, după 
eum vom vedea, va fl suficientă pentru acoperirea reparațiunilor. 
Dreptatea este, deci, de partea ei. Dar Franța, la rîndul ei, cind 
spune că nu ti ajunge, nu se rnșală nici ea. In rfară de reparațiunl, 
ea mal are șl alte cheltuelt de războiu de acoperit, nestipulate in 
tratat. Neavlnd, sati creztnd că nu are, din altă parte, de unde să-șl 
procure fonduri pentru a le face față. Franța le cere tot Germaniei. 
Dacă aceste lacune bugetare nu sint umplute, însăși existența îi este 
periclitată. De aceia Franja, și ea, are dreptate.

Iată pentruce chestiunea reparațiunilor face parte din acelea, 
scumpe diplomaților de carieră, care nu se sfîrșesc niciodată.

Cu ocaziunea ultimei din neisprăvitele Conferințe, acela dela 
Paris, din 29 Ianuarie, vom Încerca. In două articole, să studiem fe- 
Ini cum problema trebue să fie pusă, pentruca lanțul indefinit al ne- 
gociațiunilor să se închidă, scăplnd pe tea'ă lumea de starea de fră- 
mlntare, de așteptare și de provizorat în care trăește azi.

I

Este lesne de priceput semnificația evenimentului care, în clipa 
de față, monopolizează atenția generală.

Conferința dela Paris nu poate însemna decît unul din aceste 
două lucruri: Ori o primă concesie (căreia ii vor urma multe altele), 
—ori războiul.

iată cum.
Se știe că guvernul Leygues a căzut pentrucă Anglia cerea un 

eabinet care sa consimtă a tăia cit mai mult din creanța asupra Ger
maniei. Briand a luat președinția Consiliului; Franța a renunțat la 
o treime*  din pretențiile dela Versailles. Pe de altă parte, însă, chiar 
așa, redusă cu 30 la sută, indemnitatea fixată este, după cum o vom 
dovedi-o mal jos, In afară de ori și ce contact cu realitatea. Keynes**

' D pă chiar evaluarea d-lul Loucheur, Ministrul actual al Regiu
nilor liberate.

** Intr’un articol recent din Manchester Ouardian, D. Keyaes 
mai numește procedeele plenipotențiarilor Aaianiei și: «procedee de 
jucători de poker*  (ibidem).

2
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privește textul dlscuțiunilor dela Paris ca un .truc*  prin care d. 
Lloyd George încearcă să învețe aritmetica pe d. Briand. Astfel pro 
rnierul englez .a reușit deja sâ-l convingă pe d. Briand că 2 + 2 au 
este egal cu 12, cl numai cu 8. D. Briand își pune nădejdea in eloc
venta sa pentru a debita, asupra acestei cifre, un cuplet acceptabil, 
care să i permită să refuteze toate argumentele d-lui Poincare așa- 
pra avantagiilor pe care le ar avea Franța dacă s'ar putea obține 
ca 2 ] 2 să facă din nou 12*.

in felul acesta, rostul Întrevederii primilor miniștri aliațl se ex
plică lesne. Este primul iuel dintr’un lanț mal lung de ședințe ana 
loage. menite să pună, incetul cu încetul, matemailclle In acord cu 
tradi(ia care se mai păstrează și astăzi In școli. Până acum foarte 
limpede.

Un lucru Insă ne nedumerește. D. Briand simulează prea bine 
convingerea că aceste hotăriri dela Paris vor fi definitive. Ceva mal 
mult, vorbește de sancțiunile. prevăzute In caz de neexecutare, cu o 
siguranță de natură nu numai a angaja guvernul sau parlamentul, dat. 
lucru mai grav, de natură a deslâațui sentimentele războinice ale 
popuhțlunii. Este drept că același Briand declară că, in caz cian 
Aliațil nu mobilizează și el, va lăsa altuia sarcina de a purta un răz 
boiu, unde Franța va lupta izolată. Dar, (nsflrșlt, atitudinea sa 
poate ușor suscita, atit panica unora, cit șl ardoarea belicoasă a 
altora.

Dealtfel nu spunem toate acestea deci: pentru a arăta cum e 
plnia publică are toate motivele să creadă că acordul dela Paris si
va aplica.

Dat fiind insă că această executare nu se poate face pe cale 
pașnică, atit din imposibilități materiale cit și din pricina atmosferei 
morale care bintue actualmente in Germania —ajungem la cea de a 
doua semnificație posibilă a ultimei conferințe: Războiul.

Atunci, închidem ochii, amețiți. Nu mai îndrăznim să mcrgets 
mai departe cu deducțluniie. Ar fi un dezastru atit de inspăimintă- 
tor, Incit este de prisos să mai încercăm a-l ghici modalită|lle. lai’ 
tlnctul de conservare ne silește să n- reîntoarcem la cealaltă ipoteză, 
«ceia a concesiunilor. Vom încerca sa arătăm cum aceasta din urmă 
este cea mal avantagloasâ pentru ambele țâri

Șl acum, să vedem care este conținutul hotăririlor dela Paris

•

Germania va avea de plătit două soluri de anuități:
1) O anuitate fixă, după cum urmeazâ: In anii 1921—22: 2 

miliarde de măicl aar, ta anii 1923—25: 3 miliarde. 4 miliarde in a- 
•ti 1926—23, 5 miliarde fn anii 1929-31 și 6 miliarde in anii 1932- 
62; total 226 miliarde mărci aur.

2) In cazul ctnd Germania ar dori să se libereze înainte de termen, 
va beneficia de un scont de favoare de 8 la sută pentru primii doi 
ani, 6 la sută pentru anut al treilea șl al patrulea, șl 5 la sută pen
tru ceilalți.

3) In plus, va plăti o anuitate variabilă, care se va ridica ta 
12 ta sută din totalul exporturilor. Această taxă va fi percepută de 
nn funcționar german numit de Comisiunei Reparațiunllor din totalul 
articolelor exportate, care va fi perceput tot de el.

4) Aceste două anuități stat garantate de ansamblul bunurilor 
gertnaoe, șl ver avea, la plus, ca gaj special, produsul vămilor.
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5) In caz de neexecutăre, Comlsiunea Reparațlunilor poate fa- 
iătura pe funcționarul de mai sus, șl proceda ea însăși la prelevarea 
acestor taxe.

6) Comlsiunea de Reparațiunl are dreptul de a pune in tnttrzlere 
guvernul german pentru a ridica tariful vămilor, sau pentru a exe~ 
cuta orice măsură pe care o va socoti indispensabilă.

7) Germania nu va avea dreptul să contracteze, direct sau in
direct, credite in afară, fără aprobarea Comisiunii Reparațiunîlor.

Dispozițiunea de față privește nu numii Reicbul, Țările conic- 
(ferate, municipalitățile, ci și orice societate sau întreprindere con
trolată de suszlsde autorități și guverne.

8) Germania nu va putea, fără aprobarea Comisiunii Reparațl- 
anilor, ridica quantumul taxelor vamale.

9) Toate anuitățile de tnal sus, fixe șl variabile, sint socotite 
In afară de cele 20 miliarde mărci aur pe care Germania trebue sl 
le plătească, in virtutea Tratatului, pănă la termenul de 1 Mai 1921.

In rezumat, Germania va avea de plătit in total 20+226 (suma 
anuităților fixe) 4 50 miliarde mărci aur (suma anuităților variabile, 
considerind exportul Germaniei egal cu acel dinainte de războiu) = 
un minimum de 300 miliarde mărci aur, ceiace dă o anuitate medfs 
(în care cele 20 miliarde plâtibile pănă la 1 Maiu 1921 nu figurează), 
o anuitate medie de 7 miliarde mărci aur sau 8 6 miliarde franci aur. 
Calculată In mărci-hirtie, obținem o creanță anuală a Antantei asu
pra Germaniei de 105 miliarde. Dacă apropiem această cifră de a. 
ceia a rețetei bugetare a anului financiar in curs, care e de 33,5 mi
liarde, vom avea un deficit de 62 miliarde pe an, la care—dacă mal 
adăogăm cheituelile anuale ale Reichului care se ridică ia 111 mili
arde 200 milioane—vom avea un deficit total de 173,2 miliarde pe 
țtn, ceiace necesită o sporire a Impozitelor, sau a veniturilor de 500 
ia sută,*  sau chiar mal mult, căci o sporire a veniturilor se reper
cutează asupra comerțului internațional mărind astfel anuitatea va
riabilă (taxa de 12 % awpra exporturilor).

* Deja impozitele Oerwniel au crescut, in urma necesităților 
din timpul «I mai ales duoă războiu (Programul Erzberger), cu 900 ia 
sulă (tn Franța abia cu 300 la sulă) iață de cifra de dinainte de răz
boiu (1914). '

Șl aceste cifre fabuloase nu reprezintă dectt un minimum, nn 
numai hipotetlc, dar Imposibil. Intr'adevăr, pentruca taxa de 12 la 
«ută să »'bă vre un efect, va trebui, după cum toți economiștii o 
declară, ca exportațlunile Germaniei să crească cu cel puțin 40 Is 
sută față de cifra dinainte de războiu de care ne-am servit in cal
culele noastre I

Dar să zicem că o socoteală fn care se consideră media anul- 
tăților nu ar fi justificată. Sâ admitem că progresiunea crescindă a 
acestora ar da putință Germaniei să plătească. Să nu avem fn ve
dere decit anul tutăiu.

Vom avea 2 miliarde mărci aur (anuitatea fixă) + 1,5 miliarde 
(anuitatea variabilă) (am luat media Intre 1, 2 și I, l) = 3,5 miliarde 
mărci aur, sau 52,5 miliarde mărci hlrtie. Ceiace insamnă, după cum 
observă șl d. Keynes in articolul citat, »că Ministerul de finanțe ger
man, pentru a plăti ce datorește. să-și tripleze veniturile, și in a- 
celașl timp să-și reducă, pe Jumătate, cheltuelile: Intr’adevăr, aceasta 
este o problemă I Apoi, tn anii următori, va trebui să-și îndoiască 
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din nou venitul, șl astfel, ne angajăm, odată mai malt, tn sferei» 
utopiei*.

* Bun înțeles. Teoria germană se referă ia o Indemnitate pe care 
Puterile Centrale își propuneau să ceară, în plină victorie, dela An
tantă.

** In Finnances de Guerre de l'Allemagne. D Rlsl, deși profe< 
«or ia Universitatea de Drept din Paris, nu îl punem in categoria teo
riilor franceze, pentrucă d-sa este poate singurul care combate fără 
rezervă concep|iuniie guvernanților (actuali și treca(i) asupra ludei»' 
niiâjii germane.

••• Op. cit, p. 226.
Op. cit., p. 227.

Și aceasta, o reamintim, privește annl tn care Germania va »«•- 
vea cel mai puțin de plătit I (tărâ să mai punem soldul debitor re- 
zultind din plata celor 20 miliarde mărci aur până la 1 Mal 1921). 
Anuitatea medie, nu trebue să uităm, este 7 miliarde, nu 3,5.

Iată ce Însemnează, pentru apreciatorul cel mai optimist, dls- 
posițiuniie luate la Conferința din 29 Ianuarie.

In fața acestora, duble protestări. Germania declară că nu 
poate plăti asemenea sume. Iar Franța că aceleași sume .șl nimic e 
tot una*.  Intre partidele clemenciste (Tardleu, Klotz) și pzrtidele 
concesiunii (Briand, Loucheur) se dau lupte parlamentare furtunoase, 
care se termină nopțile la 12.

Dar, tn cele din urmă, teza concesiunii triumfă, tntr'un chip 
care ar putea să pară semnificativ pentru negociațlunile ulterioare 
(care vor fi, fără nici o îndoială, numeroase).

D. Biiand, dupăce spune că este profan fn materie de cifre, șt 
că nu știe decit un singur lucru: patriotismul său de francez,—cere 
Camerei mină liberă pentru viitoarele negoclațiuni, și pune votul de 
Încredere. Cu o frumoasă majoritate de 363 sufragii contra 114, or*  
dinea de zi este adoptată.

Credem a înțelege că, prin aceasta, adunarea a priceput nu*  
anfele și pretextele de noi concesiuni pe care le ascunde declarația 
formală de incompetență și dtmonstrațiunile vagi de patriotism ale 
Premierului francez. Ne permitem să sperăm că un curent In fa*  
voarea unei politici mai realiste este pe punctul de a se înjgheba 1» 
Franța.

Dar, după cum vom vedea mal încolo, chiar dacă acest curent 
începe să se nascâ, obstacolele și reacțiunlle nu sint neglijabile șl 
de aceia, ne mulțumim să sperăm și să urmărim mai departe pro*  
blema.

II

In acest scop, credem că nu e inutil să schițăm, fn cfteva tri- 
sitari, teoria'franceză și teoria germană a Indemnității de războiu*

A. Teoria franceză pleacă dela un fundament foarte clar. D. 
Rist, care o combate,** o formulează astfel: .Capitalul Germaniei 
se ridică la ătitea miliarde, venitul său la atit. Să ni le verset A 
cest raționament foarte simplu pare că răspunde la orice dificultate 
care s’ar ivi*  *** și »Garanțiile unul creditor nu sfnt oare egale cu 
averea însăși a debitorului? Nu este sigur că unii din negociatorii 
Tratatului să nu fi împărtășit acest sentiment*.Intr  adevăr d 
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Ministru de finanțe Klotz tntrun discurs in parlament, se întreabă: 
Ce sume Germania poate consacra indemnității 7 O va piăti-o, tu 
parte, cu excedentul producției sate asupra consumației, excedent 
•are inainte de războiu se ridica la !0 miliarde de mărci.

Dar să ne gtndim puțin, ce tnsamnă acest așa zis .Excedent ai 
producției asupra consumației“. Insamnă pentru d. Klotz economiile 
Germaniei, Plasamentele de capital. Or, se știe că acest plasament 
este departe de a constitui o operațiune de consumație, ci dimpotrivă, 
una creatoare de venituri nouă, mai ales că Germania era patria pla
samentului pe termen lung, al întrebuințării economiilor aproape ex- 
elusiv in finanțarea de întreprinderi Industriale. Așa incit dacă există, 
in avuția unei țări, o porțiune care să fie eminamente Insezisabilă 
(decit cu riscul ca toată producția națională să înceteze), apoi acela 
este capitalul plasat. Așa Incit procedeul d-lui Klotz, pe lingă că 
Introduce o formulă contestabilă, dar se atinge de cea mal intangi
bilă parte a capitalului (nu a venitului) unei țări.

Să vedem acum care sint cifrele pe care Germania le poate 
plăti. .Cifrele“ —spune d. Klotz—»pe care le volu cita vor fi cifre 
apropiindu-se de realitate, impoteze plauzibile*.  Să le vedem. D. Klotz 
au cere dectt 13 jumătate miliarde mărci aur pe an. Iar d. Loucbeur 
se hotărăște pentru numai 18 miliarde de mărci aur pe an I

* Op cit., p. 27.
*’ In Introducerea prime! edijiunt a »Valutelor străine* de Oo

Cum se explică această «pslchoză de războiu“, conform unei 
expresiunl cn care Francezii califică toate contra-propunerile ger
mane ?

Să fie, cum cred revistele americane, un ’.parti-prls*  de lluzl- 
une ? Sau poate explicația o vom găsi, cum spune d. Rist,* in ur
mătoarele melancolice cuvinte ale lui Léon Say : .Spiritul public a 
făcut, tn materie economică, mult msft puține progrese In Franța dectt 
oriunde aiurea.**

Credem că teoria franceză a indemnității are ca suport pslcbo- 
logic întreg regimul politic și economic al Republicii.

Această țară, care la 1789 a învățat pe celelalte catechlsmul 
Democrației, cu timpul, șl l-a uitat pe al ei. In locul democrației 
faptelor s'a substituit aceia a Discursului. Azi, teoreticianul indem
nității nu este ginditorui. ci oratorul însuflețit de preocuparea sufra
giilor și a aplauzelor. Intr un cuvint, ,Făgăduitorul de trilioane*.  
Aceasta pentru regimul politic.

Pentru cel economic, Franța, de vre-o șase ani, a făcut mari 
progrese in sensul evoluțlunii marxiste. Miș:area de expropiere a 

<r micului capital in beneficiul celui mare, mai inceată ca fn alte țări,
a căpătat, delà războiu încoace, o viteză din ce in ce mai accele
rată. Clasa socială a marilor sindicate Industriale, marele .profitor*  
al războiului, este lezată tn interesele sale de concurența germană. 
Interesul particular al acestei clase este o Germanie «zdrobită eco- 
aomlcește'. Or, ce alt mijloc mai bun pentru a o pune in .stare de 
Inferioritate economică*  dectt acel al plății de »trilioane-aur*  7

Alăturind mentalitatea omului politic de aceia a marelui capi
talist (care ades sint una și aceiași persoană),—vom avea explicația 
psihologică a teoriei franceze a Indemnității de războiu.

a«h«u.
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Cităm ctteva pasagii din literatura chestiunii.
»Este oare admisibil* —scrie d. Polncară *—,ca Germania să 

dea peste 3,6 miliarde pentru pensionați! săi, cită vreme nu ne dH 
•!mic pentru ai noștri?*,  și mal departe:

* In cronica sa bimensuală din Revue des Deux Mondes.
” In criticile aduse socialismului de slal se amestecă cele două 

•specie ale chestiunii: a) cel exterior derivă din faimosul »Oeschlos- 
sene Slaat* al lui Fichle, numit de asemeni și »Principiul Antarchlei*. 
Această concepliune este contestabilă. Dar in ceiace privește cel de ol 
doilea aspect, cel intern, este foarte justificat, căci nu e o construc 
(le apriorică, ci sintetizarea teoretică a unei stări de fapt Sociails 
mul de stat in Oermania nu esle o doctrină, ci o situa|ie Fructul »> 
nei evoluțiuni istorice speciale, el alcătuește unica formă de densa- 
«rajie posibilă in Oermania ; nu numai Kaiserul, dar chiar și majori, 
larii republicii aciua e il păstrează ca ceva -peciflc german, Vom 
vorbi mai pe larg de aceasta tntr’un articol viilor.

»O țară Învinsă este obligată să-și restrîngă serviciul trans
porturilor*  (l>. Apoi, vorbind de activitatea Întreprinderilor de cons- 
tracțiuni, d. Polncară declară: .Azi, cînd Germania nu și-a recupe
rat încă nerderile de vieți omenești pricinuite de războlu, nu ne pu
tem explica graba de a construi case atita timp cit sute de France}! 
n’au de loc*.

Intr’alt număr din Revue des Deux Mondes, auzind că Germa 
nla s’a pus, iar, pe muncă, și că noi progrese economice slnt posi
bile, rostește aceste cuvinte ciudate; Cu atit mai bine pentru Ger
mania. Nu avem sufletul așa de josnic fncft să ne pară rău de pros 
perltatea el.

Un alt pasagiu din articolele d-luf Polncard, ne dă prilejul să 
vorbim despre faimoasa teorie a »cumințirii Germaniei*.  Aliații cred 
eă este In (naltul interes al Umanității ca Reichul, subt controlul lor, 
să-și modifice anumite aspecte din structura sa internă. Ideia este, 
In principiu, șl justificată șl necesară. Dar trebue să se distingă. 
Slnt schimbări care nu atlrnă declt de bunăvoință șl bunacredința 
Republicii Imptriale. Altele, Insă, fructul unei evoluțiuni de sute de 
ani, nu se pot face dintr'o trăsătură de condeiu parafată la un colț 
de pergament.

Se știe, de pildă, că Germania era patria socialismului de stat.* 1 
Poporul, puțin sensiblt la Inegalitatea politică, ținea habotnic la de 
mocrația averilor. Intre săraci șl bogațl. Statut a fost întotdeauna ua 
personaj Intermediar șl protector. Bunele sale oficii erau puse fo 
slujba conservării egalității dinaintea Banului. Socialistul de stat 
Wagner construește teoria socială a Impozitului. Din rețeta buge
tară totală a Germaniei, 33 la sută consta din operațiuni industriale 
și comerciale. Spre deosebire de celelalte state, In genere absten 
țlonlste. Germania era un stat gospodar. Interesat la economia pri
vată a particularilor. De altfel etatismul acestei țări este tn dcobște 
cunoscut. O pildă, Intre o mie, este fn felul cum au fost făcuse fai
moasele 12 Împrumuturi de războlu. După cum o remarcă un eco
nomist francez, ele au avut mult mai puțin caracterul de operațiuni 
de speculație financiară, decit de bătătii de ctștlgat. Se exalta pa
triotismul subscriitorului; nu se llngușa gusturile capricioase ale cli
entelei.

Toate acestea ne arată că In Germania, Intre stat șl cetățean, 
avea loc un schimb de relații care nu era exclusiv juridic, ca ’o 
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uWe țări. Pe lfngä dreptul legal se cerea sau se oferea ttva in piu», 
«eva cu caracter moral: dar »moralmente obligat’riu*  este, toarte 
ades, o aancțiune mai riguroasă decit .juridicele necesar*.

* »De care formulă*-spune d. Rid (op. cit, p. 23S n.) »niet 
«hier eminentul nostru coleg și amic H. Hauser (d. Hauser este pro
fesor Ja öorboaa) nu s’a putut feri de a fl sedus (in Aclion Nat. 1928)* 
Ne •imjiin iuăyull|i că ne inlilnini la aprecieri cu un economisi de ta- 
U« d-Jui Bist. Cetitorul va găsi inlr’un număr trecut al »Vieții Borul- 
*«țk* analizată concepția d-lui Hauser.

De aceia, in țua socialismului de stat cuvlntul favoare acor- 
dată de guvern particularilor (cașl acel invers de sacrificiu, Opfer, 
Reichsnotopfer) nu are același ințeles ca tn țările unde domnește con
cepția »Statulul-jandarm*.

Cînd d. Poincaré, cu privire la cumpărarea de alimente făcută 
de stat pentru a le vinde subt preț funcționarilor, scrie:

.Iată pe statul debitor ocupat cu acordarea de favoruri națio 
oalilor in dauna creditorilor 1*

Cînd d. Poincaré scrie aceasta, d-sa judecă franțusește un lucru 
specific german.

Dacă totul s’ar mărgini la o simplă ncexactltate științifică, nu 
<r fl nimic. Dar aceste rinduri trebuesc puse in legătură cu Întreagă 
teoria .Cumințirii*,  a modificărilor de adus in s'ructura internă a 
Republicel imperiale. Or, etatismul economic al Reichului, este unul 
din elementele vizate de reformă.

Singura parte mal superficială, singurul factor care se poate 
modifica este mentalitatea pangermanistă a aristocrației. încolo, nu 
se mai poate schimba nimic. Socialismul de stat es'e forma speci
fică pe care Democrația o îmbracă in G’rmania. A-l distruge, în- 
samnâ a distruge însăși democrația. Insfîrșit, șl mai puțin justifi
cata este, .reforma economică*  sau ,l’écrasement économique de l’Al- 
lemagne*.*

Așa dar: nici aristocrație, nici demotrație, nici economie, lată 
>e fnsamnă teoria »cumințirii Germaniei*.  Justificarea sau legltimita- 
tea sentimentelor care au pricinuit-o nu ne interesează. Ne mulțu- 
mim să constatăm că se razimă pe o inexactitate științifică, pe o im» 
posibilitate economică.

Să vedem acum coucepțlunile, argumentele șl procedeele ace*  
tora pe care l-am numit »Fâgădnitorli de trilioane*.

D. Rjst, fn ultimul număr din Revue d’Economle politique, fi 
■'tlgroarlzează cu vorbe aspre. E de ajuns să spunem că ii face res
ponsabili de fntîrzierra care se aduce lichidării chestiunii reparația*  
ailor. D-sa spu-.e precis că acești bărbați de stat au tot interesul 
Hă amine cit mai mult deziluzia care va fi pricinuită in public ds 
contrastul dintre cifrele adevărate și cele aplaudate odinioară.

lată argumentele prin -are d. Loucheur ajunge la suma de 1S 
miliarde de mărci aur pe an.

Constatind că posibilitățile de plată ale Germanie] depind ds 
i-scedentul exportaț unilor asupra importațiunllor, d. Loucheur fixează 
acest excedent la su na de 18 miliarde mărci sur pe an. Cum 7 Foarte 
simplu : »18 miliarde fn aur reprezintă aproximativ 6 miliarde dina- 
‘nte ds râzboiit*.

D. Rtst pleacă delà ipoteza că această cifră de Ô miliarde ar 
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fî plauzibili.* Totuși, .o metamorfoză a celor 6 miliarde tn 18, prla- 
tr’o lovitură de baghetă de dialectică parlamentară, —lată un lacnr 
greu de admis' ** Și, mai departe: .d Loucheur simțea bine toată 
dificultatea problemei. Deaceia spunea : »nu refuz obstacolul*.  In- 
tr’adevăr. II privea tn față, cu vitejie. Dar ti reducea, in preala
bil, cu două treimi*. ***

* Deși nicl-o previziune nu o legitimează. înainte de războia, 
balanța comercială a Germaniei era în deficit. Poate că duoă războia 
să devină activă. Keynes, în .Consec. ec. ale Trai, din Versailles*, 
după un examen amănunții șl optimist al condi|iunilor comerțului ex
terior german, ajunge la o cifră maximă de 2 miliarde mărci aur Is
care s'ar putea ridica acest sold pozitiv. Dar de alunei lucrurile s’aa 
schimbai. Același autor, in articolul d>n Manchester guardian, sera 
«alai mai sus, spune că actualmente Reichul are din nou o balanță 
comercială negativă.

•’ Op. cit., p. 269.
”• Op. cit., p. 269 nulă

Un alt procedeu este acel al mirajului dobinzitor. Astfel. Da- 
forește Germania 226 miliarde? Numaideclt i se scad dobinziie pre
supuse, și suma se reduce, dintr’un condelu.la 50 miliarde. Așa face, 
de pildă, d. PoincsrG in »Lettres libres*  (Le Temps, 7 Februar). Ctte 
odată, insă, se merge și mai departe. Astfel, d. Klotz. fn discursul 
său din 9 Februarie, declară Camerei că »aceste 50 miliarde, calcu
late cu dobtndă compusă, reprezintă In realitate cele 5 miliarde văr- 
«sate de Franța Germaniei In 1870: nici mai mult, nici mal puțin 
»(aplauze prelungite)*.

Nu ne mal rămine dectt să calculăm șl pentru aceste ultlme5 mltt- 
arie cărei suml reale corespund, scâzind dobinziie, și așa mai de
parte, pănă vom ajunge ia .nimic, cu care Indemnitatea fixată ta 
Paris, e tot una*.

Alt procedeu, invers Cele 50 miliarde ale d-lui Polncară stuf 
puse de d sa (Revue des Deux Mondes) și de d. Herbette (Le Temps) 
față tn față cu propunerile Contelui de Brakdorf Rantzau, și se cos- 
chlde că acestea din urmă erau ma| favorabile Franței dectt cifrele 
dela Paris. Dar cum 80 miliarde pot face mai mult dectt 226? Foarte 
simplu. Se omite să se atragă atențiunea că Contele Brakdorf-Ran- 
tzau le stipula fără dobtndă. Astfel, ctnd doblnda tncurcâ, este tre
cută subt tăcere.

Alt argument. Se ia ca pavăză oplniunea unui om favorabil 
Germaniei. De astădată nu German, ci Aliat. E vorba de un arti
col al Economistului italian Lulgi Elnandi din Milano, Intitulat: »E- 
oigma indemnității germane*  (Corriere della serra). Aresta, vorbind 
de absurditatea logică pe care stă teoria aliată a Indemnității, scrie:

»Trebue să se decidă : sau vrem ca indemnitatea să fie plătită? 
sau atunci ne este frică de mărfurile germane șl vrem ca ele să ră- 
mtnă tn Germania... Trebue să alegem tntre aceste două programe 
a vroi să te realizăm pe amîndout deodată este un non-sens*.

D. Herbette (Le Temps. 9 Febr.) deodată travestește glndlres 
scriitorului Italian, formulmd astfel fraza subliniată mal sus: .Tre
bue să alegem tntre cete două riscuri l'— Apoi o denaturează com
plect, adăogind :

.in realitate, dacă se continuă logicește șl pănă la capăt gtn- 
dlrea d-lul Einandl și dacă aplicăm Franței deducțiunlle d-sale, sa 
ajunge la rezultatele următoare: Dacă Aliațll favorizază desvolta- 
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rea exportațiunilor germane. Franț-*  va putea fi plătită, dar va ff 
ruinată de concurența Germaniei. Dacă Aliații, dimpotrivă, pun ne- 
dlci acestor exportațiuni, Franța va fi ruinată de insolvabilitatea 
Germaniei. !■ ambele Ipoteze Franța va fi ruinată“.

Ar reeșl de aici că d. Elnandl consideră că prosperitatea anef 
țări aduce ruina celeilalte. Insă dacă citim articolul, vedem cum a- 
preciază d. Elnandl o expansiune posibilă a exportului german :

.O dores: din toată Ini na, pentrucă tot celace sporește avuția 
țârilor străine are repercusiuni in folosul nostru, iar nu tn detrimen
tul nostru“.

Insă ziarul oficios are nevoe ca pretinsa .dilemă*  a economia*  
tulul Italian să se traducă prin alegerea intre 2 ruine, pentru a spune:

.Dacă este așa, nu avem dectt un singur lucru de făcut. Să ne 
«năpustim asupra Germaniei cit mal curind, să punem mina pe ga
juri la ea acasă șl să o silim să lucreze subt un control neinduple- 
«cat pănă la achitarea complectă a datoriei. Căci, da-ă trebue ca 
«orice preț ca o țară să lasă ruinată din această aventură, France- 
«lil, o putem afirma d-lul Elnandl, nu vor tolera ca victima să 
«fie ei“.

Insă, toate cele spuse pănă acum nu constltue dectt fațada lu
crurilor, ceiace se vede. In realitate, teoria franceză a indemnități*  
de războlu se explică prin două cauze fundamentale:

1) O eroare științifică, o interpretare greșită a legilor econo
mice.

2) Interese de clasă lezate.
Chestiunea indemnității de războlu este o problemă economică 

neuă. Nu că fenomenul nu ar mal fi existat șl (nainte. Dar suma la 
care se ridică reparațhtnlle actuale au are nimic comun cu cele cu
noscute pănă acum. Faimoasele 5 miliarde dela 187J au putut fi 
plătite din sumele lichide de care dispunea Franța In momentul acela 
Era o plată, desigur, considerabilă, dar analoagâ, ca natură, cu ori
care alta.

Azi, Indemnitatea de războia nu se mal poate plăti dectt cn 
servicii, cu munca populației. Toți economiștii franceji, engleji șl 
americani recunosc că numai cu mărfuri se poate achita. Or, măr
furile revin la servicii.

Cn toate că această aflrmațiune nl se pare Incontestabilă, ere 
dem totuși necesar să introducem o mică preciziune, pentru a evita o 
obiecție. S’ar putea spune. O sumă, orictt de mare, poate fi plătită, 
chiar in întregime, în numerar. Iată cum.

Să presupunem că Germania, din exportațiuni, tși procură trate 
asupra Sratelor Unite, unde biletul de bancă este rambursabil. Aceste 
devize le schimbă pe aur pe piețele americane, șl metalul, astfel oh 
ținut, este expediat tn Franța.

Iată cum se poate ajunge la convingerea că Indemnitatea de răz
boia s'ar putea plăti în aur, iar nu in mărfuri.

In fond, e un sofism.
Să ne gindim puțin ce s’ar putea face cu numerarul metalic lă

trat în Franța. Toată presa va spune : El ne va sluji ia asanarea 
circula ți unii fiduciare.

Credem că nu. Pentru a se modifica circulația Internă, ar tre
bui ca metalul Importat să se substltue unei sume întreită de hlrtle 
monedă. Or, un fenomen de această natură nu poate avea loc. Cal
itatea de metal pe care ar plăti-o Germania nu are acces pe .piața 
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monetară/. Cimpul său de activitate este exclusiv pe .piața produ
selor*,  pe piața bunurilor.

Banii rezultați din plata reparațlunllor au o trăsătură dfsflnc 
♦Ivă. Ei sint afectați unui scop unic: reparațiunile. Această desti
nație exclusivă fi va absorbi imediat, automatic; cu ei se vor cumpăra 
produsele necesare despăgubirilor.

Dar, cea mai mare parte din mărfurile necesare acestei opera
țiuni nu se găsesc in Franța. Va trebui să se procedeze la noi Im- 
portațiuni. Și, astfel, aurul, de-abea intrat, va eși din nou afară 
in locul lu| vor veni mărfuri străine.

Singura deosebire va fj că aceste mărfuri, fn loc să fie ger
mane, vor fi pur șl simplu străine.

Rezultatul se traduce prlntr'un dubiu dezavantaj pentru cele 
două țări. Pentru Germania, dificultăți pentru găsirea debuturilor 
sigure pe care le-ar fi avut fn Franța. Pentru Franța, dificultățile 
germane se traduc prin nesigursnț» plății, care va fi-dependentă de 
debușeurlle noi găsite de Reich. Plus inconvenientul, pentru const», 
oator, al urcării prețurilor.

Cit despre clasa marilor producători protecțlonlști, rezultatul 
ar fi indiferent. Le este egal dacă mărfurile importate sînt germane 
ssu aliate. Singurul lucru care ii preocupă este ca să nu intre in 
Franța marfă străină concurentă.

Dacă marile sindicate industriale ar ști, fn mod sigur, că o ia. 
demnitate de războ:u nu se poate plăti declt ca mărfuri, fie ele ger*  
mane, aliate sau neutre, nu ar sta un moment ia îndoială. Intere
sele lor de clasă, mai importante declt cele generale, fi vor sfătui si 
renunțe la orișice indemnitate.

In sensul acesta, d. profesor Tausslg, delegat american ia con- 
terința păcii, povestește In »Germany's Reparation Payments*  că .un 
,om de stat francez dintre cei mei distinși, ai cărui nume, dacă ar 
.fi liber să-l spun, ar avea multă greutate, zicea, fn cursul unei dls- 
.cuțiuni unde se făcea aluzie la inevitabila expansiune de mărfuri 
.străine fn Franța: dacă previziunea se realizază, vom pune capăt 
,repara{iunilor“'

Daj, aceasta numai fn căzui cind ar fi bine stabilit că o In
demnitate nu poate fi plătită decit In mărfuri. Marele capitalism 
insă, este convins că ea se poate plăti și cu numerar.

Această eroare de ordin științific are repercusiuni practice de 
• mare gravitate. Ea constitue cauza fundamentală a fntfrzferilor- 
fără sfirșit a chestiunii Reparațiunilor.

Intr’adevâr, Germanii au văzut unde este partea slabă a dis- 
«uțlunii, și o speculează cit pot. Și-au dat seamă că negocierile, 
duse de reprezentanții marilor sindicate, au se vor încheia niciodată 
dacă propunerile germane le ar leza interesele de clasă.

Atunci, oferă cu generozitate să plătească sume enorme in măr
far), știind prea bine că asemenea oferte vor fi cu siguranță refuzate 
Și astfel, discuțiunile, conferințele, convorbirile sint tâ ragă ni te i» 
definit.

lată cum ajungem la rezultatul neașteptat că, dușmanul cel maț 
«are a) unei prompte restaDihri a siguranței europene, a unei solu
ționări repezi a chestiunii reparapunnor, este un dușman interior, a 
Clasă egoista și atot puternică: marile sindicate industriala^ camarila- 
protecționiată.
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Însuflețit, pe de o parte, de preocuparea intereselor sale par» 
tlculariste de clasă, pe de alta de un sofism teoretic care II face să 
«resdâ că Germania ar putea plăti In metal, marelo capitalism este 
ce) mai mare obstacol al păcii.

Numai faptul că interesele superioare ale Franței stnt apărat» 
aci de Franceji cu interese de clasă antl-franceze, explică toate con
tradicțiile și tot paradoxul teoriilor e onomlce din această țară:

O Germanie zdrobită economicește, îmbinată cu o plată 
de triiioane-aur indefinită.

Aceasta es e teoria franceză a indemnităț i de războiu.
B. Să analizăm acuni teoria germană. Campionul ei este Lant- 

burg, directorul revistei „Die Bank*.  Acesta își pune mal întăiu pro
blema oportunității unei indemnități de războiu și, cu această oca
zie, stabilește următoarea distincție intre o țară care a suferit depe 
arma războiului șl una care a rămas Intactă :

* Dle Bank, 19'5, p. 317. Toate laHrmațlunile privitoare ia IV 
Icrafura germană de războiu le luăm din »Les Finances de Ouerra 
«a Allemagne", de oarece numerele revistelor între 1914-1919 an sa 
șăaesc în Franța, nici la librării, nici la Biblioteci.

*• Franța avea alunei suma de 5 miliarde aproape lichidă.

„O țară, mai ales agricolă, a cărei c'mpuri ar fi rămas maț 
multă vreme inculte, sau chiar devastate —căreia războiul i-ar ti 
luat pentru cfțiva ani princioalul său izvor de bogăție, se găsejte, 
in mod firesc, Intr’o situație cu totul diferită de acela a unei țări 
care nu are decit să-și reia lucrul de acolo de unde l-a lăsat la în
ceperea ostilităților. Pentru cea dintăiu, indemnitatea de războia 
poate fi o necesitate absolută, o condițiune vitală de existență" *

In privința quantumulul și Instrumentelor de plată ale indemni
tății, teoria germană oferă de asemeni un contrast izbitor față du 
cea franceză. Astfe', departe de a fi insetați după aur ca republi
canii depe malul sting a Rinului, Lansburg se plfnge de ravagiile e- 
conomice șl de criza protusă de plata In aur a celor 5 miliarde dela 
1870, amintind faimoasa convorbire intre un Francez care spunea .nict 
su a«rt simțit că am fi plătit vre-o indemnitate de războiu*  cătră un 
Neamț care răspundea „nici noi că am primit-o*. **

Lansburg, Riesser (prezidentul dela Hansa-Bund și prezidentul 
Uniune! generale a băncilor germane), prințul Henckel von Donners*  
■ark, d. von Zedlltz und Neukirch (directorul Băncii de stat prusi
ene) Sartorius von Waltershausen. toți scr.itorii (afară de autorii 
aberațiunilor pangermanisre, primejdioase în materie politică dar in
ofensive In materie economică) —toți sfnt partizani a) plății In titluri 
mobiliare, de preferință neutre. Or, un titlu neutru Insamnă pur șt 
simplu un drept asupra bunurilor, obiectelor din acea țară spre deo
sebire de Franceji—mărfurile unei țări străine nu înfricoșau pe Ger 
mani.

in ce prlveșre quantumul, Lansburg declară cu tăria care *•  
pune ctnd afirmi pentru prima oară un lucru paradoxal, că : o Mare*  
Putere poate plăti o sumă indefinită.

Ce ințrlege Lansburg prin adjectivul indefinit ? înțelege u» 
eiaximum de o ctncme din toialul economiilor unei țări. Deja o deo
sebire față de d. Klotz care vroia suma economiilor tn tntreglme, 
Dar o alt!» deosebire fundamentală va apare cînd vom constata că 
acest maximum care înfricoșază pănâ într’atita pe Lansburg tncft t» 
snmește indefinit, s’ar fi ridicat pentru Franța la mai puțin de 1 al*
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(lard pe an, Iar pentru toată Antanta la ceva mal mult decît 2 mili
arde. Dacă, acum, ne amintim că anuitatea propusă de Brokdorf era 
de 2,7 miliarde aur, plus o sumă globală de 20 miliarde In primul au, 
dacă o mai comparăm și cu suma de 7 miliarde, anuitatea medie a 
conferin(el dela Paris (fără să neglijăm că Germania plătește la 
mărci, pectnd Antanta în franci),—atunci deosebirea Intre cele două 
concepții se sapă din ce la ce mal adine.

Expllcațlunea e ușoară. Germania, politicește plini de cusururi 
avea totuși o calitate : prejudecata realităților generale In materie e- 
conomică, care în Franța, țara realităților parțiale, a realităților da 
clasă, lipsește.

III

Șl acum, să revenim la actualitățile dela care am plecat. Car*  
va fi desnodămîntul nesffrșltelor pelerinagli diplomatice, dela Ver- 
saiiles la Hythe, dela Hythe la Spa, dela Spa la Boulogne, apoi l» 
Paris, apoi la Londra, apoi cine mal știe unde ?

Un prim adevăr ne Izbește cu brutalitatea Inerentă realității ; 
Germania, neputtnd plăti atlt cit 1 se cere, na va plăti.

Atunci, cum am spus-o la începutul acestui articol, din două 
lucruri, unul;

Ori noi concesii dia partea Antantei (cetește numai Franța), ori 
războiu.

Concesii din partea Franței? Dar oare poate să le facă fără 
s-și periclita viața sa economică ? Să vedem.

Reparațiunile trebue juridlcește să astupe două goluri bugetarei 
Indemnlzarea sinistraților din regiunile devastate, și pensiunile d» 
războiu. După d. Loucheur, actualul ministru al regiunilor liberate, 
anuitatea medie a pensiunilor de războiu, tntr'un număr de ani egal 
cu cel fixat pentru plata reparațiunilor germane (40 ani), este de 2,9 
miliarde de franci-Aîr/re. Cit despre costul refacerii regiunilor devas
tate, tot d. Loucheur le evaluiază la 80 miliarde francl-htrtie.

Să presupunem acum că Franța s’ar fl oprit, pe calea concesi
unilor, la o anuitate puțin, foarte puțin, superi ară aceleia propusă 
de contele Brockdorf-Rantzau. Acesta oferea 2,7 miliarde mărci aur 
(100 miliarde cu totul, dintre care 20 în primul an, iar restul de 89 
în 30 ani) să presupunem că Franța s’ar mulțumi cu o anuitate totală 
de 3 miliarde aur. Cota-parte la care are dreptul fiind de 52 la sută, 
li va reveni o sumă de 1,6 miliarde mărci aur sau 2 miliarde franci 
aur, sau 5,8 miliarde franci hirtle (un franc aur valorează azi 2,84 
<r. hîrtie). <

Din acești 5.8 miliarde, dacă afectăm 2.9 pensiunilor, rămta a- 
proape 3 miliarde, tocmai anuitatea care poate garanta un fmprumut 
de 80 miliarde, cu atit mai mult cu cit cifra de 80 miliarde, ca toata t 
acelea elaborate In Palais Bourbon, nu poate fi lipsită de oarecare 
exagerațiuni.

lată, deci, bugetul Franței, în ceiace privește daunele războ 
tulul, cel puțin buclat, dacă nu chiar permițind un mic excedent.

Așa incit răminetn cu impresiunea că, dacă Franța continuă pa 
calea concesiunilor, tot ce a fost devastat pe pâmintui ei se va pu
tea plăti. Ar urma, atunci că numai Germania are dreptate, și 
Franța nu ?

Nici de cam. Reparațiunile pagubelor de bunuri devastate șl 
d® pensiuni nu stat, cum am mai spus-o, singurele reparațtanl ala 
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Franței. Tratata!, e drept, an le prevede dectt pe acestea. Iată 
pentroce Germanii se pling că convențiunlle dela Versailles sint 
violate. Din punct de vedere juridic, Franța nu are drept sä ceară o 
singură markă peste costul reparațlunilor stipulate.

Dar, in numele celor mai Intangibile și mai Înalte principii mo
rale, Fran(a are dreptul să reclame orișlcui acoperirea lacunelor 
bugetare ale războiului. Aceste goluri, dacă nu sini umplute, o duc 
1a ruină, in numele celui mai mare efort din cite cunoaște Istoria, 
Franja are dreptul să revendice posibilitatea de a trăi, dela lumea 
Întreagă.

Dacă insă, printre popoarele care alcătaesc această .lume în
treagă', există unul dela care să fie cn neputință de a mai cere ceva, 
apoi acela este Germania, pentru motivul prea simplu că nu art 
nici ta. in schimb, există alte două popoare care au o datorie mo
rală cel pnțin egală cu a Germaniei, dacă nu mai mare (v. mai jos 
Cap. IV) și o obligațiune Juridică pe care Germania nu o are de tos 
(v, mai jos Cap. IV) de a veni intr'ajutorul Franței.

Așa incit, o politică realistă din partea Franței ar fi, in primul 
rtnJ să și acopere cheltuellle reparatiunilor, și am arătat cum o poli- 
iică de concesiuni apropiiadu-se cu o aproximație de vre-o 300 mi
lioane de propunerea Brokdorf-Rantzau este nu numai suficientă, dar 
singura susceptibilă de executare in practică. In al doilea rind com- 
plectarea deticiturilor suplimentare prin sume procurate de acolo unde 
aceste sume există. In numele drepturilor sale superioare, Franța va 
trebui să obție, de bunăvoe sau cu sila, io monedă, recunoștința a- 
eelora pe care l-a salvat.*

* Despre aceasta ne vom ocupa Ia sfîrțitul prezenlulal articol 
și îalr’un articol următor.

ț Dar, trebue să o mărturisim, aceasta poate să ou fie cea mai 
probabilă. Să nti uităm că executarea reparațlunilor are un dușman 
puternic și neînduplecat. Este Camarila Marelui Capitalism Protecți- 
onist, cartelul marilor sindicate industriale, stăptni suverani asupra 
guvernului, administrației, parlamentului și presei, într'o țară unde 
locuitorul nu cumpără jurnalul opiniunii sale, ci adoptă opiniunea jur- 
salului său.

Atunci cealaltă Ipoteză ? Războiul.
Nu îndrăznim să scontăm viitorul. Prea mulți economiști de 

samă s’au arătat falși profeți. Și apoi, cercetarea unu) viitor atff 
de sinistru nu are fn ce să ne ispitească.

Ne mulțumim să amintita cîteva fapte.
1 Pecînd proletariatul francez este germanofil, cel german * 

francofob.
2 După cum spunea d. Brokdorf-Rantzau, zilele trecute in Vor

wärts, proletariatul german este azi contra hotărîrilor dela Paris, fn 
timp ce, pe vremea negociațlunilor dela Versailles era foarte îm
părțit.

3 Azi un războlu tnsamnă, pentru orice țară din lume, un pas 
eătră ex:renta stingă. Pentru Germania, singură, Insamnă doi spre*  
dreapta.

4 Rusia, prin situația excepțională pe care o are astăzi In Eu
ropa, nu poate să nu intervină intr’un cunflict franco-german. Or, 
este lesne de ghicit de ce parte se va pune.



ase VIATA ROMIN'.ASCA

5 Insftrșif, un războiu. chiar victorios pentru Franța, nu poate 
ocaziona nicl-un profit material. Va ff, pur șl simplu, o excursteae, 
agrementată cu un număr oarecare de fii In minus. încolo, nimic. 
Principala avuile a unei țări este Insezlsabllă. Ea constă din mutai 
locuitorului. Or, acesta nu se poate cărj tn Franța.

Dar, dacă admtem că un războiu ar duce la Instaurarea soda 
Hemului, atunci ajungem, pe altă cale, la dilema d-iui Stere:

»Cine are dreptate: Lenln sau Keynes*.*
D. Stere dovedește că soluția d-lui Keynes (revizuirea tratatu

lui) nu se poate face, intr’un număr viitor iți propune să analizese 
pe cellalt membru al dilemei.

»Dela răspunsul la aceste întrebări*  —scrie d-nul Stere,—.attmă 
astăzi, in primul rind, orice acțiune de stat, orice ulrectlvă politică 
a oricărui partid, chiar atitudinea oricărui cetățean conștient de da
toriile sale.—O vom căuta o altă dată*.

îndrăznim să o căutăm și noi.

IV
Soluția este, o spunem dela Început: anularea datoriei Inter 

■aliate și acordarea de împrumuturi de cătră Americani.
Dar nl se va răspunde că nimeni nu contestă că aceasta ar ft 

• soluție. Este insă realizabilă ? Să vedem.
Două modalități sint posibile: a) de bunăvoe b) cu de-a sila 

Să le examinăm pe rind.
Deja Keynes credea că, tn timpul negociaț’unilor dela Vet- 

sailles, această »lovitură de burete*  ar fi pu ut fi obținută. Dar ce 
«e interesază este momentul prezent. Or, iată că In .Revue poiitique 
et parlamentaire*  apare unul din acele articole care constitue pentru 
bieții gînditorl al acestei generații trudite o adevărată Injecție da 
morfină, care anesteziază durerea timpului.—Autorul este d. FestusJ 
Wade, prezident al societății »Mercantile Trust Co.*  din Statele-U- 
elte, fost vinzător de gazete, actualmente miliardar, economist, fi
nanciar și filantrop. Articolul e intitulat: .Pentruce Statele-Unite ar 
trebui să anuleze datoria de războiu a Aliaților*.  Teza d-lul Wade a 
suscitat, cum e ușor de înțeles, numeroase critici in America. Dar 
este, totuși, un simptom că problema se poate pune«—Iată cum se 
pune.

.Cetind anularea datoriei de războiu a Europei față de Statele- 
Unite*  — spune autorul —«nu mă sfiesc a înfrunta critica, dar o fac 
cu conștiința de a-ml împlini o datorie față de Țara mea*.

După ce arată că America a încercat din răsputeri să rămlsă 
neutră, a venit un moment clnd »stupiditatea Oermanlei ne împinse la 
războiu*.  Pe lingă jignirile aduse de propaganda germană directă, 
pe lingă intrigile care avean de scop să azvirie Mexicul ta războia 
cu Statele Unite, pe lingă sutele de vapoare americane scufundate, 
«lată că, pela începutul anului 1917, Germania avu îndrăzneala să 
fixeze, pe ocean, o zonă pe care, in mod obligatoriu, trebuiau să o 
urmeze vasele noastre,—amenințindu-ne că dacă nu ne supunem, vorja- 
cepe torpilarea l Această măsură incalificabilă ne a făcut sâ intrăm 
Intr’un războiu care înceta de a mal fi numai european, fi devenea 
astfel războiul nostru*.

’) Consecințele economice ale Troleiulai dela Versollies («V. R,‘ 
*0. 8).
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.Din această clipă, începurăm să acordăm Allațllor împrumuturi, 
«a dintr’un spirit de caritate sau generozitate, ci pentru a apăra 
reputaf a și integritatea Statelor-Unite. Să ținem minte un lucru: 
Numai după Intrarea sa in luptă țara noastră a dat cu împrumut 
primul său dolar Allațitor. Dacă ne-ar fi declarat atunci că au ne- 
voe de bani sau mărfuri pentru a participa la războiul .nostru*, — 
ți că nu ne vor plăti aceste sume, n am fi stat totuși la îndoială, 
tăcl ne era indispensabil ca Aliațil să se bată atita vreme cit ne 
trebuia pentru a ne pregăti. Proba? lat’o: cfnd culegeam subscrip- 
{lunile, oare spuneam noi subscriltorllor că vrem să împrumutăm pe 
Aliațl ? Nu. Le spuneam: »Dați ultimul vostru dolar pentru Sta- 
tele-Unite*.  Iată de ce susțin că toți acești dolari nu constituiau un 
împrumut, ci o obligație*  ; și mal jos, aducind aminte cuvintele dele- 
gațiunii americane la Conferinfi de Pace, care zleau: .Nul Am 
Ctștlgat războiul, șl nu cerem nici Germaniei, nici Puterilor Centrale 
«ă ne Inapoeze nimic, nu vom scoate nici o centimă deia dușman*, — 
d. Wade adaogă .Și vom cere până la ultimul ban dela amici? Este 
oare aceasta logic?*  Insfirșit amintește că sacrificiile AHațilar se 
ridică la 380 miliarde de dolari față de suma ridicolă -de 31 miliarde 
s Statelor-Unite.

lată cum se pune problema din punctul de vedere juridic șl ai 
echității ; să vedem acum pe cel comercial, partea «Business» a 
chestiunii.

Dupăce amintește că cursul depreciat al banului european a a- 
dus, in ultimul timp Amerlcel una din cele mal formidabile crize de 
supraproducție, de stagnare a afacerilor și de șomaj, arată că între
ruperea tranzacțiunllor cu Europa va aduce sinuciderea Amerlcel, ie 
ciuda acelei faimoase „prime*  a dolarului.

„Pentru a r» stabili cursul livrei și a francului la valute nor
male, sint gata să plătes: 10 miliarde de dolari (vre-o 50 miliarde 
de franci aur, totalul sumei datorite Amerlcel) pentru.ă noi. In 16 
«ni am făcut 22 miliarde de dolari afaceri cu Anglia și cu Franța, și 
pentrucă dacă nu le restitui creditul, aceasta insamnă oprirea tuturor 
tranzacțiilor cu noi. Ele se vor vedea silite să recurgă fie la colo
nii, fie la piețele Amerlcel de Sud, ale Africei șl ale Aziel. Dar noi 
vrem să rămlnem clientul lor. Șl mal vrem ca toate uzinele Statelor- 
Unite sâ lucreze. ȘI mal vrem ca tot ce e bărbat sau femee in țars 
aceasta să nu rămie fără lucru; șl mal vrem ca acea pace și pros
peritate ale cărei preț și binefaceri le-ați cunoscut, să fie și de aici 
-înainte, și,— pentru aceasta sint gata să plătesc 10 miliarde de 
dolari».

«Această anulare a datoriei de războlu este un cadou ? Nu 
Este o plată, In schimbul a două lucruri;

.Este evident că dacă cllenț'l n<>ștrl străini nu pot cumpăra In 
schimbul livrei sterllnge decit pentru 3 dolari jumătate, In timp ce 
aiurea, pot obține același lucru pentru 4 dolari, atunci vor părăsi 
piețele noastre, afară de cazurile de necesitate absolută.-Or, răzoo*  
iul ne-a învățat că te poți dispensa de multe lucruri socotite pănă a- 
tunel ca esențiale. Ne am lipsit de zahăr, de unt, de pine albă. Eu 
ropa l>< dă samă că poate și de-ad înainte să se „raționeze*.

«Apoi, vrem ca această anulațle sâ nu profite vre-unel țări eu
ropene In particular, ci să slujască tuturora, intr'adevăr, flecare din 
dolarii împrumutați de marile națiuni au servit să susțină pe cele mal 
*labe dintre ele. Dacă noi cedăm cele 10 miliarde de dolari, atuacl 
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■Baril« țări europene vor anula la rlndul lor toate datoriile celor mal 
slabe până la concurența sumei de 10 miliarde, ți mai departe:

.In timp ce Europa pierdea 200 miliarde de dolari, războiul era 
pentru noi un profit care, iu ultimii șase ani se ridică la o sumă mai 
om re decft acea a celor 20 ani precedențl. PerdeMe Europei au fost 
formidabile ; pentru noi, singura perdere a fost aceia a fiilor noștri, 
căci 25 miliarde nu ftsamnâ nimic pentru noi.* —Ce s’ar fntlmpla, așa 
dar, dacă am renunța la aceste 10 miliarde? Unii zic că impozitele 
s’ar urca. Nu este exact... dobînda unui împrumut de 10 miliarde 
cere 500 milioane anuitate, adică 5 dolari pe cap de locuitor. Dar, 
au trebue să uităm că nu putem spera inapoerea, chiar parțială, a 
creanței Înainte de 10—15 ani. »Ce vreți mai bine? Ne-vinzarea 
produselor agricole, industriile oprite pe loc, oamenii și femeile șo*  
tuind peia țară și prin uzine, —sau plata a 5 dolari pe an, timp nu*  
mai de 5 ani ? Dacă doriți scăderea salariilor prin încetinirea acti
vității economice, atunci nu anulați nimfe. Dacă Insă credeți, ca 
mine, că tot omul in țara asta are drept la un salariu onorabil și co
respunzător trebii făcute, atunci fiți fericiți că puteți restabili credi- 
tal Europei. Vă spun, ași dar, plătiți aceste 10 miliarde pentrucă 
cate In interesul vostru financiar, și pentrucă o puteți face*.

* 200 25 corespund cu cifra dată mai sus, 380 31, plus pierd«- 
rile de oameni, după »pre|ul morfil* evaluat de aulor după reudaiuen- 
tal mediu al muncii unui om.

Opiniunile d-Iuj Wade oferă un puternic contrast cu ceiace 
se crede in genere despre anularea datoriei inter-aliate. După Tra
tatul deia Versailles toată lumea o consideră ce un vis utopic. Ni
meni nu și-ar fi inchipuit că solidaritatea economică despre ale cărei 
eonsecințe autorul t.ezei »lovitura de burete*  vorbea cu spaima omu
lui de știință, să fie o realitate așa de materială.

Pe vremea acela. Intre vorbă și consecință distanța era prea 
mare. Criza formidabilă din America a apropiat-o. Ea s a însărcinat 
să demonstreze că .lovitura oe burete*  nu e un cadou.

Astfel, de unfe până acum nimeni nu mai vorbea de ea, azi de
mersurile oficiale au devenit aproape cotidiene.

Dar, chiar prcsupunfnd că anularea datoriei interaliate este a- 
vaatagioasă pentru Statele-Unite, aceasta nu este un motiv ca să • 
tacă. Un interes se poate ușor călca, oricît ar fi de real, dacă ut 
altul, cu scadență mai apropiată, mal palpabil, i se opune.

Atunci, cel mai bun m jioc pentru a face ca preferința să atirns 
mai greu de partea celui dintăiu, este să se zvlrle in platana balan
ței un interes suplimenar. In cazul nostru, care?

Cu ocazia aceasta avem de făcut o observațiune curioasă. Dc 
ubiceiu se spune: Chestiunea creditelor pe care America le-ar putea 
acorda Aliaților este in strinsă conexitate cu acea a datoriei aliate, 
și iată cum; America va fl cu atit mai puțin ispitită să consimtă îm
prumuturi nouă țărilor aliate, cu cit acestea emit pretențiunea de a nu 
plâti pe cele vechi. Cu alte cuvinte: s’ar putea acorda împrumuturi 
nouă, dacă însă se renunța la anularea datoriei interaliate și se pro
cedează la executare ,* ori una, ori alta.
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In realitate, nu așa trebue .pusă problema. Intre cele două ches
tiuni există, e adevărat, conexitate. Dar nu negativă, adversativă, 
—ci pozitivă.

Am văzut că, pentru a face pe America să consimtă la anulare, 
trebue să i se procure un interes nou, suplimentar. Or, nu vedem 
un altul mai nimerit decit dividende rentabile la capitalurile pe care 
■i le va împrumuta.

lată, deci, cum anularea datoriei interaliate va avea c‘a coro
lar obligat acordarea de noi credite. Ele constitue cel mai bun mij
loc ca America să-și recupereze pagubele rezultate din operația hu- 
retelui. Departe de a se exclude, cele două chestiuni se cheamă. Re
alizarea uneia nu numai că nu epuizează posibilitățile celeilalte, dar, 
tocmai, le crează.

Rămfne, ce e drept, o dificultate. Sint, azi, noile credite ren
tabile Americei? In această (privință toate observațiuniie lui Keynes 
rămîn valabile. In situația actuală America nu are nici-un motiv să-și 
mal finanțeze „asociații“.

Dar, atunci, cum trebue să reorganizeze Europa pentru a face 
posibilă acordarea de credite rentabile pentru amîndoi contractanțit, 
credite care, odată făcute posibile, fac posibilă, la rlndul lor, ex
tincția datoriei interaliate, iar aceasta din urmă, la rtndul ei, a- 
Planarea chesiunii indemnității de războiu ?

Iată deci cum chestiunea indemnității de războiu, greșit pusă ca 
o chestiune franco-germană, este în realitate o problemă americană 
și europeană, —și atîrnă de o întocmire a gospodăriei interne euro
pene capabilă să inspire încredere Statelor-Unite.

Cu această ocazie ne apropiem de a doua soluție posibilă a 
crizei franco-germane a indemnității. Am spus că stingerea datoriei 
interaliate și acordarea de credite se poate face de bună voe, dat 
fiind interesele comerciale formulate de d. Wade. Dar am mai spus 
că se poate face și cu de-asila, prin constrîngere. O a doua ipo
teză, este aceia a anulării forțate.

Din nefericire, nici timpul cetitorului, nici locul fn această re
vistă nu ne ingădue să ne ocupăm de ea fn prezentul articol. 11 vom 
consacra un altul.

Pentru moment ne mărginim să observăm că în faza istorică 
actuală nici o soluție nu poate veni dela o Europă care perzistă să 
trăiască cu alcătuirea sa arhaică in state naționale. Cum o remar
că și d. Stere in studiul d-sale „Pax Britannica“, statul național este 
azi un anachronlsm. Cu această ocaziune, d-sa ne schițează fizio
nomia unui organism altul decît statul național, statul mondial englez.

Iată cum ne explicăm apariția statului mondial.
In momentele de criză, cînd grupările sociale nu-și mal sint su

ficiente lor Inșile, și cînd se caută o sinteză superioară lor,—două 
modalități de scăpare sint posibile, soluțluni de importanță, facilitate 
și durată inegală: 1) scăparea tuturor,—și 2) scăparea numai a' cî- 
torva, mai bine înarmați pentru o adaptare nouă. Firește, cea din- 
tăiu e anevoiasă. Cere timp, chibzuială, solidaritate mai mare. Dar 
dacă persistă să nu vie, atunci șl cea de a doua se sfirșește. In pu
ținele și scurtele clipe ale unei agonii, o soluție care nu are în ve
dere decît o minoritate, o soluție care nu servește decit interese par- 
ticulariste,—se poate*  la rigoare, înjgheba. Dar nu durează decît atît 
cit însăși agonia.
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Statul mondial, statul imperialist, statul care visează hegeme- 
»le, este fructul unor asemenea ihcercări de soluționare parțială și 
personală a unui dezechilibru general. In procesul istoric al succesi
unii formelor sociologice, el reprezintă o formațiune tranzitorie, «a 
monstru hipertrofiat, puțin viabil. Organism de timp de criză, li tre- 
baesc condiții de existență prea artificiale ca să poată trăi mai mult.

Istoria a cunoscut și altădată asemenea aparițiuni de circum
stanță, care toate au eșuat in fața soluțiunii generale, sau in fața 
lipsei soluțiunii generale (Exemplu: Imperiul Roman).

Astfel asistăm în Istoria Modernă la ambițiunile unei Olande, 
apoi Spânii, lnsfirșit Franțe .tiber alles'. Dar nu durează mult. în
cercări particulariste, ele trebue să lase locul liber soluțiunii gene
rale, abstracte, a statutul nofional mercantilist.

Dar azi, statui național, la rindui său, moare. Pretutindeni, fi
lară de Europa unde avem apariția patologică a statului naționat- 
mondial, un altul ii la locul.

Descrierea acestui organism politico-economic nou, după mode
lai căruia va trebui și bătrina Europă să se organizeze dacă vrea să 
scape din criza ia care trăește,—descrierea și analiza acestuia va 
face obiectai articolului următor.

D. 1. Suchianu



Eminescu la Viena

Am mai vorbit în două rînduri despre viața Iui Emi
sese« în timpul celor trei ani, pe care i-am petrecut împreună 
ia Viena, și'n amîndouă rîndurile am spus numai ceiace mi 
s’a părut potrivit cu ocaziunea pentru care scriam.

In numărul dela .1 Aprilie al Convorbirilor Literare (anul 
XXXVII) d. 1. A. Râdu escu-Pogoneanu a publicat înc< putui 
unui articol scris de M. Eminescu în Noembrie 1871, cînd a- 
dunarea societății Romînia Jună dezaprobase purtarea noastră 
ca organizatori ai serbăiii dela Putna.

In numărul dela 1 Octombrie al aceleiași reviste (tot a- 
i«i XXXVII), am început publicarea unor amănunte asupra ser
bării dela Putna și am spus ceiace trebuiau să știe cetitorii 
pentruca să fie încredințați, că Eminescu nu avea nevoe să se 
apere și a sens articolul din Noembrie 1871 pentruca să apere 
pe alții, pe care îi știa năpăstuiți.

Am mai publicat apoi alte amănunte subt titlul Eminescu- 
Omul în cartea editată de Comitetul dela Galați, subt titlul 
Omagiu lui Mihaiu Eminescu, cînd cu împlinirea celor dintâiu 
douăzeci de ani dela moartea lui Eminescu.

De data aceasta gindul meu era mai ales să arăt, că la 
1859, cînd a venit la Viena, Eminescu, deși nu împlinise încă 
vrista de douăzeci de ani, era om nu numai cu multă știință de carte, 
ci totodată și sufletește matur și că în deosebi mie, care eram 
cu doi ani mai în vrîstă, mi-a fost în multe privințe bun în
drumător, — ceiace le-a mai fost dealtminteri și altora dintre 
colegii lui romîni din Viena.

Am acum să mai spun ori să lămuresc și altele ce mi 
se par de oarecare însemnătate pentru înțelegerea fie a felu
lui său de a fi, fie a timpului in care a trăit.

Nu fac studiu a'dincit ci mă mărginesc a le spune toate 
cum le știu, cum le ’nțeleg și cum mi le aduc aminte după 
cincizeci de ani trecuți.

11 știm cu toții om, care trăia mai mult cu sufletul decît 
cu trup 1. Cetind poeziile iui și cele ce s’au scris despre din- 
sul, mulți și-l mii închipuesc și drept visător perdut în lumea 
plăzmuirilor sale, un fel de rătăcitor răzleț, care nu găsește 
în lume ceiace caută’n ea.
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Adevărul e, că el era om, care trăește mai mult pentru- 
alții decît pentru sine însuși, vede toate cele ce se petrec îm
prejurul lui, judecă drept, se bucură de cele bune și stărue 
cu îndărătnicie pentru înlăturarea celor rele, — deci nu numai 
poet și cugetător cu vederi bine lămurite, ci totodată ți om 
de acțiune înzestrat cu bun simt practic, care știe să-și aleagă 
mijloacele și e totdeauna gata să ’nfrunte greutățile de orișice fel.

Cînd am venit noi la Viena, studenții romîni de acolo 
aveau două societăți așa zise academice, una cam în felul 
Burschenschaft-urilor germane, iar alta, Societatea Literară, 
care-și ținea ședințele după-amează într’una din sălile uni
versității. E lucru oarecum de sine înțeles, că Eminescu a 
intrat în societatea aceasta, din care făceau parte cel mai așe
zați dintre studenți, mai ales Bucovineni, Ardeleni dela Sibiiu, 
dela Brașov și dela Năsăud, vre-o doi-trei Bănățeni ori Un
gureni, cei mai multi înaintați în studii, cițiva doctoranzi.

Erau nu numai plăcute, ci și folositoare ședințele acestei 
societăți. Se ceteau scrieri ori dări de seamă despre cărft 
decurînd apărute și se discuta. Cînd se ’ntuneca, treceam apoi 
la o cafenea din apropiere, unde discutiunile se urmau cu 
multă rîvnă.

Eminescu, deși cel mai tînăr dintre toți, chiar din primele 
ședințe, la care a luat parte, a început să conducă discuțiunile, 
căci nu numai că se bucura de multe simpatii, ci avea totodată 
și autoritate ca unul ce știa multe și călca sigur.

El stăruia cu toate acestea ca societatea să fie desființată..
Nu a avut nevoe să stee la Viena timp mai îndelungat 

pentruca să-și dee samă, că între tinerii romîni de acolo sînt 
mulți, care nu fac parte din niciuna din cele două societăți și 
se pierd în valurile vieții vieneze. Intre cei din Banat ori 
din Țara Ungurească și mai ales între cei din Bucovina erau 
unii, care vorbeau rău, ba cîtiva care nu vorbeau deloc romi- 
nește și se înstrăinaseră, încît nu mai aveau legături cu co
legii lor romîni și vorbeau între dînșii fie nemțește, fie rute- 
nește, fie ungurește. Era deci firesc îndemnul de a-i aduna 
pe toti într’o singură societate pentru cultivarea simțămintu- 
lui nu numai colegial, ci totodată și național.

Se și făcuseră mai multe încercări în înțelesul acesta. 
Nici oamenii mai potoliți nu țineau însă să se însoțească cu 
elementele pornite spre „avinturi juvenile“, nici „tinerii gene
roși“ nu se împăcau cu gindul de a se pune subt conducerea 
celor lipsiți — după părerea lor — de vlagă. Silințele de u- 
nire au rămas deci zădarnice.

Eminescu era însă stăruitor neobosit și se bucura de sim
patii atît la unii, cît și la alții. Ale lui încercări n’au rămas 
deci zădarnice, și încă’n timpul anului 1869-70 s’a înființat so
cietatea Rornînia Jună, care și-a ales în primul său comitet 
lista alcătuită de dinsul puindu-se pe sine însuși secretar.

N’au intrat, ce-i drept, în societatea aceasta elementele- 
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extreme nici dintr’o parte, nici din cealaltă, au intrat fnsă a- 
proape toți cei mai inainte răzleți, ceiace pentru Eminescu 
era lucru de căpetenie.

Nu am căderea de a vorbi despre însămnătatea acestei 
societăți in viaja noastră culturală. Mă mărginesc a spune, că nu 
■umai unul dintre tinerii romîni dela Viena luînd parte la viat» 
acestei societăți s’a deprins să vorbească bine romînește și 
să se simtă Romin. Gîndul lui Eminescu era, ca la toate uni
versitățile, unde și tineri romîni își urmează studiile, să se 
înființeze asemenea societăți, care să aibă biblioteci și cantine, 
precum și organul lor de publicitate, să stee în legături strînse 
și să pună la cale în fiecare an congrese naționale. Din gîn- 
dul acesta au pornit silințele iui pentru serbarea dela Putna, 
care pentru el era cea mai potrivită ocaziune pentru întruni
rea primului congres al studenților romîni.

Erau, ce-i drept, multe, pe care el nici ca om de acțiune nu 
era în stare să le scoată la capăt, dar se uita împrejurul său 
și știa totdeauna să găsească oamenii potriviți ca să-i pună 
!a cale.

Pentru Inaugurarea societății Romînia Jună era, de exem
plu, nevoe de bani, căci sumele dăruite de așa ziși membrii 
fondatori nu sosiseră încă decît în parte. Vorba era deci să 
stăruim pe lingă cei mai bănoși dintre Romînii din Viena, ca 
să anticipeze ei. Aceștia erau Dumba, bancherii Perlea și 
Mureșanu și mai ales comisionarul B. G. Popovicl, care ținea 
să fie socotii drept un fel de Mecena al Romînilor. Eminescu 
nu era omul, care știe să umble’n asemenea treburi. Se uita 
însă la dreapta și la stînga și găsea oamenii care se simt măgu
liți cînd îl rogi să pună „frac și clac“ pentruca să bată mai 
la o ușă, mai la alta.

Pe alții îi mîngîia rugîndu-i să umble pe la rectorat ori 
pe la poliție, să caute local ori să cumpere mobilă, să țină dis
cursuri ori să aranjeze baluri, serbări ori excursiuni. „Pune 
pe fiecare să facă ceiace face cu plăcere—zicea el — și nu 
numai lucrurile merg bine, dar ți-i mai faci și pe oameni prie
tini buni“. De aceia ei făcea mereu un fel de vînătoare de 
oameni.

Așa și trebuia să facă, căci el nu venise la Viena ca să 
poarte grijă de alții, ci pentruca să lucreze într’o atmosferă 
prlincioasă pentru desăvârșirea propriei sale ființe.

Se înscrisese la facultatea de filozofie, nu însă spre a se 
pregăti pentru o anumită carieră ; audia deci și ia facultatea 
de drept, precum și la cea de medicină, unde cîtiva dintre cei 
mai însemnați oameni de știință, cum erau Ihering, Stein, Hirse, 
Brucice, etc., țineau cursuri pentru el foarte interesante. Mai 
azlsta și la experimentele chimice, pe care Nicolae Teclu ni 
le făcea nouă tinerilor romîni la Academia comercială, și la 
deprinderile gimnastice, pe care tot subt conducerea iui Nico
lae Teclu le făceam în sala unei societăți de gimnastică.
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Cel mai de căpetenie lucru era însă pentru dînsul lectura
Fiind deprins să cetească la el acasă, în toată tihna, ctr 

întreruperî, mai luînd notițe, mai tolănindu-««e pe canapea, Mai 
plimbîndu-se de ici până colo, ca să se gîndească nesupărat 
de nimeni și de nimic asupra celor cetite, el nu era în stare 
să cetească ’n biblioteci publice. Avea deci obiceiul de a se 
plimba din cînd în cînd dela o librărie la alta și din antiquar 
in antiquar și astfel știa totdeauna ce cărți nouă au apărut și 
ce cărți vechi sînt puse in vînzare. Cînd primea apoi baai 
de acasă, cumpăra cărțile ce voia să cetească, iar dupăce le-a 
cetit le vindea pe cele mai multe și păstra numai pe acelea 
la care ținea mai mult. Ei cetea de altminteri foarte repede 
și, cită vreme avea ce să cetească, de obiceiu nu mai venea 
pe la universitate. Nici atunci nu lipsea însă din laboratorul 
lui Teclu, nici din sala de gimnastică, nici mai ales dela șe
dințele societății Romînia Jună ori dela excursiunile puse ta 
cale de ea, cum era bunăoară cea dela 3/15 Maiu.

Noi cei ce-1 știm din timpul petrecut la Viena, nu puteai 
să ni-1 aducem aminte fără ca să 1 vedem în gîndul nostru mer- 
gînd în frunte, cîntînd și îndemnînd pe alții să cînte,— și unul 
din cei mai buni prietini ai lui era Chibici-Rîvneanu, pentrueă 
acesta era sufletul veseliei cînd petreceam împreună, un neis
tovit născocitor de „idei minunate“.

Toate le făcea dînsul pentru mulțumirea sa, dar la viața 
comună a Romînilor lua parte și din simțămînt de datorie, — 
ac» asta chiar și după amărăciunile ce avuse cind cu sărbarea 
dela Putna. Nu mai era, ce-i drept, totatît de expansiv, nici 
mai ales tot atît de impulsiv ca mai înainte, dar își dădea 
mereu silința de a-i ținea strînși la un loc pe colegii săi romînî.

Deși cînta mereu, așa mai pe șoptite, Eminescu nu a- 
vea slăbiciune pentru muzică și nu prea se ducea nici la con
certe, nici la operă decît rar detot — mai mult de dragul ba
letelor. Vizitam însă adeseori galeriile de tablouri, expozițiu- 
nile șî cokcțiunile de tot felul, iar dintre teatre îi plăcea mai 
ales al Curții, unde jucau atunci Wagner, Lewinsky, Baumann, 
Gabillon și comicul Meixner și dintre femei Voltar și Baudins, 
pentru care el avea deosebită slăbiciune. El rîdea mult, cu 
lacrâmi și zgomotos; îi era deci greu să asiste la comedii, 
căci rîsetele îi erau adeseori oarecum scandaloase.

In timpul petrecut la Viena, Eminescu era om cu deose
bire cumpătat în ceiace plivește mîncarea și băutura. Stînd 
mult acasă, ținea să aibă locuință încăpătoare și luminoasă. 
Nu avea însă cuvenita purtare de grijă pentru sine însuși, și 
de aceia în curînd ajungea să fie toate deavalmi împrejurul 
lui. Cînd se punea pe ceiite, nu suferea să i se dereticească 
prin casă, să i se măture și să i se aștearnă patul. Chiar de 
pe atunci începuse apoi a face abuz de cafele negre. Mînca 
puțin și pe apucate, își omora deci foamea bînd mereu cafele 
gătite de el însuși la mașina, care-i stetea totdeauna pe masă.
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Alt pacat al lui era, că nu făcea deosebire între ziuă șl 
noap'e: stătea cîteodată toată noaptea treaz cetind, scriiid 
ori discutînd și apoi dormea toată ziua ; azi dormea îmbrăcat, 
iar adouazi rămînea toată ziua în camașă.

Una din marile mulțumiri ale vieții lui era să stee de 
vorbă, să-și dee pe față gindurile și să ispitească pe alții, fie 
aceștia chiar oameni, pe care îi socotea mărginiți, ceiace în 
adevăr și erau. Ceiace-1 ademenea era dorința de a vedea 
cum se prezintă lucrurile în capetele altora și de a se dumeri 
el însuși.

Era o mulțumire sufletească nu numai pentru el, ci și 
pentru aceia cu care stetea de vorbă, azi unul mîne altui, căci 
el avea inima deschisă, era luminos, sugestiv și plin de vervă, 
încît te simțeai mai bun, mai deștept și mai vrednic dupâce 
ai stat timp de citeva ceasuri subt înrîurirea lui..

Nu-mi aduc aminte ca mie îndeosebi să mi se fi întîmp- 
iat vreodată să stăm de vorbă acasă fie la el, fie ia mine. 
Ne ’ntîineam la universitate, la masă, la cafenea, insfîrșit 
undeva, și plecam acasă, iar dupâce am plecat, ne plimbam 
prin ulițile mai dosnice, prin vreunul dintre parcurile din oraș 
ori pierzînd ceasuri întregi, nu odată pănă’n crăpatul zorilor 
de zi; și cu o.aziunea acestor plimbări m’am luminat fără în
doială mai mult decît audiind cursurile dela universitate.

In revista Convorbiri Literare (1910 pg. 200) a fost pu
blicată o scrisoare adresată lui T. Maiorescu, in care Emi- 
nescu spune, că pe Kant și pe Schopenhauer i-a cunoscut 
„relativ tîrziu“.

Din mărturisirea aceasta d. 1. A. Rădulescu-Pogoneanu trage 
concluziunea formulată in notița depe pagina 191, în care zice:

„Vrea să spună: nu dela începutul studiilor sale univer
sitare, la Viena, ci abia la Berlin. In critica sa împotriva 
„lui Petrino și în articolul din Federafiunea, amindouă din 
„1870, pomenește, ce-i drept, de Kant; se vede însă, că a- 
„tunci îl cunoș ea numai indirect“.

Aceasta mă ’ndeamnă să fac mărturisirea, că pe mine, tî- 
năr lipsit cu desăvîrșire de cultmă generală, Eminescu m’a 
îndrumat încă pela sfirșitul anului 1869 să nu-mi pierd timpul 
cetind scrieri de ale filozofilor ca Fichte, Hegel și Schilling 
și nici scrieri de ale lui Kant să nu cetesc decît dupâce le yoiu 
fi cetit pe ale lui Schopenhauer.

lini aduc foarte bine aminte, că purtam uniforma de câ- 
tană împărătească și locuiam in cazarmă cind el mi-a dat „Die 
vierfache Wurtzel des Satzes vom zureichenden Grund", o 
scriere, pe care abia mai tîrziu am fost in stare s’o cetesc. Mi^a 
dat apoi scrierea despre fundamentul moralei, Parerga și Pa~ 
ralipomena; și abia după aceste două opere principale, me
reu discutam asupra celor cetite de mine. Toate aceste n’ar 
fi fost cu putință, dacă el n'ar fi cunoscut pe Kant și pe Scho-
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penhaur, ale cărora scrieri erau dintre acelea, pe care nu le-a 
vtndut dupăce le-a cetit.

Tot bine îmi aduc aminte, că-mi vorbea mult despre Buda, 
despre Nirvana și despre Confuciu; și făcea un fel de vînătoare 
asupra scrieriler privitoare la China, ceiace deasemenea n’ar fi 
fost cu putință, dacă nu l-ar fi cunoscut pe Schopenhauer, care 
a fost un fel de budist și-l socotea pe Confuciu drept cel mai 
cuminte dintre oamenii ce-au trăit pe fața pămîntului.“.

Pentru mine dar acel „relativ t.rziu“ nu poate să aibă de- 
cit înțelesul, că el cetise multe altele mai înainte de a fi ajuns 
să cunoască pa Kant și pe Schopenhauer.

Studii în înțelesul technic al cuvîntului nu va fi făcut asu
pra lor, dar le-a cetit scrierile pentru mulțumirea sa cum ce
tesc alții romanele senzaționale.

Sint și unii, care-l socotesc pe Eminescu pesimist subt 
fnriurirea lui Schopenhauer.

Lasă că 'n gindul meu Eminescu na fost pesimist, ci idea
list scîrbit de cele ce se petreceau împrejurul lui; dar chiar dacă 
ar fi fost stăpînit de convingerea, că oamenii sînt stricați și ca 
in mijlocul lor viața nu merită să fie trăită, convingerea aceasta 
nu cetind scrierile lui Schopenhauer a dobîndit-o, ci înfruntînd 
greutățile vieții.

El era moldovan, își petrecuse cele mai frumoase zile ale 
copilăriei în Bucovina, cutreerase în timpul tinerețelor Munte
nia, Ardealul, Banatul și Țara Ungurească, se simțea deci pre
tutindeni printre Rornîni ca la el acasă; și n’a fost între con
timporanii lui nici unul, care să se fi pătruns deopotrivă cu 
el de idela națională romînă. Deaceia el își dădea mai bine 
'decît orișicine samă despre neajunsurile vieții noastre naționale 
șl cea mai constantă preocupare a Iui era înlăturarea acestora

Izbucnind războiul franco-german, serbarea dela Putna a 
fost aminată până după războiu. Aceasta îl mîhnea, căci nu în
țelegea, de ce adecă o mișcare culturală a Romînilor, care nu 
erau amestecați în războiul acela, n’ar putea să fie pornită cît 
mai curînd.

De o mai adincă mîhnire a fost cuprins anul viitor, cînd 
comitetul a făcut declarațlunea, că nu poate să iee asupra sa 
sarcina de a aranja serbarea, de oarece banii adunați pentru ea, 
peste 5000 florini, fuseseră delapidați de bancherul Mureșeanu, 
care a fugit în America.

„Doi dușmani primejdioși avem în fața noastră, zicea el : 
răutatea și prostia omenească. In luptă cu acești dușmani n’a- 
vem să discutăm, ci să lucrăm și să mergem înainte.“

De ce era adică vorba ?
in apelul adresat publicului romin pentru serbare noi zi

ceam intre altele :
»Națiunea romînă voește cultură, și cultura ei trebue să fie 

„una, omogenă, la Prut și la Lomniș, omogenă în sinul Car- 
„paților cărunți și pe malurile Dunării bătrine. Și viitorul, cui- 
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»tur« viitorului, unitatea spirituală a viitorului zace in nai, 
„in gencrațiunile viitoare.“

La ce se gindea Eminescu voind să îndrumeze pe contim
poranii săi spre o asemenea .unitate“!?

Intre popoarele din Europa nu e nici unul atit de bine îa- 
ehegat ca cel romîn, ale căruia mase au pretutindeni aceleași 
obiceiuri, același fel de a vedea și de a simți, aceleași credințe 
și același fel de a viețui, și în mijlocul căruia nu s’au putut forma 
dialecte deosebite. Acest popor are însă mai multe clase culte 
seu »pături superpuse“ deosebite unele de altele și toate mai mult 
ori mai puțin înstrăinate de poporul cu adevărat romîn.

O binecuvîntată lucrare împreună a Romîoilor nu e cu pu
tință fără ca aceste „pături superpuse“ să se fi apropiat sufle
tește atît unele de aitele, cit și toate împreună de masele mari 
ale poporului. In vederea acestei uniri sufletești avea neamui 
romînesc să-și pună în lucrare cele mai bune dintre puterile sale 
vii, căci altfel rămîne lipsit de cuvenita pregătire pentru împli
nirea menirii sale istorice.

Pentru pornirea unei asemenea lucrări nu era, după păre
rea lui, nevoe de bani, ci numai de Inimă curată șl de minte 
deschisă pentru recunoașterea adevărului.

Pornit din fire spre seninătate și veselie, cum era pe la 
iactputui timpului petrecLt la Viena, el s'a făcut din ce in ce 
mai aspru dupăce s’a încredințat, că sint puțini cei ce-I înțeleg 
și că dintre puținii aceștia cei mal mulți nu și potrivesc faptele 
cu glodurile.

De oarece s'au scris multe, poate chiar prea multe despre 
slăbiciunea lui Eminescu pentru Veronica Micle, cred că se cu
vine să mai spun și că tot in timpul petrecut la Viena a făcut 
el cunoștința ei, care venise acolo să consulte medicii asupra u- 
nei boale, de care suferea. El însuși nici atunci, nici mai tîrziu 
nu mi-a vorbit despre aceasta. Aflasem însă dela alții, că i-a 
fost recomandat unei doamne dela lași ca însoțitor la vizitarea 
orașului.

La sfîrșitul anului școlar 1871 — 1872 eu am plecat acasă, 
iar peste «m an, cînd m’am întors iar, nu l-am mai găsit la 
Viena.

Ioan Slavici



Bacanta

Era ’ntr’o noapte albă de nevroză 
Și-o intilnisem Intr’un -lupanar;
In jurul ei, ca un suav nectar, 
Plutea nu știu ce 'nfiorare roză.

Avea pe frunte nimb de-apoteoză, 
In colțul gurii zîmbet de zăhar...
Și ’n ochi sclipiri de cremene pe-amnar, 
Ce ’nviorau poetica ei proză.

Or fi de-atunci vre-o douăzeci de ani; 
Poemul viu ce se vindea pe bani 
Era naiv și tlnăr ca și mine...

...Și ’n vremi, iubirea cu eterni fiori, 
Precum o stea ’n penumbre de ruine, 
Luci o noapte,—și se stinse'n zori.

Mihai Codrean«



Amurgul

O rază, cea din urmă, vrea să moară 
Și-amurgul plin de umbră și durere, 
Cu ochii stinși, s’apropie 'n tăcere...
Să nu te duci... Sint tristă ’n astă sară.

Mi-e sufletul —un biet copil pe stradă— 
Uitat, străin de lumea asta toată;
Iși pleacă’n jos privirea’nspăimîntată 
Și plînge’ncet, ca nimeni să nu-1 vadă.

Amurgul vine... Cea a se ridică...
Copilul adormise și suspină...
De ce a plîns ? El n’are nici o vină .
Nu mă lăsa! AAi-e fricăI

Olga Vrabie



Un sat ca ne-aitele

Cu două luni mai înainte, petrecusem o noapte în Ră- 
căuți, sus pe' deal, și cunoșteam, din întreg sătucul acesta, atîta 
lume cît poți îr.tilni într’o noapte, intrînd într’amurg și pornind 
înainte de răvărsatul zorilor ; cunoșteam pe domnul primar Du
mitru Horbă, pe un moșneag Vasilitiță care mă iscodise toată 
noaptea cu privire la vrîstele și neamurile împăraților prietini 
și dușmani,—și mai cunoșteam pe Ichim și pe Irinuca lui, la 
care dormisem cîteva ceasuri...

Și așa, după două luni, îată-mă-s iar în Răcăuții depe 
deal, sat bătrîn de cînd lumea, în care mai demult se turnau 
clopotele vestite pentru toate bisericile depe valea Trotușului, 
— din Palanca la Adjud,—și unde totdeauna au știut bătrînii 
cum să facă și să dreagă lucrul, ca rachiul de perje să fie 
moale și dulce.

Era ntr’amurg. Veneam dela Bîrlad, vorba cîntecului, 
șapte văi și-o vale mai adîncă și mai largă,—acea a Șiretului, 
in marginea Lespezilor, iar de aici și pănă/n Răcăuți, mai fă
cusem o poștă și jumătate. Eram cu totul trudiți, eu, ordo
nanța și caii, și a merge mai departe, la Filipești, îmi era peste 
putință în sara aceia.

„Să ne oprim aici, vorbesc eu soldatului; să ascultăm de 
departe bubuitul tunului, să privim cum crapă șrapnelele în- 
sîngerînd zările munților, cum scurmă obuzele pufnind și săl- 
tînd dintr’odată nouri de colb și de fum...

— Să rămînem“—a fost și părerea soldatului meu.
Descălecâi și cercăi la cea mai apropiată din porți, din- 

naintea unei căsuțe cura:e, cu ogradă largă, cu șopron de vite, 
cu stoguri de snopi în cheotoarea casei. Un cine roș smund 
în lanț și-o nevastă, cu fota prinsă n șold, mă’ntimpină numai- 
decît, așezîndu-și pe tîmple legătoarea cu flori galbene, și po- 
trivindu-și cununa părului

„Am dori să rămînem peste noapte la casa dumitale. ne
vastă... Ce zici?,.. Mergem la Filipești, și ne-a apucat înse
rarea pe-aici .“ Apoi, c’o ridicare de sprincene, c’o legănare 
de cap o întrebai: „se poate, ori ba?..“
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Nevasta stătu oleacă pe gînduri, după care, stergîndu-șl 
bazele și p trivindu-și glasul,se apără cu îndirjire, că nu poate: 

„Dumnezeu știe sufletul meu, domnule ofițer. Și nici loc 
nu am... ca o femee singură ce mă aflu...“

Am înțeles, i-am arătat părerea mea de rău și, răsucind 
«aii, am pornit mai departe, pe lingă streșinile de spini ale 
gardurilor, pe subt desele bolți de nuci și meri încărcate cu 
roade

La a treia poartă, o fetișcană de vre-o doisprezece ani 
cerca să vîre gîștde ’n ograda cu poarta închisă.

„A cui ești, fetițo? —o întrebai eu cu oarecare veselie: 
-acasă e maică-ta?“

Copila parcă-mi răspunse din cap: „e-acasă“.
„Dar tatăl-tău?
— Noi n’avem tată; lata a murit demult...“
Era zădarnic să mai zăbovesc cu o nouă stăruință, ca să 

inlîmpin, de bună samă, o nouă împotrivire: „sînt femee vă
dană, domnule ofițer, și nu pot... Da’cercați dumneavoastră pe 
aiurea, că mai sînt case de oameni..."

Mai departe, și peste drum, un moșneag sta pe prispă și 
se trudea să așeze niște dinți la o greblă. Cum îl văzul, îl 
strigai de departe:

„Buna sara, moșule, buca saral...“
Moșneagul tresări, se sculă drept, ne căută puțin cu pri

virea lui scurtă, și-apropiindu-se de poartă, își descoperi ple
tele și răspunse:

— Mulțămim dumneavoastră, domnilor ofițeri... Da’ pe 
cine căutați?..

— Nu căutăm pe nimeni, moșule, da’am avea nevoe de-o- 
leacă de hodină pentru noapte. N’ai dumneata putința să ne 
găzduești un ceas, două, până răsare luceafărul?... Am merge 
la Filipești—că sîntem acolo cu oastea, da’ nu se poate pe-o 
vreme ca asta... Ne-ar opri străjile și ne-am pierde toată 
noaptea arătîndu-ne îndreptările pe la răspintii. Ce zici ?...

— Ce să zic, domnule ofițer, — răspunse uncheșul uitîn- 
du-se ponciș la ordonanță; noi cu dragă inimă., da’ nu putem... 
Că iaca, am avut fecior, și sa dus, și-s numai eu cu noră- 
mea acasă... N’avem loc... Cu dragă inimă, altfel, da’ nu se 
poate...“

Apoi, bătrinul își întoarse capul cătră vecini, și ne zise: 
„Da’ de ce nu ’ntrebați dumneavoastră pe aiurea ?...“
— Pe unde să întreb, moșule ?.. Spune-mi și dumneata : 

pe unde?... Cine șade de-o pildă, aici, alături, In casa asta cu 
pîrlaz înalt?

Moșneagul, viclean, stătu puțin, se uită spre dreapta, și-mi 
răspunse domol:

— Apoi, domnule ofițer, aicea-i tot o noră de-a noastră, 
nevasta unui fecior mai mare; și cu dînsa am rînduit să stee 
baba mea... Ce să facem, păcatele noastre 1... Lume năcăjită 
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peste tot... Știe unul Sfîntul Dumnezeu ce va să mai fie cu niște 
nemernici ca noi!..“

Pe urmă, n oșneagu! începu să mă căineze pe mine, pe 
soldatul de lingă mine:

„Parcă n’aveți și dumneavoastră supărările dumneavoas
tră?... Nu vedem noi?... Să vă lasați gospodăriile, nevestele, 
copiii... hodina... și să vă trudiți oasele prin rîpile noastre!... 
Parcă noi nu’nțelegem ?.. Da’ ce putem face înaintea Celui- 
de-sus!..“

Și apoi, cu înfățișarea omului care totuși bine-voește să-și 
spună o părere adine cugetată, îmi zice, apleeîndu-și capul și 
deschizîndu-și ochii:

„Domnule of.țer, domnule căpitan... eu unul, ca omul cel 
prost, socotesc că nici paserile cerului nu pot zice în zilele 
acestea, că s în viețile lor de mulțămire. Mă uit eu (și moș
neagul făcu o roată cu mîna) pe la noi, într’o lună ca aceasta, 
cîntau văzduhurile în fel de fel de chipuri și mișuna păsăretul 
peste tot în verdeața livezilor noastre... Sara, îți era mai mare 
dragul să stai și s’asculți.. Acu.—nimic.. Cîte-un vultur, cîte 
doi, pornesc din măgurile Cașinului, din măgurile de dincolo 
de Sticlărie, din stîncile Oituzului, și învăluindu-se în crucile 
cerului, plutesc o clipă și se intorc cu spaimă, parcă, iarăși pe 
creștetele munților unde s’a intimptat și incă n’a pus stapînire 
picior de catană..,“

Ridica mîna și-o lăsa cu fiecare cuvînt, tot mai'rar, tot 
mai potolit, până cînd înțelesei că s’^propie ceasul cu alte tre
buri și alte gînduri, cu totul deosebite de ale mele.

„Bietele dobiioace!—suspină moșul privindu-ne caii; ca v
toate lighioanele, o duc și ele greu cu războiul; iacă, încă n’am 
îmblatit ovăzul, că v’ași pofti să primiți pe itru ele, un căuș, 
două...“

Ii dădui buna sara și pornii mai departe, în căutarea cul
cușului.

Dincolo de-a doua noră a moșului, o căsuță nouă, abia 
îngrădită; avea numai chilerul gătit din lut, cu fereștile puse, 
cu brîe albastre tras. împrejur. Dincolo de căsuța aceasta, o 
grădină; dincolo de grădină, o altă casă. d:n <are, peste gar
durile și poarta înaltă, nu se vedeau decît țepușe e depe coamă.

„Aici —vorbi ordonanța,—numai Dumnezeu mai știe cine 
poate să fie; nu se vede nimic..“

O luarăm la stingă, pe lîngă o mare cuprindere împrej
muită cu ostrețe: ograda sfintei biserici, ți-tirimul și adăpostul 
de seînduri, s< bt care părintele prohodește pe cei răposați, în 
zilele cu vreme neprie nicâ... In stingă, povîrnișul galben și 
drept spre pîrăul Cașinului... In undele apei, jucau ici și colo, 
ce e din urmă râsfrînge i ale apusului...

„Bâetel strigai so datului de dupâ mine,—de mai mergem 
mult așa, să știi că ajungem să dormim Culo pe prund...“



UN SAT CA NE-ALTELE 387

Ordonanța nu-mi răspunse. Dinainte, ne răsări ca din pl- 
«iînt un alt moșneag, tirind un purcel legat într’o funie:

„Moșule! zic eu,—stăil...
— Sărutăm mînile, domnule.
— Moșule, să-mi spui repede cine stă aici, la casa asta 

cu stilpii săpati la poartă“.
Bătr nul meu se înt rnă cu greutate, privi cu răgaz, ca în- 

tr'un loc și-un sat necunoscut, și-mi răspu.ise tot c’o întrebare: 
„Unde?. Aici?.. „
— Da, aici..
— La casa asta ?.
— Da, la casa as-a...
— Apoi, domnule maiur, aici șede Nazaria...
— Care Nazaria?
— Nazaria... una Nazaria—bat o norocul, că i-am uitat nu

mele lu’ bărbatu-său... Da’ bărbatu-său îi nobilizat, ii dus de 
astă toamnă și nu se mai aude de dînsul, ni’ c'ar ci giu, ni’ 
c’ar ci mort...

— Da’nevasta, acasă să fie acuma oare?
— Apoi, domnule căpitan, nu putem să știm dacă poate 

să fie, au ba; da’nu cred m; bag samă. Nazaria avea de strins 
niște cosolină, pe mojia Bogdămi, și nu socot c’o fi venit așa 
de cu vreme...“

Și moșneagul, slobozi: d oleacă funia purcelului, cercă să 
mă ispitească: de unde sîntem, unde mergem, și cam ce avem 
a spune despre sfârșitul r zboiului.

„Se mai ține Neamțul, domnule ofițer, au ba?.. Pe la noi 
sa fost zv nit, încă din toamna trecută, c’ar fi răposat împă
ratul cel bătrîn dela Viuna... Adevărat să fie?

— Adevărat
— Ș’adLvărat să fie că împăratul cel nou s’a plecat șa 

cerut pace, și Regele nosru n’a căutat sâ-1 asculte?..“
li răspunsei ceva și plecai, spre marea neplăcere a bă- 

trînului...
„Vasile! zic eu soldatului-de s’o fi’ntîmplat și-or fi 

văduvit Râcăuțencele de-a rindul, să știi dela mine, că tot 
prundul ne are dî știre.. “

Era un lucru cu totul neplăcut pentru mine care veneam 
de-acasă, unde avusesem patru zile prilej să mă deprind din 
uou cu așternutul moale, pe care-1 și uitasem în cele zece luni 
încheete

„Vasile! Ce facem că se’ntunecă de tot..
— Să mergem la Kh.m, la bărbatul lrinucâi, unde-am mai 

mas în celalt rînd.. “
O’bucurie fără margeni îmi încălzi tot trupul. Cum de 

nu-mi venise mai dinainte în gind una ca aceasa! . Cit ași fi 
scutit din vreme și din toata vorba risipită pe la toate casele.

„Vasile, tu-ți dai <u pVerea pe unde s’o lu m?“
Soldatul se uită nedumerit întăiu, dădu dîrlogii peste gîtwl 
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calului, fugi pe urma moșneagului; îl întrebă, o rupse de goană 
înapoi și mă încredința in grabă că știe:

„Pe aici; facem, întda uliță, la dreapta, mergem-mergem 
și dela fîntîna cu cerdac, o luăm la stînga, pe-o cârărue în
gustă... A treia casă, cu portița nouă,—acolo șade lehim.."

Așa era. Mi-aduc foarte bine aminte că acu două luni, 
lehim venise depe front pentru pairu zile, și’n acele patru 
zile își ridicase stîlph și-și așezase portița cea nouă. Tocmai 
mă miram de dragostea aceasta cu totul deosebită a Răcăuțe- 
nilor pentru porțile cu stîlpi înforați cu dalta .. O luarăm în- 
tr’acolo, merserăm, cotirăm la dreapta și ajunserăm la casa 
Iul lehim. Vasile clănțăni în poaită... Nimeni... Mai clănțăni o- 
dată... Iarăși nimeni..

„Ce Dumnezeu! zic eu; nici aici?...*
Soldatul își lăsă iarăși calul și plecă să ntrebe pe cineva 

din ograda de-alături. „Mare lucru și nenorocul!“ — cugetam 
eu, freeîndu-mi genunchii înțepeniți de atîta drum, cînd iată 
văzui ordonanța, c’un țînc de vre-o zece ani.

„WI cui ești tu, bâețele ?
— Eu? Eu îs al Iul Dumltraș... Tata-i dus...
— Da’ aici, cine șade? — îl Întrebai aratîndu-l casa lut 

lehim.
— Aici șade lelița Irinuca lui bădița lehim... Da*  și bădița 

lehim îi dus..
— Bine, bineI—zic eu sătul: știu eu asta: da*  lelița Iri

nuca unde-i ?
— ru-i acasă...
— Da*  unde-i ?,.
— Lelița Irinuca-i dusă la bunica, în capul satului, c'a 

murit mai demult bunicu’ șl bunica nu doarme singură noaptea, 
că are livadă mare și se teme...

— Da’ aici, ii închis peste tot ? Am putea intra noi ea să 
dormim pe prispă?

— li închis peste tot... știu copilul să-mi răspundă; și 
cheile de peste tot, îs toate la lelița Irinuca..."

Firește nu puteam s’o ’ntind acu na tocmai în capul sa
tului, de gustul ochilor Irinu.'ăi lui lehim care putea foarte 
bine, și cu mare dreptate, să 'nceapă a boci văduvia bătrînei 
sale mame, dacă nu—Doamne ferește—și pe a sa.

Luarăm caii de dîrlogi, și ajutați de istețul copil, ne în
dreptarăm spre casa primarului Dumitru Horbă, ca să-i arăt 
cum stă întîmplarea și să-1 cer, poruncitor la urma urmii, să-nu 
caute din pămînt o casă cu nevasta și bărbatul în ogradă, unde 
să putem rămîne peste noapte...

II

Trebuia cineva tras la răspundere pentru o nenorocire 
mare ca aceia, ca un ostaș, prăpădit de osteneala unui drum 
îndelungat, să n’aibă unde poposi o noapte... Trebuia cineva.
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—Șl domnul primar Horbă, zic eu soldatului—va trebui să-mi 
răspundă, cu legea in mină, dacă o femee văduvă, dacă o fe- 
mee care a fost văduvă, ori alta care va fi văduvă,—este ori 
nu este datoare, in vreme de războiu, să dea sălaș pentru o 
noapte, unul ostaș călător...“

Vasile a fost de părere că „este“.
In -desnădejdea mea eram gata să cer șl părerea copilului, 

dar cind mă uitai, peste umăr,acesta îmi arătă cu degetul:
„Aici șade primarele...
— Știi bine, măi...

Știu bine... Aici șade primarele ..
Poaita era deschisă, și cum luna bătea print’o spărtură 

a frunzișului din livadă, văzui pe prietinul de-acum două luni, 
pe domnul primar Duinitrache Horbă, stind pe prispă, cu capu’n 
podul palmelor

Nici n:a simțit, cînd am Intrat.
.Hei, cucoane Duinitrache I... Buna sara, buna sara... ce 

mai faci ?...“
Bătrînelul sări ca dintr’un vis, c’o mină întinsă spre mine. 
„Nu se mai află, domnule... Nu se mai află!-îmi răspunse 

răstit, mînios.,.“
O clipă rămasei nedumerit, și fără să-mi dau sama îl în- 

trebăi la rîndu-mi:
„Ce nu se află?..“
De data asta, primarul avu putința să-ml cumpănească 

vorba și să se ’ncredințeze că parcă nu-s acela pe care îl cre- 
xuse, în somnolența sau în gindurile sale; s’apropie de mine, 
mă apucă de umăr, și mă răsuci cu fața la lună... Apoi, cu fe
reala unui om care vrea să iasă din greșalâ, mă ispiti.

,Da’ mă rog cine sînteți dumneavoastră?..
- Cum, domnule primar,-mă mirai eu; nu mă mal cu

noști?.. N'am trecut eu pe-aici, în ziua de Bunavestire, cu 
escadronul ?.. Știi, cind am stat noaptea până tîrziu la pârin- 
dele... ș am cinstit.. Nu-ți mai aduci aminte

— Al.. Bată-vă norocul și sănătatea... domnule căpitan... 
Da’ dumneavoastră sinteți?..“

Și-și lăsă cu greutate și cu bucurie brațele în Jos...
„Dumneata ești? . Păcatele mele!. Și eu credeam că iarăși 

vine Jandarmul sâ mă omoare cu zile ..
— Da'ce-i? căutai să-l întreb, să-l pot alina c’o vorbă.
— D’apoi ce să fie, domnule căpitan.. Ici la noi, în 

buza tunului, nu se mai isprăvește.. Sînt doi ani, acu, înche- 
iațl... Cela: dă il cela: sai . Toată lumea cere, toată lumea 
te’ntreabă: oameni la tranșee, oameni la descărcare de va
goane, oameni la ’ncărcare, oameni la var, la nuele, la iazul 
morii lui Miclescu care se sparge’n toată noaptea, oameni la 
sare... peste tot . păcatele noastre.. Și-am da bucuroși-că la 
toată urma n’avem ce face, da’ nu-s, domnule căpitan... Nu-sl 
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S’au isprăvit.. Unii au murit, alții s’au dus și nu s’au mai- 
întors... ca’n vremea de azi . Vezi dumneata?..“

Eram gata să-i găsesc dreptate, și să i-o spun
„Așa, numai merge- mă’ncredință îndată primarul; slujbă, 

numai cu muerile, nu s’a mai văzut de cînd e lumea... Zică 
cine ce-a zice, da' eu. dac’am ajuns ș’am împlinit treizeci și 
trei de ani de cînd îs primar in Răcăuți să mă erte dumnealor, 
da’ eu n’am să iau cimpii acuma la bătrînețe, n’am să-mi es 
acuma din minte ca să iau muerile și să le pun la treburile 
bărbaților, cum ar pofti dumnealor... Înțelegi dumneata?.. Eu 
pe femee o apăr cit pot... Pentru mine femeia, și mai ales 
femeia fără bărbat îi lucru sfînt: un copil fără mamă, fără 
tată... înțelegi dumneata.?...“

Înțelegeam foarte bine:
— Așa-i, domnule Primar, precum zici dumn°ata... Așa-i, 

și bine faci cum faci, dar vorba-i, cu satul dumitale, plin de 
femei vădane, dela un capăt pănă’n celălalt, cum rămîne cu 
mine?... Spune-mi și mie cum rămîne?..“

Domr.ul primar se arătă cu totul nedumerit; foarte îm
păcat, căută de mai multe ori în ochii mei, tot răsucindu-mâ 
să-mi vadă fața la lună:

„Da’ ce-ai pățit? - mă ’ntrebă el.
— Nu vezi ? De-asară umblu pe-o parte și pe alta, de 

asară bat pe la toate porțile, pe la toate ușile, și nu se află 
nimeni să-mi deschidă ; pe>te tot femei bâtrîne și vădane, peste 
tot nurori păzite de socri și soacre, peste tot lacătele cit că
ușele și drugii după ușă cît talpa morii. Drept să-ți spun, cu 
un sat ca ai dumitale, nu te poți prea mult mîndri.. Primar, 
într’un sat ca ne-altele, m’ași lipsi...“

Dar îndată, îmi scuturai mirarea, și luîndu-1 repede, îl 
întrebai r

„Unde dorm în noaptea asta ? Unde dormim și unde ne 
putem hodini caii? Vin de departe și merg pe front, ia Fiii- 
pești.. Și nu mai pot...“

Primarul se uită împrejur, se uită la soldat, la cai, și-mi 
răspunse după orrecare chibzuință:

„Lasă, că văd eu, și fac eu să fie bine...“
Și iarăși prinse a se gîndi.
„Știi una, domnule Căpitan ?... Alta nu-i de făcut, decît 

să rămîneți la noi.. S’a găsi—slavă Demnului un colț de Ioc 
mai skbod.. S’a găsi... Dar dă, știi dumneata: ca la noi... și 
ca pe-o vreme ca asta... Da’ poftim, djmnule căpitan, oleacă 
pe prispă...“

Și așezîndu-mă ca pe un beteag, îmi luă dîriogii din mină, 
făcu semn soldatului și porni cu amîndoi caii spre șopru. Șe
deam așa și ascultam cum domnul primar căuta lui Vasile locul 
unde trebuia să-și lege caii, de unde să-și ia un braț de co- 
situră, pe unde să meargă să-i adape, „după un ceas—nu mal 
devreme...“—și unde să se culce.. „Înțelegi dumneata, voinice?.
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Să dormi aici, să nu cumva să te fure păcătui și să pleci...*
Apoi se’ntoarse spre mine și-mi zimbi:
„Am dat flăcăului cîteva sfaturi... pentru hrană, pentru 

adăpatul cailor și pentru altele“...
Și mă bătu cu înțeles peUe umăr:
„Drept să-ți spun, că sîntem numai noi și nu ne-aude 

nimeni, da’n rîndul trecut, cînd ați fost șl-ați mas o noapte, 
ș’ați plecat, s'au cam auzit vorbe., știi dumneata... Și, vorbe 
nu tocmai frumoase pentru unii ți alții... din grade, mai ales...*

Apoi, îmi apucă mîna, mă ridică și mă cuprinse după 
mijloc:

„Haide acuma la bucătărie, să vedem ce gînduri a avut 
femeia mea în sara asta.. Ai ospăta ce s’a găsi, și te’i hodini, 
câ-i fi trudit . Că și pe mine de-abia mă mai țin picioarele.

— Ești și dumneata trudit—domnule primari zisei eu mai 
mult în luare de rîs.

— Și... și... Toată ziua la slujbă, de cum se roșește zarea 
răsăritului, și pănă sara, pănă noaptea tîrziu... La primărie,— 
porunci, circulari: „să faci așa, să nu faci așa, să vârsați vinul 
din calea oștilor, să nu-1 vârsați tot“; ori, adouazi, a treia zi: 
„să rămîe tot vinul nevărsat“. La ceas, la ceas, altă poruncă: 
prefecții într’o parte, subprefectii într’alta, jăndărmăria sare și 
ea, da’ armata, încaltea, pune vîrful la clae.

„Cu ceia, mai stai de vorbă, mai zăbovești, mai ceri re- 
pețirea poruncii, o mai întorci, da cu oastea, drept să-ți spun, 
nu-i de glumă. Păn’ acuma n’am crezut, dar acuma am văzui cu 
ochii... Armata-i foc... Eu n ain făcut armată, ca unul ce-am fost 
fecior mai mare la mamă văduvă, da’ acu, am văzui, ș’am crezut... 
Și de asta, cînd mai aud ca un prim ir ce mă aflu, ba de una, 
ba de alta,—cînd trece oastea printr’un sat ca Răcăuții cu de 
toate,—mai fac și eu urechea toacă și... n’aud. Nu-i bine ?“

Eu, ce-i puteam răspunde ?
„Ba așa-il zise repede domnul primar Dumitrache Horbă. 

Nu mai departe acu două 1 mi .. fi-aducl aminte că eram în 
sara aceia la părintele Grigore. Vorbeam, cinsteam.. In sara 
aceia, eu, dacă am băut un pahar, două, degeaba le-am băut. 
Mă crezi? Eu, ca primar, în sufletul meu duceam grija tutu
rora... „Soldați multi, soldați îndrăzneți cum îs ei...; muerile 
singure, vădane cele mai multe, slabe, păcătoase, fricoase, cum 
le-a lăsat Dumnezeu... Ce te faci tu cu atîta oaste?..“ Știi că 
te-am rugat atunci și ți-am zis: „Domnule Căpiian, mai spu- 
ne-le și dumneata cîte-o vorbă, să știe câtana de frică...*  
Ți aduci aminte ?..“

Și rise primarul cu poftă.
Apoi, tot el:
„Eu mi-aduc.. Și să fi băut noi pănă’n dalba zi, eu tot 

mi-aduceam aminte, pentrucă, domnule Căpitan, de mine, ca 
unul ce-s deprins de treizeci și trei de ani cu grija satului, nu 
se prinde nici vinul, nici rachiul... Ș’așa, atunci.. Și-adouazl, 
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cfnd es pe uliți, după plecarea dumneavoastră,—plfngeri peste 
plingeri, jalbă peste jalbă. In deobște, știi dumneata care 
poate să fie jalba unei mueri... Da’ eu, cu gîndul la 
dumneata, le-am m ngîiat și le-am . spus: „Lasă, Mariță; 
Iasă Catrlnă; pune și tu altă cloșcă și scoate pui mai pe toam
nă. “ înțelegi?... „Cu-atîti mai bine, că poate ți-a veni ro- 
tninul din războiu până atunci, șl-a pofti să mînînce o pulpă 
mai fragedă..." Și bietele neveste se uitau în ochii mei, prin
deau cite-un fir de mîngîere, și nu mai stăruiau cu jalba mal 
departe

Tot pășind, și tot oprindu-mă ca să-mi povestească 
domnul primar, cuin știe dumnealui să poarte slujba obștească 
șl să-și împace satul și vădanele sale, ajunserăm subt streașină 
unei căsuțe, in care se vedea lucrînd la lumina unei gazornlțe, 
un pumn de femee:

„Baba mea!—^respiră domnul primar.
— Nevasta dumitale?
— Baba mea, ce mai încolo și ’ncoace... Demult n’am 

cercetat o să văd cile parale mal faceL."
Și așezîndu-și mînile’n șolduri, bătrînul strigă din prag : 
„Mărando-fă I.."
Femeia abia își întoarse fața cătră noi.
„Ei, gata-i?.. Avem oaspeți mari în sara asta; ai tu h 

știre ori ba?..“
Mătușica îi făcu domnului primar un semn cu mîna, se 

vede, un semn a! ei—și pe care nu-1 putea înțelege decît el; 
deaceia îi și răspunse:

— „Așa ți-i vorba?.. Bine, foarte bine..“
Apoi mă apucă iarăși de mijloc și mă porni din nou spre 

mijlocul ogrăzii.
„Oleacă de zăbavă,—și 1 gata .. Să mai vedem acuma ce-țl 

face flăcăul și caii., l-am spus demult, de unde să ia fîn și 
i-am aătat găleata pentru adăpat... Și de pus inima la cale, 
avem noi grijă și pentru dtnsul..."

Dar în mijlocul ogrăzii, primarul se opri, și mă bătu pe 
umăr:

„Da’, mă rog dumitale: mai {ine mult războiul?.. Ce zici?.. 
Ce crezi? Că-i greu, cum nu se mai află... Pe la noi, lumea 
ca lumea cea proastă: tot a crezut c’a fi și s’a sfirși... Cînd 
am dat drumul, să plece, - complectașilor, și rezerviștilor, șj 
milițienilor,-a fost multă veselie. Chiuia lumea, și cinta, șt 
petrecea.. Bărbații, ca bărbații, făceau voe bună nevestelor 
și copiilor, și nevestele-și făceau datoria lor șl plîngeau pentra 
plecarea soților. Asta-i treaba lor... După p ecare, veneau scri
sori, și femeile se adunau, le ceteau una pentru alta, se mfn- 
gîiau... Pîn’ ce-au început bătăliile și a venit vremea să se 
tragă oastea înapoi, și-au început să curgă muscalii și să vini 
fagăriții de prin alte sate, a fost cum a fost; da’ după acela, 
drept să-ți spun, a fost aici în Răcăuți un iad... Dumnezca
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I
Sfîntuî știe ce-am făcut și ce-am dres, ca să ajungem așa cum 
ne vezi dumneata ..“

Primarul oftă cu durere :
„Au pierit mulțî, domnule căpitan... Păcat de-atita lume.. 

Ș’au rămas prea multe, case fără stîlpi și fără stăpînl.. OL 
oft... Că femeia, știi dumneata,—ca femeia !... Și vădana-i încă 
mai cu năcaz pentru ea singură, pentru vecini, pentru nea
muri și pentru oamenii btăpînirii... Intreabâ-mă pe mine și 
ți-oiu spune...“

Dar n’avui vreme să-l întreb; mătușa Măranda ne chem« 
în căsuță ; masa era întinsă.

.Poftim! îmi zise domnul primar, luîndu-mă pe di;pă mij
loc ; să ne punem o leacă la cale și după cină dacă-i ave« 
plăcere, am să-ți spun o strașnică întîmplare din partea w- 
neîa ș'a alteia... Da’ ia poftim, că răcesc bucatele...“

111

Scullndii-mă dela masă și mulțămmd, domnul primar Dm- 
mltrache Horbă îmi arătă îndată luna care sălta mereu peste 

n pădurea Bogdănii.
»Va fi o noapte mîndră, domnule căpitan... Și poate vom 

avea și puțină liniște ; de două zile tunul nu mai bate la Ca- 
șin, spărturile nu mai ridică clocot de fum și de colb... Numai 
nrtlfițiile ard... Haidem în grădină să vezi și dumneata cum 

£ sue luna deasupra Bogdănii...“
- Cu-adevărat însă, domnul primar avea o altă țintă ; după 

cina cea gustoasă, cu rachiuașurile ei, cu păhăruțele ei, dom 
nul primar avea să-mi spună povestea celor trei vadane ale răpo
satului părinte Alionlie, stanțul sfintei m năstiri dela Bogdan« 

„Cum așa?... întreb eu înspăimintat, trei vădăni ale sta
rețului ?...

— Trei, domnule căpitan... Trei.. Și toate trei îmi fac 
atitea zile fripte, cum nu mi se întîmplă din partea celorlalte trei 
sute treizeci și trei... Te-ai plms mie... Te cred... Mă voia 
plînge și eu dumiiale și, rogu-te, fii bun și mă crede...“ 

Vorbind. îmi arătă la rădăcina nucului un scaun; mă a- 
șecai și privii peste gard și peste țarinile adormite, spre ră
sărit, peste culmea de dealuri negre, cîmpul auriu al cerului 
pe care plutea o lună plină in sara a doua.

Ascultam.
Povestea cu cele trei vădane, începea cam pe departe 

Ca unul ce era de-o’ vrîstă cu părintele Alexie din Răcăuți și 
cn preoteasa Măgdălina, primarul îmi vorbi intăiu despre a- 
ceastă minunată păreche de oameni buni și veseii, la care pă
rintele Aliontie dela sfînta minăstire a Bogdănii se afla cam 
îrt toată săpiâmîna cîteodată

»Părintelui Alexie, de-dcl dela noi—îmi șopti mal-mirele 
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Răcăuților,—nu i-a fost dat să aibă prunci, decît încoace tfr- 
ziu, aproape de moarte... înțelegi9.. Ș’a murit, ș’a lăsat pe 
biata cucoana preoțea ă cu prunc la sin, cu durere și cu grijă. . 
Și pe părintele Aliontie, ca pe un veghetor.

Asta-i una...“
A doua văduvă era o dăscălită adusă în fragedă vrîstă 

de peste munți, ca soție dascălului Toma, răposatul din iarna 
trecută..

„Iarăși, domnule căpitan—adaose primarul—pot spune c«i 
erau și aceștia oameni cum se cade. Dascălul era cîntăreț 
vest t; avea glas dulce și niște ochi care-ți topeau sufletul. 
< înd începea axionul și-și ridi-a privirea spre Milostivul 
Dumnezeu, se cutrem ira tot norodul și zicea în sine: „brava 
dascal“... Cit despre dumneaei dăscălița li nca, aceia era nu
mai fiori și numai neastîmpăr. Urzită din jăratec, ca pentru 
altă vreme și alte tărîmuri, dăscălița llinca avea evlavia ei : 
încăleca bărbătește, mîngîia la adunări barba și obrajii părin
telui Aliontie, și pleca la locurile ei de peste munți, în miezul 
nopții, pe cele mai tain ce poteci. In zilele acelea dascălul 
Toma iși frmgea m nile cu’ngrijorare... Atita doar, că-1 min- 
gîia părintele Alexie și-i spunea că egumenul dela Bogdana 
se află dus la scaun, la Episcopie, cu oarecare socoteli ale 
mînăstirii...’

Domnul primar inspiră adine aerul răcoros și mirositor 
a frunză de nuc. iși desfăcu larg braiele și trecu la pomeni
rea celei de a treia văduve, mătușa Irina Prescurărița, vestita 
lumînâreasă depe vremuri a sfintelor mînăstiri Bogdana șî 
Cașin.

„Aceste trei ființe, oftă primarul,—aceste trei suflete,— 
mă crede domnule căpitan, ini-au amârit viața și-mi otrăvesc 
și astăzi zilele.

Cînd s’a ridicat în Răcăuți școală nouă, a venit părin
tele Aliontie și-o pus o mină de ajutor. „Mulțămesc, cinstite 
părinte“—i-am iăspuns eu, ca din partea obștiei—„pentru a- 
ceastă jertfă a sfinției tale“; dar părintele Aliontie s’o’ntors și-a 
zis 1 „Nu, fiule ; ceiaCe-am dat, să fie plata dreaptă pentru 
învățătura ce vor dobindi și sprijinul ce vor avea din partea 
dumitale, și-a dascălilor, și a obștiei întregi din Răcăuți, a- 
cești trei copii sărmani, pe care sufletul meu nu-i poate lăsa 
nesocotiți“. Și-mi aduse de față trei copii de cite un cot și 
jumătate cu oăr gălbui tustrei, cu ochii ca floarea de cicoară 
rourată : lliuț, al răposatului părinte Alexie, Culâeș al dasca- 
lălului Toma și Chifor. „Știi bine, îmi zise părintele Alion
tie arăttnJu-nîi pe cel de-al treilea—acesta-i brăduț răsărit din 
sămințâ necunoscută ai grijă, fiule, de dinșii..."

Primarul iși împrăștie iarăși brațele și iarăși le aduse ci
fră sine, cași cum ar fi tras din adincul unei ape un năvod 
încărcat.
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»Trei copii sărmani... ai zice dumneata, domnule căpitan 
Trei diavoli, voiu zice eu.. Trei diavoli...“

Și primarul tăie scurt, c’o izbitură de pumn în întuneric
„Trei diavoli.. Deșteoți,-—da’ răi... Învățau bine,—da*  

răi... Păreau smeriți și blînzi ca mieii cită vreme varga 
dascălului sta ridicată... In colo,—foc !... N’a rămas copii r» 
sat cu capul nespart de ei; n’a rămas livadă cu gardurile ne- 
sârite, cu poamele nefurate ; n’a rămas săptămină. n’a rămas 
zi, în care preoteasa... și dăscălița Iliaca și Irîna Prescurăriți 
să nu vină la mine cu plingere, cu întrebări : „cutare a zis 
așa, cutare a zis altfel, cutare a strigat asupra copiilor noștri... 
De ce, vere Dumitrache, nu oprești dumneata satul, să nu le 
mai zică: pui de diavoli ^ — Păcatele mele, domnule căpitan, 
- ș’atita...

„Au crescut mari, cei trei feciori, s au ridicat băetanl, au 
ajuns flăcăoași... Alte pozne, alte năcazuri. Satul împotriva 
lor, pe de-o parte, —cele trei vădane apărîndu-i, pe de alta. 
Furau gîște, furau găini, furau purcei.. da’ iuți ca argintul cel 
viu șl barnici ca focul... Și cînd venea pe la noi-zice pri
marul - părintele Aliontie, starițul cel de demult al sfintei mă
năstiri dela Bogdana, și cînd s’arăiau Iliuț și Culăeș și Chi- 
for, șl sărutau umiliți mîna părintelui, mă uitam la el cum îî 
lunecau ochii în lacrămi. Atunci uitam și eu de toate, șl mi 
bucuram c’or ajunge la toată urma oameni de treabă...“

Luna era sus și albea plaiurile în toate părțile. Un vl»t. 
răcoros începea să suspine năvălind pe Trotuș.

Primarul se îndepărtă un pas și mă privi tăcut ; apoi se 
mișcă și-mi zise :

„Hai și te culcă, domnule căpitan; a fi tîrzlu... M am luat 
cu vorba, cu satul și cu vădanele satului nostru, ș’am alune
cat dintr’una’ntr’alta, cum alunecă apa...»

Ne’ndreptaiăm spre pîrlaz, trecurăm, dar în bătătura ne
tedă, înecată’n lumină, domnul primar Dumitrache Horbă îmi 
strigă incet :

„Stài I... Mi-am adus aminte de-acu șase-șapte ani,— 
așa ceva. Strînsesem tinerii și pornisem cu dînșii la Bacău, la 
recrutare. Cu cîteva zile mai înainte, preoteasa, și dăscălița 
Și Prescurărița Irina, îmi deschideau și-mi închideau de che 
patru ori pe zi ușile cu rugăminte, să nu le ia țara feciorii : 
„Sintem vadane, sîntem nemernice, domnule’ primar ; pune, 
rugămu-te, o vorbă la domnii aceia, să ne lase feciorii “ „Bine, 
bine—le ziceam; lăsați-i și nu-i mai bociți, că nu vi-i tae ni
meni; și vorba aceia oiu pune-o...“ La Bacău, flăcăii s’au ce
rut să fie îmbrăcați și ei, dar legea a fost mai tare ; ca fecio
ri la mame vădane, nu se putea; și-așa, s’au întors tustrei î» 
Răcăuți cu inimile negre. A trecut o zi, au trecut două... A 
început lumea a vorbi în fel și chip, au început fetele a-i rì
de... »Face oaste cine poate, soro... Poartă pinteni, soro, șFn-
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einge sabie numai vrednicul, numai voinicul..." Ce crezi dum
neata L. Au venit înda'ă vădanele și m’au pus pe cărbuni : 
„Cum se poate să ne rușinezi dumneata, domnule primar, In 
ij’atita ?... Da’ce ?.. BăețH noșîri îs nătingl, îs chiori?... Să. 
»1-1 duci la oaste..." Le-am făcut hirtli ș’au plecat tustrei... 
Doi ani dearîndul, după asia, am sens răvașe lui lliuj, lui Cu- 
iăeș și iui Chifor... „Scrie-i așa, zi—i așa...“—și’n toate săptămâ
nile veneau tustrele vădanele să le cetesc și să le tălmăcesc 
răvașele feciorilor... Muncă de Iad, chin... A dat apoi Dum
nezeu șî-au sfîrșit, au venit acasă flăcăii, au stat un an, doi, 
sau însurat, și-au plecat cu războiul. Trăesc, slavă Domnu- 
foi, și după cite aud, se poartă cu mare vrednicie; din partea 
for, ca primar al Răcăuților, nu am nimic a mă plînge, dom- 
aule căpitan... Dar,—of și iarăși df!... gîndește acuma dum- 
aeata ce-mi pătimește mie sufle ul cu preoteasa cea plină de 
«rip. cu baba Uinca cea fără astimpăr, cu prescurărița lrina,— 
ea mamele acestor trei, fără să mai pm la socoteală pe ne
vasta șl soacra lui Iliut, pe nevasta și soacra Iul Culăeș, pe 
nevasta, pe soacra, pe mătușa și pe altă mătușă a lui Chifor...“

Tudor Pamfile



Vînătoare

Purtfnd vătui și vidre ia șea, vînat ușor,
In jurul lui boeril, hăitașil, tot alaiul,
Pe urme iuți de zimbru, se-oprește Dragoș CraluF 
Abia strunind pe Molda de pasul lui Fuior.

Poteca e tăiată: Puhoiul. Roitor,
Subt fumuri ineiate adoarmen vale plaiul 
Și Domnul de-l privește și de-i ascultă naiul. 
Se frîng cetăți în ochii Iul vil de vînător:

Atunci, rupîndu-i pumnul ce-i descleștat de vis, 
Cățeaua scapă, fuge, alunecă’n abis
Și-o ’nghite rîul... Nimeni n’o smulge dintre valuri.—

Căci în tăcerea sării, pe ape, tot mai rar, 
Departe, se aude între-amîndouă maluri, 
Prin liniște lătratul, trecînd ca un hotar.
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Ctitorii

Înalță Mănăstirea și între Rai și Iad
Cu Doamna Fira Radu Paharnicul o ’nchină.
La dreapta și la stî.iga copiii se anină: 
Rucsandra și Despina, Sas, Neagoe și Vlad.

Urgie le-a fost soarta: bătrînul, ca un brad 
Căzu, lovit de-un paioș în roată de lumină... 
Iar fetele și mama, sau stins intr’o grădină 
Cu poamele amare de plins, la Țarigrad.

Feciorul cel mai mare a putrezit în Jiu.
Al doilea prin codrii... Cel de pe urmă fiu, 
«Cînd a ’ntilnit Păcatul cu ochi de viorele,

Pe stema Preacuratei a pus să bat’un nume, 
A ’mbogâțit armenii și a plecat în lume,
Vînzînd vre-o șapte sate, pe-un pumn de peruzele.

loan Marin Sadoveanu



Batrînețea, Natura și Tratamentul ei

. Que l'homme soit condamné à la vieillesse et à 1» 
mort, c’est la Ioj, une loi ■. ommuneà tout etre vt/ant. 
Ce serait chose bien sotte que de s’indigner, plus sotte 
de pleurer, plus s tte encore de lutter*.

Charles Richet (Homo s tu! tus p. 113).

.Nous viellissons et nous mourrons : nous voy®M 
vieillir et disparaître les cires qui nous entourent. 
Tout d’aboid nom n’ap rewous pas d’*-xctption  h 
C'tte loi inexorable c nous la considérons comme 
une fatalité universelle de la nature. Mail cette gé
néralisation eî-t-ehe bien fondée ? .. Ou au cantraire, 
y a-t-il des êtres immo teies ?

La biologie répon 1 qu il »-n a en effet."
Dastre (La vie et la mort! pag. 296).

„La vieillesse et la mort sont-elle des phénomèn e 
fatales et uatuiele ?

Les expériences réce tes de Loeb, < e Calkins, et 
tout.s les ob'c-rvatious similaires tendent àa;yibuer 
à ce phénomène du vieillisses eut le caractère d'un 
iccident remédiai? ie. Mais le remède n'est pas trouvé".

Dastre (Loco citato pag. 313).

Există în toate ființele viețui oare, capabile de a simți, o 
dragoste nesfârșită de viață care atinge maximum la om.

Pesimiștii consecvenți sini rari și pe de alta parte Max 
Mordau a putut su ț <ie paradoxul că trseși sinuciderile se fac 
din dragostea de viață, de viața insă pe care nefer ciț.i au vi
sat-o, au dorit-o, dar n’att avut parte s'o gâs.ască.

Dar sinuciderea e de cele mai multe ori o manifestare a 
unei boale a sentimentului — melancolia — șim.ra maj iritate 
a oamenilor continuă să iubească viața cu t’at? sufernțele ce 
le îndură puniud deasupra acestora ceiace ea poate da ca bun și 
frumos.

Acest sentiment — acest instinct, instinctul de conservare 
conduce pe om in toate acțiunile sale, iar iueia că viața r.-bue 

să aibă îitr'o zi un sfîrșit e însoțită întotdeauna de o proiundâ 
tristețe, cu aiît mai profundă cu cit ideia «pare mai limpe le.

Omul în genere dorește ca viața lui să dureze întotdea
una în mijlocul nafurii tinere și fermecătoare.

Poetul francez a’vorbit pentru intreaga omenire în celebrele-i 
versuri :

Joi bas tous les lilas meurent.
Tous les chants des oUeaux sont courts. 
Je rêve aux étés qui demeurent toujours.
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Cum pe de altă parte moariea fiecărui individ apare «a 
o realitate peste care rra se poate trece, s’a simțit nevoi» unei 
soluțiuni care s| potolească chinul acestui desacord dureros.

Astfel s’a născut credința in viața viitoare, credința ce a 
pus în același timp in sufletul omului liniștea și o tărie, ce ar 
fi lipsit alt'el, de a înfrunta suferințele vieții și moartea însăși

Progresele științii au zguduit insă puternic credința în viața 
viitoare.

Orice ar pretinde unii filozofi metafizicieni, ceiace se chianrf 
sufletul șl »cugetarea sacră“ e, precum spunea Eminescu, un 
„minunat joc de imagini“, iar imaginile cași percepiiile sîrrt în 
funcțiune de scoarța creerului nostru.

Aceste imagini și percepții proprii fiecăruia dintre noi tre
bue să dispară odată cu celulele noastre cerebrale,- iar acest a- 
devăr, a cărui realitate se impune, nu se mai poate împăca cu 
bățrina șl naiva credință în viața viitoare.

Pe de altă parte, cu tot stoicismul filozofic al unora, tre
bue să recunoaștem că aceasta constatare, că moartea e o sen
tință fără drept de apel, a vărsat un nou val de tristeță în sufletul 
omenirii, va! pe care Metchnikoff a căutat, dar nu pare a fi 
reușit să-l împrăștie cu ale sale »Încercări optimiste“. *

* Profesorul Slillneanu a expus într’unul din numerele anilor 
r-reee<len|l Ideile conjlnuie io această lucrare.

Oricum ar fi, a reveni la vechea credință subt forma ef 
de o puerilă candoare - nu mai e posibil.

Credința în viața viitoare, subt forma de care am vorbit 
eel puțin, e definitiv condamnată pentru toți cei ce posedă ci- 
teva elementare dar hotăritoare date de fiziologie cerebrală.

Și cu toaiă evidența aparentă, omul nu se poate hotărî să 
■4 se resemneze. Problema morții e din nou pusă la ordinea si
lei cu întreaga anxietate ce se leagă de ea.

Liniștea pe care o dădea credința în viața viitoare dispă
rută, gîndirea omului este iarăși pusa în mișcare și cercetarea 
se indrumează de astădată pe o cale nouă.

Medicina se luptă de multă vreme cu boaiele, aceste cauze 
accidentale ale morții ; și chiar cei mai sceptici trebue să recu
noască cit de deseori victoria e de partea ei.

N’am decît să citez aci efectele serurilor terapeutice și ale 
serurilor și vaccinurilor preventive.

Cîte veți tinere au fost salvate de serul antidifteric și ce 
imensă victorie asupra morții reprezintă vaccinul antiholeric.

In fața acestor strălucitoare cuceriri ale științii, omenirea 
trebue să arate un infinit sentiment de recunoștința cătră acei 
ce le-au făcut posibile și să le păstreze cu pietate memoria.

Puținii oameni de talia lui Pasteur trebuese considerați 
intr’adevăr ca sfinți Intr’o nouă accepțiune și într’o nouă Feligie, 
religia adevărului, religia științii.
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Da, medicina se luptă cu boalele șl numărul acelora, față 
'le care e lipsită de putere sau pe care nu le poate evita, scade 
■pe al ce merge.

Dar boalele sînt un fel de accidente. Există insă o moarf». 
«naturală-, aceia ce închee in mod inevitabil o viață normală șt 

urmînd unei bătrinețe mai mult sau mai puțin prelungite.
Medicina putea-va oare să facă ceva contra acesteia ? Nu 

e chiar o nebunie sau cel puțin o prostie să încerce ?
Ba da, răspund unii învățați a căror valoare nu poate ti 

contestată de nimeni.
Nu, replică alții ale căror merite nu sînt mai puțin recu

noscute. Moartea prin bătrînețe e un rău remediabtl, dar reme
diul nu e găsit.

Șl iată deci problema cea mare ce se pune In discuție :
Bătrînețea e o stare normală, iar moartea ea însăși con

secința normală șl inevitabilă a vieții sau din contra treboe 
considerată ca o boală contra căreia medicina trebue să caute 
remedii curative sau preventive?

Omul de știință, biologistul in specie, trebue să examineze 
această problemă in mod obiectiv, fără idei preconcepute și «fi. 
admită soluțiunea ce va decurge din examenul faptelor fie că 
ea va corespunde sau nu intereselor sau dorințelor omenirii.

Bătrînețea este o stare normală? Răspunsul atirnă de ac- 
opțiunea ce se dă ultimului cuvînt. Dacă prin normal ss înțe
lege ceiace se intimplă in mod regulat ori cărui individ ce a- 
tlrge o anumită vrîstă, atunci bătrînețea este o stare normală.

Dacă insă înțelegem prin siare normală aceia in care func
țiunile organismului se exercită in condițiunlle cele mal bune, 
e evident că bătrînețea nu se poate considera ca îndeplinind 
aceste condițiuni.

Optimul funcțional e departe de a coincide cu bătrînețea
Mai intăiu toată lumea e de acord să considere demența 

wniiă — pierderea progresivă a memoriti, ruina progresivi a 
hwcțiunltor psihice - ca o stare patologică.

Or autorii, care s*au  ocupat cu studiul acestei chestiuni, ad 
•uit în genere că această stare nu reprezintă decît o exagerare 
.1 procesului bătrineței „normale“—cu alte cuvinte,^comune.

Nu mfse pare nici o îndoială că bătrînețea trebue consi
derată ca o stare patologică, ca o boală cronică și progresivă 
ce se termină cu moartea. Curioasă concepție aceia a unei stăți 
normale care se termină în acest fel I

Bătrînețea e o boală a nutrițlunii generale — o distrofie — 
■h simptomele și leziunile ei, cu modificări în chimismul sîngefui 
și al țesuturilor și, astfel fiind, patologiștli urmează a se ocupa 
eu studiul ei, a cerceta mecanismul și a căuta dacă nu e po
sibil de găsit și un tratament preventiv sau curativ.

Bătrînețea la om se caracterizează printr’o scădere în greu- 
taîta și înălțimea corpului, prin încovoerea coloanei vertebrale, 
pri’i a birea șl rărirea părului, prin sbîrcirea pielei care fșâ 



<2 VIAȚA ROMtNEASCÂ

pierde elasticitatea. Forța musculară scade, vederea și auzul, sen 
sibilitatea tactilă de asemeni scad adeseori.

Bătăile inimii devin ceva mai frequente, tensiunea sîngelut 
se mărește, pe cită vreme globulele r■ >șii cași hemoglobina — 
substanța colorantă a ultimelor ce servele de rezervoriu de oxi
gen-scad. Sfngele devine mai apos, coagulabiiitatea sa e mărită 
Anumite substanțe ca ureia, colesterina se găsesc în cantitate 
mai mare, ultima de două ori mai mareea în starea normală (Bec 
querel și Rodier). Numărul respirațiilor crește ușor, dar capacita
tea respiratorie a plămînilor scade.

Pofta de mîncare scade adeseori, există o tendință la dl- 
. latația stomacului, la constipație.

Funcțiunile de reprodtcție scad in genere, deșt spermato- 
geneza a putut fi observată persistind la vrîste foarte inalu*  
tate (90-94 ani).

Schimburile organice sînt încetinite, cantitatea de oxigen 
consumat și de anhid idă carbonică eliminată scade. Ureia dela 
0,300 pe kilogramul de individ ajunge la 0,122. Acidul fosforic 
dela 2.50 2.75 în 24 ore ajunge la 1.10 în medie, etc.

Modificările găsite în organele bâtrînilor — leziunile bătrî- 
neței — confirmă caracterul patologic al acesteia.

Notăm mai intăiu o scădere in greutatea organelor care 
poate merge pănă la jumătate din cea iniț aiă pentru unele or
gane ca testiculul, șt care poate fi de cîteva *sute  de 
grame pentru alte organe mai voluminoase. Astfel ficatul, a 
cărui greutate mijlocie normală este de aproximativ 1500 gr., 
scade la 1100, iar creerul dela 1200 1.400 la bărbat și dela
1100 — 1300 la femee între 40-50 ani scade la 10o4-1023 la 
primul și la 979 942 la cea de a doua, după vrbta de 65 de 
.ani (Geist).

Examenul microscopic ne arată reducerea de volum și de 
număr a elementelor nobile — specifice — ale țesuturilor, cu mo
dificări structurale variile dintre care una pare caracteristică 
pentru bătrînețe, deși o p item întâlni șl în afară de aceasta. 
E vorba de o îngrămădire de granulațiuni grăsoase în celulele 
nervoase (Marinescu și alți autori), in celulele păreților vaselor, 
dar și în acelea ale ficatului, rinkh ului, p ămîniior. inimii, etc.

Observațiunile mele personale in cazuri de dtftnență senilă 
confirmă această îngrămădire de granulațiuni grăsoase în dife
ritele organe.

Trebue să adaug aci că un fenomen semănător se poate 
observa in unele intoxicațiuni cronice, fapt ce pune încă odată 
in evidență caracterul patologic al bătrlneței apropiind-o de pro
cesele toxice.

Înmulțirea fibrelor și celulelor, țesutului de susțin -re (țe
sutul conjunctiv și cel nevroglic, ultimul în centri nervoși) e 
mai puțin caracteristică Am p tut eu însumi, să mă conving de 
absența acestui fenomen (al sclerozei) In organele unor bătrlni; 
iar fn ce privește leziunile sclerotice «le vaselor, Charcot k-a
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găsit absențe la 103 ani, iar Harvey la 152 ani In cazul cele' 
brutul Thomas Par I

Alterațiuniie sclerotice rămîn cu toate acestea foarte fre- 
•quente Ia bătrfni. t le par încă mai dese în cazurile de bătrl- 
nețe precoce, de „senilitate“, in sensul cum o concepe Letienne 
care voește să facă o deosebire Intre ultima —stare patologică — 
-și bâtrînețe, stare fiziologică.

. Concepția lui Letienne trebue totuși primită cu oarecare 
rezerve sau restricțiuni; iar în ce privește înțelesul ce-i are ac! 
cuvîntul fiziologic, el e desigur altul decit acela de stare func
țională optimă afganelor, care ni se pare cel mai potrivit.

Modificările organismului bătrînilor se pot constata și cind 
te studiem din punctul de vedere al compoziției chimice a. sin- 
gelul sau diferitelor organe. Caracteristică e mai ales creșterea 
unor substanțe grăsoase în sîge și organe și deshidratarea 
progresivă a țesuturilor.

Chestiunea bătrinețel șl a morții „naturale“ a fost pusă 
și pentru ființele unicelulare și s’a ajuns la concluziunea că aces- 

,iea cunosc privilegiul imortalității. Fiecare individ se divide ie 
’2, Iar cel 2 Indivizi noi, astfel rezultați, se redivid la rîndul lor. 
și așa mai departe.

După Maupas totuși acest mod de diviziune nu s'ar putea 
propaga la infinit, ci după o serie de bipartițiuni ar apare semne de 
degenerescentă evidentă. Talia se micșorează, nucleul se atro
fiază șl animalul piere in urma acestei stări de senescență.

Dacă însă infuzoriul are posibilitatea de a se conjuga cu 
un alt individ tn aceiași stare, el ese din acest act cu forțe nouă 
și, după cura se exprimă Dastre, „Conjugațiunea ii redă viața, 
linerețea și nemurirea“.

Cercetările ulterioare ale lui Calkins, șl acelea mal recente 
-ale lui Metalmkoff, au arătat insă că in culturile de infuzorii fă« 
cute pe anumite medii, diviziunile se continuă indefinit fără semne 
de bâtrînețe. Iinortalitatea există deci la protozoare. Ea există și 
la metazoare pentru plasma germinativă a lui Weissmann (ce
lulele reproducătoare), pe cî:ă vreme celulele restului organismului 
ar fi condamnate, după acest autor, a muri după un anumit timp. 
Ideile acestui învățat trebuesc primite totuși cu rezerve. Chiar la 
unele metazoare, la unii viermi spre exemplu, diviziunea în mal 
multe porțiuni poate fi urmată de reconstituirea fragmentelor in 
tot atiția indivizi noi, iar la unele specii vegetale (Begonia) u» 
fragment de frunză poate regenera planta întreagă.

In toate aceste cazuri insă individul primitiv dispare,—se 
scurge, pentru a zice astfel, in generațiile ulterioare. La animalele 
mai superioare și mai cu seamă la om, celulele mai diferențiate, ale 
creerului In special, care sint depozitarii persoalitățti, nu se mai 
divid. Dacă ar face-o, integritatea personalității ar fi amenințată.

Dar pe de altă parte tocmai această lipsă de diviziune, a- 
ceastă continuitate în timp a individului celular pare a-l face mal 
ușor vulnerabil.

/
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Propriu zis e poate numai o aparență. Schimburile nutritive 
put permite celulei cel puțin in principiu a-șl repara perderBe 
păstrindu-ți totuși integritatea structurală.

Nu wm discuta aci care sînt cauzele bâtrineței, in st«, 
-- chestiunea aceasta confundindu- se cu acea a mecanismului 
batrfneței despre care vom vorbi mai departe.

Trebue să spun numai câ majoritatea autorilor admit et 
(afecțiunile ca sifilisul și altele, precum și intoxicațiunife,' alco
olismul printre cele mai dese, determină o bătrlnețe precoce.

Din ultimul punct de vedere, nu trebue să trecem cu ve
derea ideile lui Metchnikoff, după care un rol important, In de
terminismul unei bătrtnețe precoce, revine resorbției de produse 
toxice rezultind din putrefacțiile ce au loc, mal cu seamă in In
testinul gros. Pentru cunoscutul biologist dezvoltarea acestui orga», 
adevărat rezervoriu ce face posibilă retențiunea excrementelor și 
permite animalelor să reziste necesității de a le evacua, dod slut 
silite să fugă spre a se apara de dușmani, s’a făcut pe seama 
longevității. Struțul ce posedă un intestin gros trâește mai puțite 
âedt pasările zburătoare care, nefiind silite să fugă pentru a se 
apăra, n’au căpătat un intestin gros in cursul evoluției lor. Ut? 
anumit regim alimentar, bogat In acid tactic și fermenți Iacttet 
(laptele acru, etc.) ar putea contribui Ia micșorarea putrefacții«;, 
tetesiinale, fntîrzilnd aparițiunea bâtrineței.

De altfel cazurile de moarte »naturală*,  chiar Sa ob>—dacă 
există—trebue să fie foarte rare, după Metchnikoff.

* In letal acesta Metchnikoff u crezul a putea da o solupune op
timistă chtnultoa-ei probleme a bătrinejel țî mor|ti. Acest optimisai- 
rămîne lotuși foarte relativ. Mi se va permite sg citez aci pasagiu! 
sila lucrarea Iul Daslre (deja menjlonatfi) referitor la ideile lui Metch* 
nîkoff, cu privire la presupusul Instinct al morjli :

.L’insttnct de la mort aice Daslre — survenant à ia fin d’un cycle 
»normal et bien rempli, facilitera sans doute an vieillard le dépéri 
»pour te grand voyage. Le déchirement »'existera pins pour tel t 
.n'exislera-t-ll point pour ceux qu'il laisse ? Et puisque l’instinct de 
„ia sort ae saurait exister qu'aux environs du moment où elle doit 
»survenir, le Jeune homme ei l'homme mur, en pleine possession de 
»l’instinct de la vie, mais avertis de la fatalité du trépas» envisage 
»ronbits avec moins d’horrenr qu’aujourdhol Fiaeaorahte loi ?*

La o vristâ foarte Înaintată, s’ar părea, după acest autor, că apar« 
un Instinct al morții. Omul ar simți atunci necesitatea de a muri, 
care ar înlocui puternicul instinct de conservare pe care toată 
hrmea II cunoaște.

In general vorbind, Metchnikoff e de părere că oamenii de 
astăzi mor în urma unei bătrîneți patologice șl medicina ar trebfd 
să urmărească a prelungi viața atlta timp dt există Instinctul de 
conservare. *
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In ce priveș.e mecai’ismu|;tiătrii|eței propriu zise, Metcbikoiț 
e de părere că ea rezulră din lupta dintre elementele nobile ale 
organismului (slăbite iu urma diferitelor intoxicațiunl, ca cea de 
origina intestinală, etc.) și elementele mai puțin diferențiate, ce
lulele conjuctive și nevroglice.

Oricine posedă im rudiment de cultură biologică cunoaște 
teoria fagocitozei emisă de marele învățat ce a fost .V.etcnnikofr 
Anumite celule din singe și din țesuturi au posibilitatea de a 
îngloba și digera, tiitocmai ca ființele unicehiiare independente-, 
«numiți corpuscull printre care microbii.

Acestor ceLle mîncătoare— fagocite — ie revine un rol în- 
remnat in apărarea organismului contra infecțiunilor miorobiene 
Efe curăță de asemeni resturile provenind din diSirucțiune*  unora 
dltt celulele proprii aie organismului.

Eie ar ataca cu timpul celulele diferențiate ale organelor 
care ar sucomba Intr’o luptă nedreaptă și Inegală, puterea de re
producere și de regenerare a țesuturilor fiind in raport Invers ca 
gradul lor de diferențiere, minimul aparținind sistemului nerves.

Teoria lui Meichikoff nu e făcută desigur să confirme acea 
admirabilă armonie din natură, de care vorbesc Încă unii autori 

in Însuși corpul omenesc — și același lucru s’ar intîmpla șt 
pentru alte ființe cu oarecare superlorizare -arexistaodezarmoflie 
fundamentală ce ar conduce ia bâtrinețe și moarte. De altfel ar 
mai exista și altele.

Voronoff, lnh‘o lucrare recentă asupra mijloacelor de a pre
lungi viața, admite ca un ce de sine înțeles teoria iui Metchnl • 
koff. Totuși această teorie e departe de a fi considerată ca de
monstrată. Prof. Mariuescu s'a ridicat demult in contra ei ș< 
cu drept cuvlnt, după cele ce cred.

E drept că celulele mai puțin diferențiate sint Înmulțite la 
sătrini, dar înmulțirea lor nu pare a fl așa de însemnată ca să 
explice însuși procesul bătrînețci. Ea se vede de aitfei chiar In 
u’un grad mai Însemnat și in alte stări patologice. In plus ra
porturile de influență reciprocă dtntre diferitele tipuri de celule 
ce Intlnim intr’un anumit organ, sint departe de a fi bine studiate 

Mai exact vorbind, problema aceasta abia e at nsă din cind
3 chid. Se pare tn tot cazul că „fagocitele“ nu atacă celulele 

organismului dedt atunci cind ele sint deja bolnave și chiar a- 
îmici procesul de fagocitoză nu are loc in accepțiunea proprie a 
juvfntuiul. Celulele nevroglice ce înconjură pe cele nervoase nu 
par a îngloba niciodată pe acestea din urmă, ci mai degrabă ar 
exercita—în stări patologice —asupra lor o acțiune dizolvantă prin 
•*ecrețiiinea  de fermenți digestivi.

Alți autori au dat interpretări diferite mecanismului bătrl- 
neței.

Astfel Boy-Teissier e de părere că fiecare din noi se naște 
cu un anumit capital de energie vitală ce se chehuește in cursul 
-xistențel cu atft mai ușor cu cit celulele slut mai diferențiate
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Bătrîneța ar reprezenta epuizarea acestui capital de forțe 
vitale.

S’ar putea compara atunci corpul omenesc (și comparați» 
ar fi valabila și pentru alte ființe viețuitoare) cu o candelă ce 
arde atita timp cit mai are încă o rezervă de untdelemn și care 
se stinge cînd această rezervă s’a cheltuit.

De fapt nu se poate contesta că intensitatea vieții—jude
cată după aceia a funcțiunilor de asimilație — atinge maximul U 
epoca embrionară și manifestă o scădere progresivă către bă 
trînețe.

Concepțiunea lui Boy-Teissier conține deci un slmbure de 
adevăr. *

Ea are Insă desavantagiul de a sugera noțiunea unei energii 
vitale ca ceva de sine stătător, care ar aminti „forța vitală“ tt 
vechilor filozofi ce credeau a explica prin ea fenomenele vlețM 

Ori cuvintui acesta nu spune nimic. Viața nu poate fi con
cepută ca o entitate metafizică, ci ca un proces In care lucrează 
energia fizico-chimlcă comună celorlalte fenomene din natură.

Ințeleglnd prin energia vitală ceva de sine stătător și intan
gibil, epuizarea-ei ar fi în principiu iremediabilă.

Din contra, considerînd fenomenele vieții ca expresiunea 
unui mecanism fizico-chlmic, bătrînețea apare ca o alterațiune « 
mecanismului in chestiune, iar datoria biologlstului și mai cu 
seamă a medicilor e să cerceteze în ce constă această alterațiune.

Din momentul ce e vorba de o modificare a unui mecanism 
tizico-chimic, nimic nu se opune, în principiu, la restabilirea a- 
cestui mecanism și deci la o reîncărcare a organismului cu ener
gia tlnereței, întocmai după cum putem turna dîn nou untdelemnul 
tntr’o candelă și întreține flacăra ce amenință să se stingă.

Concepțiunea Iul Charles Sedwigck Minot se apropie de 
cea precedentă. Pentru acest autor, bătrînețea constitue ultima 
■fază a procesului evoluțlunii individuale, după cum diferențierea 
organelor în timpul vieții embrionare și mai tîrziu creșterea, pu
bertatea etc. constitue faze Inițiale sau intermediare.

Moartea, consecința directă a bătrinețel, ar fi deci sfîrșitul 
inevitabil înscris în planul evoluțiunii organismelor pluricelulare.

Dar ideile lui Minot au fost combătute în mod hotăritor de 
către Jacques Loeb, biologistul american, a cărui celebritate e 
bine meritată.

Prm cercetări de laborator asupra cărora nu voiu insista,, 
acest savant ajunge la concluziunea că procesul dezvoltării orga
nismelor și acela ce condiționează durata vieții sînt indepen
dente unul de altui.

Diferiți autori au căutat să concretizeze în ce constă alte- 
rațiunea funcțională ce conduce la bătrînețe.

Astfel, după Réveillé Paris, bătrîneța ar fi datorită unor tur 
burări ale aparatului respirator.

Ca urmare, oxigenarea singelui s'ar face insuficient, de unde. 
• decădere progresivă a organismului.
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Intr’o ordine de idei asemănătoare, Hamelin presupune că 

evoluțiunea procesului normal de osificație, aducînd transforma- 
țiunea în os a cartilagelor costale, determină o rigiditate a tora
celui ale cărui mișcări, astfel impedicate, au ca urmare o insu
ficiență a ventilațiunii pulmonare, deci a oxigenării sîngelui.

Sa răspuns la această ipoteză că nu e probat că altera^ 
Vtinile osoase, cartilaginoase, pulmonare sint constante la bătrîni 
și mai cu seamă că alterațiunile, mai ales cele osteo-cartilagi- 
noase, sînt efectul nu cauza bătrîneței.

O scădere a ventilațiunii pulmonare pare însă a exista de 
fapt la bătrîni, deși rămîne de văzut întrucît ea e urmarea bă- 
trîneței și întrucît poate contribui la progresul acestei din urmă.

Oricum ar fi, insuficiența hematozei și a fenomenelor de o- 
xldare în general are un rol important în producerea fenome
nelor de epuizare (Verworn, Marinescu și Mihăilescu, etc.), iar 
bătrînețea prin încetinirea funcțiunilor de reparație (de așimilație) 
poate fi privită într’adevăr ca rezultanta unor fenomene de epu
izare.

Turburările respirațiunii pulmonare pot prin urmare să con- 
iribue intr’o măsură ce rămîne de precizat, la producerea bătrî
neței. Dar mai importante par a fi alterațiunile oxidațiunilor in« 

• tracelulare în rapcrt cu modificări în mecanismul regulator al
schimburilor nutritive (glande cu secrețiune internă, fermenți, etc.) 

Brousse, Huchard, Marinescu invoacă de asemeni turburăr! 
ale nutrițiunii în producerea bătrîneței.

o Primul dintre acești autori apropie bătrînețea de boalele prin
Intoxicațiuni cronice și prin încetinirea nutrițiunii. Huchard in
voca, în mecanismul bătrîneței și arteriosclerozei, produsele de de- 
sasimilare. *

Ideile lui Brousse trebuesc apropiate de concepțiunile in 
care alterațiunile glandelor cu secrețiune internă au un rol im
portant în producerea bătrîneței și despre care îmi rămîne să 
vorbesc.

O încetinire a nutrițiunii, o scădere a proceselor de sin
teză, cu alte cuvinte de asimilație și deci de reparație și rege
nerare, pare într’adevăr un caracter esențial în mecanismul bă- 
trîneței. îngrămădirea de substanțe grăsoase în celulele bătrfnilor 
trebue apropiată de aceia pe care Marinescu cași Pighinl au 
văzut-o apărînd în celulele supuse la auto-digestiunea aseptică 
(autotiză).

Ori produsele ce rezultă din aceste digestiuni sînt aceleași 
care fac sintezele, reparațiunile, regenerările țesuturilor. Prezența 
lor în celulele bătrîne pare deci a evidenția incapacitatea pro
ceselor de asimilare, turburare profundă a nutrițiunii ce conduce 
in mod logic la moarte.

Dar o turburare analoagă o găsim tocmai în alterațiunile 
unor organe ce regulează nutrițiunea țesuturilor.

E vorba de glandele cu secrețiune internă.
Mai mulți autori au căutat să explice fenomenele bătrîne- 
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țel prin modificările funcțiunilor acestor glande ce țin subt de
pendința lor, prin intermediul unor produse chimice vărsate în 
circulație,, principalele procese generale ca dezvoltarea, crește-' 
rea, diferențierea sexelor, viața psihică, etc..

Rolul glandelor in aceste procese este considerabil; nu mă' 
pot întinde insă asupra acestei chestiuni. Am relatat de altfel, 
într’un articol din anii precedenți, unele din faptele ce-l purt în, 
evidență.

Vom aminti numai că dezvoltarea corpului și a .sufletului“ 
se oprește, dacă extirpăm glanda tiroidă. Două observațfani 
referitoare la om arată chiar o retrogradare considerabilă a stă
rii psihice ia urina acestei operațiuni, făcută pe timpul etnd 
funcțiunile acestui organ erau încă foarte puțin cunoscute. Dacă 
însă secrețiunile interne au un rol atit de important in evoiuți- 
anea organismului,® natural ca alterațiunile acestor funcțiuni să 
aibă un rol asemănător ia Involuți-.iiea Iui.

Celebrul chirurg englez Horslcy pare primul autor care 
a întrevăzut rolul alterați unilor glandulare in producerea bătr’ 
neței, fiind impresionat de asemănarea dintre unele fenomene ale 
acesteia și acelea ce se produc după extirparea glandei tiroide 
Chestiunea a fost aiinsă mai tîrziu de către Hertoghe, Paris și 
In mod ocazional de mine Însumi într’o lucrare In colaborați® 
cu Papiaian (1904). in același an Lorand ii consacră o comu 
afcare. Lucrările ulterioare (Parhon și Goldstein, L6vl și Rotlv 
schild, Voronoff) an accentuat și mai mult partea ce alterați«- 
oile glandulare o pot avea In fenomenele involuțiunH senile.

L^vi și Rothschlld notează ca simptome comune senilității 
și insuficienței funcțiunii (iroidiene starea uscată, sbircifă șl squa- 
moașă a pielei, scăderea temperaturii cu turburăriie termicesu 
biective și reacțlunile vasomotrice ce depind de ele, căderea pe 
rflor, rărirea sprincenilor, lipsa de poftă de mincare, constipația, 
absența menstruație! la femee, agenezie la barbat, somnolența 
diurnă, căderea dinților, dureri reumatice, încetinirea funcțiunilor 
autrițiunii, slăbirea reacțiunilor 'organice și nervoase, fendința ta 
diferite scleroze și mai ales la arteriO3cleroză.

Se adaogă că glanda tiroidă este adeseori alterată la bătriai.
In plus se știe că există o legătură strinsă între cantitatea 

de iod conținută in corpul tiroid și funcțiunile aceStui organ
Or, pe cind, după Mongry, iodul din această glandă e In cantf
tate de 7 millgr, 444 între 40 și 60 ani (In medie), ajunge ia
I mgr. 688 între 70 și 80 ani. Tratamentul tiroldian corigeazâ
diferitele simptome enumărate mai sus Mai muiți autori au văzu» 
chiar aparițiunea de peri negri la bolnavi, deja albiți, supuși I» 
tratamentul tlroidian. Toți cel ce au întrebuințat acest trata 
ment (cași pe cel ovarlan între alte tratamente cu extracte de 
organe) au avut adeseori impresiunea că bolnavii lor sînt înti
neriți; iar Hertoghe, vorbind de o clientă a sa supusă tratameu- 
tniui tiroidian, spune ci in urma acestui tratament pacienta par-' 
fiica ei proprie.
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Lévi și Rothschild conchid că glanda tiroidă are un roi 
important în simptomatologia senilității și, atunci ciad e supor- • 
tat, poate servi la combaterea și mai ales Ia prevenirea ei.

Trebue să adaug aici că una din caracteristiceie bătrineței 
pare a fi incapacitatea reparațiunii perderilor organismului pro
venite în diferite feluri. Același lucru se intimplă după extirpa- . 
rea glandei tiroide, iar tratamentul tiro;dian corigează acest 
defect.

Atte glande au desigur partea lor in producerea bătrineței 
Castrava la barbat aduce cu sine ingrășarea, o stare de anemie, 
de astenie musculară, urmată în inod relativ precoce de.o zbîc- 
tire a pielei. Fața acestor indivizi amintește atunci pe aceia a 
» net babe.

Dar iată fapte ce pun in evidență și mai bine. roiul alte- 
rațiunikir glandelor germinale in mecanismul bătrineții.

Brown-Sequard, celebrul fiziologist, a observat că înjecțiu- 
eile de extract testicuiar măresc diutr’o sumă de puncte de ve
dere energia organismului și mulțf alți observatori au confirmat 
rezultatele sale.

x Totuși din motive de defecte technlce explicabile, mal ales 
pentru timpul in care a lucrat acest genial observator, re>

• ztdtatele obținute nu au fost în total convingătoare și metoda
a fost abandonată pentru a fi reluată subt o altă formă, astă - 

zi cind cunoaștem mai bine substanțele active din glandele sexu 
ale (ovar, testicul)

* Dar mai de curind cercetări experimentale, făcute pe ani
male, au arătat că altoind testicule de animale tinere la berbeci 
bătrini se poate observa o adevărată întinerire a acestora din 
toate punctele de vedere.

Fotografiile din cartea recentă a lui Voronoff și descrierea 
experiențelor sale sînt foarte convingătoare.

Un berbec ajuns la limita vieții sale, steril de mal muițt 
ani, cu aspectul epuizat și prostit, capătă toată vigoarea tinere
lei, dupăce i se transplantează un testicul de animal tinăr.

Animalul find izolat într’un grajd cu o femelă de aceiași 
■specie, aceasta din urmă naște in două rinduri cite un miel. Ex
tirparea glandei transplantate face ca animalul să cadă din nou 
ta starea de epuizare de mai iuainte, pentruca o nouă altoire să-l 
regenereze încă odată.

Această altoire relntinerește deci animalul șl îi mărește du- 
rata vieții.

Concluziuni cu totul asemănătoare găsim la un experimen
tator vienez Steinach, care urmărește de mai mulți ani studiul e- 
fectelor secrețiunilor interne ale glandelor genitale asupra orga
nismului. Autorul acesta leagă int’o anumita regiune (intre testi
cul și epididim) canalele excretorii ale testiculului. Se produce 
atunci degenerarea elementelor celulare ce dau loc spermatozoi
zilor, pe cîtâ vreme porțiunea din glandă cu efecte generale asu
pra organismului (dezvoltarea sistemului pilos al feții, timbrul
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vocii, energia musculară, instinctul sexual, etc) se dezvoltă te 
• mod însemnat.

Experiențele lui Steinach au fost făcute pe șobolani bă- 
trlni. Animalele sale, cași berbecii lui Voronoff, au reîntinerit.

Durata vieții lor a fost prelungită trecînd în mod apre
ciabil peste aceia de 27 luni, cit durează în termen mijlociu viata 
la această specie.

Steinach face, ce e drept, înțelepte rezerve asupra acestui 
punct neputlndu-se prevede, cu preciziune, durata vieții fiecărui 
individ în parte.

Totuși animalele sale au prezintat adevărate feno- 
. mene de reîntinerire, de creștere a energiei generale ; ele au fost 

din nou capabile să fecundeze, etc..
Se poate conchide că viața lor a fost într’adevăr prelun

gită trecînd mai cu seamă în mod apreciabil peste durata medie 
mai sus indicată

Cercetările Iui Voronoff au condus de altfel, precum am vă*  
zut, la același rezultat.

Studiul microscopic al testiculelor animalelor astfel operate 
arată o dezvoltare însemnată a celulelor glandei interstițiale — 
glanda pubertății, cum o numește Steinach.

Fenomene asemănătoare au fost observate de Steinach șl 
la om, și anume la doi bâtrîni operați în același fel, precum șl 
la un bărbat de 44 ani cu fenomene de îmbătrinire precoce, depri
mat, fără putere musculară, cu oboseală rapidă, frigid și impotent

Două-trei luni dupăoperațe, individul a crescut cu 12 ki
lograme greutate. Putea duce o povară de 10J kilograme. Func
țiunile sexuale au revenit, etc.

Rezultate de același ordin sa pot obține prin tratamentul 
glandelor genitale ale ambelor sexe cu razele Roentgen, care 
in anumite doze excită dezvoltarea celulelor cu secrețîune in
ternă din aceste organe.

Iată deci fapte experimentale ce dovedesc posibilitatea 
reîntineririi, cu alte cuvinte a vindecării—pentru cit timp râ- 
mîne de discutat—acestei boale cronice pe care o numim bă- 
trînețea.

S’a obiectat totuși—și de curînd un castrat din Constan- 
tinopol a ridicat aceiași obiecțiune—că omul castrat nu trăeșt«' 
mai puțin decît cel ce poseda toate organele.

Dar valoarea obiecțiunii acesteia e destul de relativă. 
Pentru motive lesne de înțeles, castrații cheltuesc mai puțind 
energie decît cei întregi. Or, în materie de energie vitală, cel care 
cheituește mai puțin poate să se păstreze mai mult.

Dar se mai poate adăoga că bătrînd, avînd glanda alte
rată, ar fi în condițiuni comparabile cu ale castraților și atunci 
nimic de mirat dacă durata vieții nu e mai mică la aceștia.

Or cum ar fi, obiecțiunea de mai sus nu poate răsturna 
faptele experimentale ale lui Voronoff și Steinach care priit 
metode diferite conduc la aceiași concluzie : Activarea se-
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erețiunii interne a testiculului mărește durata mijlocie a vieții. 
Și ce se spune despre testicul e aplicabil desigur și o~ 

varului.
Și alte glande pot avea partea for în mecanismul bătrînețeL
Anumite turburări ale capsulelor suprarenale determină o 

bătrînețe precoce, iar tratamentul cu extracte din aceste glande 
pare a stimula vitalitatea cel puțin a unor sisteme de orga
nism. Cu un extract din aceste organe • am putut observa de 
curînd creșterea părului capului la o bolnavă ce-l p’erduse 
de mai mulți ani Părul începu să crească mai întăiu alb, apoi 
negru. Și aici e vorba de fenomene de regenerare, de reînti
nerire, fie și numai a unui sistem organic. De altfel bolnava 
<.are, ce e drept, nu era prea înaintată în vrîstă, s’a simțit mal 
bine și din alte puncte de vedere.

Nu mi se pare nici-o îndoială că alterațiunile glandelor 
».u secrețiune internă pot explica cel puțin o parte din feno
menele bătrîneței. E evident că alterațiunile glandelor în ches
tiune nu pot rămîne fără simptome și, pe de altă parte, că ma
nifestările bătrîneței trebue să fie expresiunile multiple a lur- 
burărilor în funcțiunile, multiple ele înșile, ale diferitelor organe.

Ce determină acum alterațiunile glandulare ? E vorba 
de un proces imanent al organismului ? E vorba din con
tra de cauze extrinsece, dar inevitabile ? Pentruce durata vie
ții și momentul aparițiunii bătrîneței variază la diferitele specii ?

Sînt atltea probleme ce rămîn încă în studiu.
E evident pe de altă parte că factorii ce determină al- 

terațiuniie glandelor cu secrețiune internă pot determina și 
modificări în alte organe care trebue să fie reprezentate îrv 
dureroasa simfonie de simptome pe care o numim bătrînețea.

Conchidem: Bătrînețea este o boală pluriglandularâ șt 
pluriorganică în general. Mecanismul producerii ei e datorit 
alterațiunilor diferitelor organe printre care un rol important 
revine glandelor cu secrețiune internă.

A preveni sau a corige aceste alterațiuniînseamnă a pre
veni sau a vindeca bătrinețea.

Lucrul acesta este posibil ? Și în ce măsură ?
înainte de a răspunde la această chestiune voiu observa 

că, în actuala stare a științii, cunoștințele noastre asupra me
canismului bătrîneței rămîn încă desiul de sumare.

Oricum ar fi, datele expuse mai sus arată că știm sau 
întrezărim totuși ceva.

Considerațiunile de ordin filozofic asupra chestiunii, in 
eare se complac încă unii medici și chiar biologiști, nu pot 
în tot cazul înainta studiul ei cu un singur pas.

Numai punînd studiul problemei pe terenul biologiei ex 
perimentale, vom putet aștepta progrese reale.

Preparai datorii d-lui chimist Dr. G. Dumitrescu din București
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Va trabul prin armare să s‘abiiim anumite caractere ge
nerale ale bătrîneței și să vedem întrucît le putem obține și 
le putem face sâ dispară în mod experimental.

A reproduce și a trata boala, după cum se reproduc și 
se tratează In laboratoare boalele infec^oase, mi se pare ca
lea cea mai bună de urmat în studiul științific al bătrîneței

Spre exemplu, va trebui să se studieze în ce sens și io 
ce măsură extirparea glandei tiroide sau castrația sau- 
ambele aceste operațiuni combinate modifică cantitatea de apt 
sau de substanțe grăsoase din țesuturi.

Găsind un mijloc experimental (să presupunem castrata 
și tiroide.tomla împreună, combinate ia necesitate cu alte mo
dificări ale equiiibrulu! glandular), care ne-ar da o distrofic 
generală, analoagă sau idenbcă cu aceia ce reprezintă bătrt 
aețe?, va trebui'să vedem întrucît anumite tratamente (trata
ment prin extracte sau transplantări de tiroidă, testicul, etc.) 
sînt capabiie a face să regreseze caracterele (pierderea apei 
din țesuturi, încărcarea cu substanțe grase a celulelor, etc.) 
comparabile sau identice cu acelea ce le găsim la bitrîru.

Anumite caractere pvr simptomatice ca albirea părului, 
sbîrdrea țesuturilor, pierderea forței musculare, etc., anumite 
ntodlficări ale sîngelul pot fi studiate de altfel și la om, după 
metoda biologiei experimentale.

Să revenim acum la chestiunile de mai sus.
Este posibil a preveni bătrînețea?
Până în prezent nimic nu demonstră o imposibilitate de 

principiu. Faptul că niciodată nu s’a văzut un individ râmi- 
alnd totdeauna tinăr sau un bătrîn care să fi întinerit, nu 
constitue o obiecțiune d.e o valoare reală. De cînd e lumea, 
apa curge la vale și duce cu ea la vale obiectele plutitoare 
Dar vapoarele urcă totuși liniștite cursul apei, iar navigațiu- 
nea aeriană a învins gravitatea, „această Implacabilă gravitat 
care părea a trebui să ne (intuiască la pămint păuă la mis 
tuirea veacurilor“, după cum se exprimă Charles Riche t.

Că un fenomen n'a fost încă observat, nu înseamnă ea 
el nu e pos.bil în anumite condițiunL i

Totul constă în a găsi determinismul lui sau a cunoașto 
factorii ce I împiedică pentru a opune o energie neutralizând, 
energiei ce lucrează in direcțiunea pe care voim să o com
batem.

De altfel nici nu e strict exact că fenomene de reînti
nerire n’au putut fi observate niciodată în mod spontane«, 
experimental sau terapeutic.

In cursul unor anumite boale, a maniei, spre exemplu, 
se poate observa creșterea de peri negri la indivizi deja al 
biți și același fenomen a putut fi văzut, după cum am spus, și 
în urma tratamentului cu produse tiroidlene sau suprarenale 
Rezultatul experiențelor lui Voronofi și Steinach e greu a fi 
Interpretat altfel decît ca fenomene de reîntinerire.
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Ded, fneăoddtă, nimic nu se opune principial la preve
nirea bătrineții.

Dacă nu o putem face încă fn mod sigur, e pentrucă știm 
prea puțin să observăm si să analizăm anumite microprocese 
patologice. Clinica de astăzi e Încă in bună parte foarte gro
solană șl nu patern declt să compătimim pe ciinicienii care nu 
vof să vadă declt celace sare fn ochi.

E mal ușor de a preveni declt de a trata. E mai ușot 
de a trata depărtările mici de optimum fiziologic declt pe cele 
ioari. Dar tocmai pentru aceasta trebue să ne deprindem a 
pune în evidență—în special cu mijloacele de laborator — 
.»teste depărtări minime.

E posibil a trata bătrlnețea odată constituită ?
Nici aici nu există nici un argument principiat ce poate 

H ©pus.
Pentru unele alterațiuni ale bătrîneței ca supraîncărcarea 

grâsoasă a celulelor, încetinirea fenomenelor regenerative, po
sibilitatea unui tratament mi se pare foarte admisibilă.

Nici comparația fenomenelor bătrîneței cu îmbătrînirea 
eololdelor In vitro (Bechold, Mar ine seu) nu mi se pare a se 
opune posibilității unui astfel de tratament, nici invocarea 
unei degradațiuni a energiei vitale.

Starea coloidelor din organism nu e strict comparabilă 
cu aceia a celor din flaconnele fizico-chimlștilor, căci ele sînt în 
funcțiune de schimburile nutiitive pe care avem mijloace mul
tiple a le influența, iar cercetările lui Hanau și Steinleîn, Mari- 
lescu și Minea, Walter, Mansfeld, experiențele mele făcute împre
ună cuSavini, ale iui Voronoff, arată că există mijloace experi
mentale (tiroidectomie, tratament tiroldian sau testicJar) 
peatni a determina o încetinire sau o accelerare a proceselor 
regenerative.

Mal greu apare în principiu tratamentul proceselor scle- 
(Otiee ale țesuturilor.

Dar chiar nici aici imposibilitatea nu e principială, iu 
definitiv formațiunea de fibre tari, calcificarea țesuturilor sini 
procese coloidale pe care patologia trebue să le aprofundeze, 
la? terapeutica trebue șă caute a le stăpîni.

De altfel o sumă O alte boale in afară de bătrînețe îșf 
șteaptS sau și-au găsit tratamentul în studiul fenomenelor 

se petrec in intimitatea țesuturilor sau fn organele ce di- 
,ig aceste fenomene.

Acestea zise, rămîne să vedem ce se poate face astăzi 
pentru prevenirea și tratamentul bătrinețcl.

Evident că un anumit mod de traiu evitînd risipa de 
'energie vitală, un anumit regim alimentar — în special cel lacto- 
vegetarian — prin evitarea intoxicațiilor exo și endogene poate 
permite o supraviețuire mai îndelungată declt un altul.

Regimul alimentar preconizat de Metchnikoff, regim gra
fie căruia se introduce în tubul digestiv acid lactic (cu iaurtul 
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sau alte alimente) și fermenți lacticl nu l-a împiedecat totuși 
pe acest biologist de a muri pela 70 de ani ca atîția alți bă- 
trîni. Și pedealtă parte s’au văzut indivizi care au abuzat de 
alcool, care au făcut excese alimentare sau de altă natură și 
au ajuns cu toate acestea la vrîste mult mai înaintate.

Aceasta arată importanta mare a factorilor endogeni, a 
constituției generale a organismului, In materie de longevitate. 
Și ar fi de un interes capital a se ști care sint constituțiile ce 
©feri mai multe garanții pentru o mai mare longevitate și care 
-din contra predispun ia o bătrînețe timpurie.

Precum am arătat și cu altă ocaziune. avem mijloace dea 
influența și factorii constituționali, deci ar răminea de studiat 
în ce direcțiuni trebuesc influențate anumite con?tituțiuni pen- 
■a oferi mai tnulț sorți de longevitate.

In tot cazul, depe acum puterii spune că posedăm unele 
tratamente ale bâtrîneței a căîor valoare nu poate fi trecută 
eu vederea, deși rămine încă de precizat până ia ce punct 
poate merge eficacitatea lor.

Tratamentul tiroidian prin stimularea proceselor regene- 
rative își găsește aplicația aci, după cum au remarcat și aițl 
.autori (LSvi și Roihschild, Vo onoff etc.).

Unele stări de aJmamie a bătrîniior pot benefica de a
.semeni de extracte de glande suprarenale sau de ipof.să. =.

< O mențiune specială menită înă tra'amentul cu ex'racte 
din glandele germinale—glandele caracteristice ale tinereț.i— 
și In special prin anumite intervențiuni chirurgicale tăcute pe 
aceste glande. v

Precum am văzut, Voronoff a putut obține o adevărata 
întinerire a unor berbeci bătrîni prin transplantări de testicule 
și e de regretat că nu s’au încercat pănă în prezent și efec
tele de transplantări de ovare la femelele bătrine.

Acest autor a stabilit că glandele de mdmuță se pot al
toi la om*  și în consecință crede că ar trebui să se facă cres
cătorii de maimuțe care.să serve pentru transplantări de or
cane la om **

* Pănă în prezent a studiat din acesi punct de vedere numai 
glanda tiroidă.

** Biologia de mine ne va pune poate la dispozl|ie mijloace pen
tru altoirea la om de organe (sau fragmente de organe) provenind de 
Ja specii mai îndepărtate.

Spre exemplu, e de cercetat dacă Injecfînd prealabil ser de om 
la un animal de o specie mai îndepărtată (cîne. oae. etc.) organele 
acestora deprinse să trăiască într’un mediu .umanizat* u'ar putea fl 
'transplantate la om cu mai muljl sorjl de vitalitate.

Tot Voronoff mai întrevede un alt mijloc de procurare 
de organe t nere și anume dela tinerii morți prin accidente

Organele acestora neorezintind OteraUun* pot servi penirtt 
scopul indicat. Mal mult încă, ele pot fi păstrate cîtva timp la 
O1*- păstrindu și vitalitatea, se pot deci face oarecare provizii de 
astfel de organe.
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Voronoff propune ca In centrele mari să se destineze anu
mite servicii spitalicești in care -să se primească cei care ar &- 
vea nevoe de transplantări de organe.

in aceleași spitale să se primească cei cu accidente grave 
și tot acolo să se transporte cadavrele celor ce ar sucomba prin 
accidente, fiind știut că moartea țesuturilor are loc mai tîrzlu 
decit a individului conștient și decit încetarea circulației sau res
pirației.

■ Tratamentul prin transplantări de glande sexuale (de om 
«au maimuți), propus de Voronoff, n'a fo4 încă încercat la om. 
Nu mă indoesc insă că va fi in curind, dat fiind că el e in cei 
mal rău caz inofensiv, cfrtd operația e făcută de un chirurg cu 
•oarecare experiență.

In schimb a fost încercată, cu rezultate satisfăcătoare, ope
rațiunea propusă de Sieinach (legătura in're epididim și testicul).

Operația iui Voronoff și aceia a lui Steinach conduc în de
finitiv la rezultate asemănătoare, adică la exagerarea sau res
taurarea secrețiunii interne a testiculului. Prin această operațiune 
Steinach a văzut la animalele sale de experiență o îmbunătă
țire a stării lor corporale, ele devenind mai puternice, părul mal 
bogat, mai curat, etc. șl o prelungire cu aproape o 1/3 a dura
tei totale a vieții față de animalele neoperare.

Se Înțelege dela sine că o prelungire asemănătoare a du
ratei vieții la om printr’o intervenție operatoare inofensivă*  ar 
reprezenta un progres considerabil in tratamentul bătrineții șl e 
desigur de dorit ca acest progres să poată fi realizat, rolul so
cial al bâtrinilor cu experiența șl cunoștințele ce au putut acu
mula f ind cit se poate de important, după cum a spus-o și Met- 
chinkoff și mai de curînd Voronoff.

* Făcută de an chirurg ce »tie a lucra aseptic, operata n’ara 
mai multă gravitate decit deschiderea unui abces.

“ Tratamentul acesta va trebui încercat ?i în alte cazuri în care 
alțera|luni ale secrețiunii interne ale testiculelor pot ti incriminate în 
producerea unor stări patologice. Astfel este cazul cu unele tur-bu* 
rări mentale ca dementa precoce, melancolia la epoca .menopauzei 
virile*, etc..

Cu concursul colegului Prof. Tiaăsescu am inlerprins cercetări 
în această direcțiune.

Se i ițelegt că pentru a se putea judeca pănă la ce punct 
operațiunea lui Steinach poate prel ingi viața la om, va trebui să 
treacă încă un șir de ani pentru fericitul motiv că durata mij
locie a vieții omului întrece cu mult aceia a șobolanilor pe. care 
a experimentat Steinach, iar pe de altă parte experiențele: aces
tui .autor fiind de dată destul de recentă.

Cum am spus insă, primele încercări sînt încurajatoare șl, 
intru cit mă privește, nu voiu ezita a recomanda această opera
țiune bâtrinilor dispuși șă încerce ceva pentru a turna din nou 
untdelemnul sfint în candela secată a vieții. ••

Efectele de durată mal scurtă sau mai lungă ale interven
ției operatoare odată trecute, o nouă intervenție operatoare (o 
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nouă transplantare sau o astfel de intervenție cfnd mai înainte 
se făcuse operația iul 5telnach) poate amina încă odată terme
nul fatal ?

Cercetările lui Voronoff par a da un răspuns afirmativ. 
Pănă la ce punct, râmîne încă de văzut.
Tratamentele de care am vorbit mai sus nu sfat însă apt- 

«abile femeilor.
Or e drept și e de dorit ca ele să ru fie lipsite de concursti 

i>» care medicina fl po?te da pentru prelungirea vieții ți tinerețel,
Am văzut că radioterapia poate veni In ajutor din acest 

punct de vedere. Totul lasă de altfel să se întrevadă că în cu- 
rind vom avea cunoștințe suficiente asupra substanțelor active 
din glandele sexuale (caș! asupra celor din alte glande), sub
stanțe pe care deja le extragem din aceste organe fa laboratoa» 
rele noastre șl pe care fa curînd le vom putea poate prepara pe 
cale sintetică.®

Am spus insă că a privi bătrinețea numai ca o manifes
tare a Insnficienții funcțiunilor glandelor genitale sau tiroidien*  ** 
wl se pare că ar fi o concepțiune prea îngustă.

* Cu astfel de substanțe ca lipovarlna studiată de mine șl de 
Or. Dumllrescu, Ocrelna lui Gremy, etc., se poate observa dispariția 
fenomenelor Insuficientei ovariene și reapariția menstruație! chiar ia 
femei.in menopauză de mai mufa ani.

Nu mi se pare exagerat să vedem in revenirea unei funcțiuni 
stinse de mai mufa ani un fenomen de reîntinerire.

** Tot ce am spus aici arată Importanța enormă ce o au labora
toarele în studiul fenomenelor -vieții $i a găsirii mijloacelor de pre
venire și vindecare a boalelor, printre care și boaia cronică numită 
bătrinețea.

In toate centrele mai mari e necesar a se crea Institute de 
biologie, in acestea studiul bătrinetei Irebue să ocupe un lot impar 
tanb Siemacb s’a sxprimat de afael în scelași eeaa.

In mod indirect sau direct și alte organe sfat «tinse di 
procesul bătrinețil.

Cercetătorii viitori vor trebui să studieze biologia diferite
lor organe sau țesuturi, după cum se studiază astăzi aceia a fiin
țelor unicelulare.

După acum se poate spune că se întrevăd mijloace pentru a 
stimula nu numai indirect (prin intermediul transplantărilor de 
glande sau prin extracte din aceste organe), ci și în mod direct 
ifgenerarea d feritelor țesuturi.

Carnot crede că organele șl țesuturile fetaie varsă In cir 
t-ulație substanțe ce stimulează fa mod specific dezvoltarea or
ganului sau țesutului corespunzător. Arelași observator a putut 
constata fa mod experimental că serul animalelor, cărora li s’aa 
practicat «Ingerări repetate sau li s’au extirpat porțiuni întinse 
dfatr’un anumit organ, capătă proprietatea de a stimula înmuie
rea globulelor roșii sau a celulelor organului corespunzător cfrut 
il injectăm la alte animale.

Se întrevede aci un nou tratament al bătrfaeței care psre 
eh< mat a complecta cu folos pe cele precedente. ••
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Pănă unde se va putea mergi- in această direcție? Viata 
omului putea-va fi prelungită indefinit conform dorinței expri-*  

- metă în versurile citate in prima pagină a acestui articol ?
Las pe seama veacurilor cațe vin, răspunsul la această întrebare,*

Dr. C. I. Parhon
Prof. la Universitatea din Iași.

Țin să atrag atențiunea marelui public cîi de mult are de bene
ficiat din crearea unor asemenea institute pentru a căror realizare șt 
sprijin nu Irebue să evite niclun sacrificiu. E pentru mine un Ideal 
a crea un astfel de Institut la Spitalul Socola.

Posibilitatea realizării unui astfel de ideal atîrnă de concursă! 
pe care i l-ar da auiorităjile și publicul însuși.

In ce privește primele, im! fac o plăcută datorie să spun că Di
recțiunea generală a Serviciului Sanilar a încurajat pănă acum întot
deauna desvollarea Institu|ii)or de cultură medicală.

In ce^privește Ministerul însfrucjiunîi, experiența de pănă acum 
ne-a lăsat în suflei mal mult scepticism.

Cît pentru public, nu mă indoesc că cel din Romînia va urma in 
eurînd exemplul celui din țările mai înaintate in cultură, dind iot con
cursul Instilu(iilor de studii științifice și în special celor de cercetare 
biologică și medicală.

* Intr’un articol, apărut după redactarea celui de fală ((jo^oh 
Danollle, .Notre corps Immortel', Mercure de France, 1 Février,- 
1921), autorul tratează chestiunea nemuririi corpului. Plecînd delà ex
periențele Iul Loeb (fralete celebru ul biologlsl american), care gă
sește că fragmentele de jesuturl sau organe transplantate se bucură 
de o Imortalilate comparabilă cu a protozoarelor cu condijlunea de a. 
se schimba mediul din timp în timp, Danville conchide cu drept cu- 
vînt, pe cît se pare, că bătrinejea și moartea sînt în funcțiune de mo
dificări ale mediului.

Schimbarea mediului în care (răesc celulele ar putea prereni 
bătrîne|ea și moartea.

Autorul sugeră că o astfel de schimbare s’ar putea produce 
răcind pănă la înghețare organismele. Pielei a putut inghefs peștii 
(la—20) aceștia reluîndu-șl viata după desghejare. Bakhnielieff a fă
cut cercetări pe diferite insecte și pe mamifere cu temperatură va
riabilă, reușind să inghe|e libacu) care a continuat a irai după des- *
ghețare. Animalele cu temperatură constantă sucombă însă dacă sini 
răcite subi o anumită cifră, spre exemplu cinele cînd temperatura cor
pului său atinge 22.

Bakhnielieff și-a propus însă a transforma animalele cu tempera
tură constantă în animale cu temperatura variabilă. Unele cercetări an
terioare ele lui Dubois (1893) păreau a face realizabilă aceasiă idee. 
Aalorul rus a murit însă inante de a și fi pus în aplicare Idede saie. *

Danville crede că răcirea ar determina o modificare așa de 
considerabilă a mediului interior încît animalul și omul însuși ar eșf 
eu forje nouă premngindu-i-se viata.

linele observapi ale lui Jacques Loeb arată un raport Invers înîre 
durata vie|il și temperatura ambiantă. Danville le Invocă în sprijinul idei
lor sale.

Intre faptele observate de Loeb, unde e vorba de durata vlejli 
ia fiin|e ce trâesc în mod constant la anumite temperaturi, și condi- 
(lumle ta care se gindeșle Danville, condi|ii în cate răcirea (admi- 
|înd posibilitatea ei) s’ar tace numai pentru un timp dat-există insă 
deosebiri ce nu poi fi trecute cu vederea.

Nimic nu poate să ne facă să prevedem depe acum în ce sens, 
favorabil sau nu, ar fi modificat mediul interior în aceste condiiiuai. 
Articolul lui Danville merită lotuși a fi cetii si menjionat.

Ei conchide că mortalitatea corpului nu e o utopie.

7



Cronica ideilor

Oswald Spengler: „Sfîrșîtul Occidentului“
O nouă carte de Filozofia Istoriei (Ur.tergang des Abertdlaades) 

dar care nu rămino numai in regiunea rece, abstractă a gindlrii sau 
a spiritului. Ei coboară adine in intimitatea afectivă și volițională 
a sufletului nostru.

Dela Hegel n’a mal fost prelucrat materialul istori; atit de 
integral, de cosmic. E o metafizică, o concepție oarecum religioasă 
!n această .Pietre a Occidentului*,  metafizică fiindcă transpar sub- 
iațeleșl factori de dincolo, religioasă fiindcă e afirmativă categoric, 
profetică deși n’ar vrea să fie.

Ce este amurgul, căderea Occidentului? Autorul nu vrea să o 
arate ca o ispășire, nu vrea să ne lase să credem că ar fi, In su
fletul său, rezultatul unor sentimente deprimante, al unul pesimism 
cauzat poate chiar de dezastrul țării sale și de cei al lumii.

Nu, pieirea Occidentului, moartea lumii noastre este inelucta
bila incheete a unei sorți, care trebue să se împlinească.

Dar nu a unei sorți care vine din afară, ci o evoluare proprie, 
o desfășurare și o dizolvare a noastră înșine.

Moartea e ultimul .act*  al vieții, căderea Occidentului este 
ultima lui manifestare. De aceasta noi nu sintem răspunzători și. 
■eputfnd îndrepta nimic, sintem datori să fim cel puțin conștleuți 
de acest lucru.

.Noi nu putem schimba nimic din faptul că ne-am născut ca 
oameni al Începutului de iarnă al plinei civilizații, iar nu In soarele 
unei culturi coapte. In timpul unul Fidias sau Mozart*.

Această soartă irezistibilă, chiar așa cura o definește Oswald 
Spengler, apare ca o categorie abstractă, metafizică. Intr'adevfir. 
unde se petrece ea, in noi, în indivizi, in Societate, în ansamblul ei, 
consiierlud — ca unii sociologi — Societatea ca ceva in afară șl pe 
deasupra Indivizilor in mpd real?

In indivizi, adică îri personalități, în umanitatea sufletească, se 
urmează — in ciuda epocilor de tranziție și decădere — o evoluție as
cendentă vădită, în viața sociai-istorică însă, viață de raporturi, in
tervin factori exteriori, contingenți, care determină schimbări impor- 
taate, decisive.

/ Spengler Insă observă in viața Societăților o mișcare ritmică,
o pendulare dela cultură la civilizație, care-i apare fundamentală, 
îasemnînd prima —sufletul In plină vigoare, iar a doua—tnbâtrinirea 
iul, apropierea de moarte.
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Numai că lumea e prea complexă șl cunoaștem puțin din viața 
•ei, pentruca să stabilim o singură schemă de ansamblu, aplica*  
bilă și viitorului.

Dar să intrăm mal adine in concepția tui Speogler și in con- 
atracția cărții sale.

Șl avem mal întâia o nouă concepție a Istoriei, un nou fel de 
a considera Istoria, în lumina cărora ni se arată viitorul Occidentului.

El vrea să distrugă un fel învechit de a concepe Istoria, de 
fapt de a o trata, deoarece concepția Ici este mai veche. Intr’a- 
devăr, Istoria care nu ne desfășură decît dezvoltarea unui „Identic 
individ’, adică a Europei, a omenirii europene, a trebuit încă demult 
și In ultimul timp mai ales — prin dezvoltarea interesului etnografic, 
aatropogeografic și sociologic — să dea pasul unei istorii mai largi, 
fa care intră omenirea întreagă. Grecia caș! China, Egiptul cași 
japonia. Prejudecata era deci înlăturată, concepția „ptoiemeică*  în
cepuse să se retragă in fața unei concepții „copernicană*.

De fapt Insă Istoria era simțită tot ptolemelc, tot european. 
Aici cartea lui Spengler vine cu o rupere hotărită de trecut, 

de prejudecățile șl habitudinile de gîndire șl simțire ale trecutului, 
de acei misticism heieno-european, care ne împiedică să vedem, să 
simțim însăși viața cosmică a lumii noastre întregi.

Subiect a!' Istoriei este principial tot ce are o dezvoltare de 
viață, tot ce stă latr’o proprie șl uhîcă legătură cu fluxul timpului. 
Ce timpul au Insă cele ce există două feluri de relații, una esen
țială șl alta neesențială. Legătura cu timpul a lucrurilor cu caracter 
derepețire este neesenț'ală; ea este mecanică șl naturală, bazată pe 
substratul naturii, care este totalitatea acestor raporturi ce se re
petă sas pot fl repetate chiar artificial.

Iu legătura esențială cu timpul se petrec Insă, frăesc cu totul 
-alttel de fenomene. Raportul lor cu timpul este interior șl el le ca
racterizează de fapt. Ele se petrec numai odată ; și odată trăite, se 
ș>ier< definitiv, rămln In veci Irecuvrabile. Fugit irreparabile tempus.

Acest caracter II au cele ce trăesc. „Aceasta deosebește mai 
fundamental „trăindul*,  „das Ltbendige* , de ceiace e fără viață, „leb- 
los*,  organicul da mecanic.

Avem de-aface deci cu „timpul trăit*,  nu o simplă măsură a 
fenomenelor sau o condiționare a lor, ci un caracter substanțial al 
celor trăite, incorporat In ele.

in conștiința noastră această trăire în timp se manifestă afec
tiv; ea este dorință, îngrijorare, regret, pasiune, curaj sau deprimare. 
Afectivul nostru intră deci în această concepție cu putere. Soarta 
tragică a omenirii, iremediabilul și Ireparabilul trecutului, dorul și 
avîntui viitorului sînt reale caractere ale fenomenelor ce trăesc cu 
timpul, tn timp șl avindu-1 Jn ele, creindu-l, desfășurindu-i. Cași 
adevărul deci, timpul, viața în timp, fenomenele vii se creară în 
timp și se dezvoltă neîntrerupt, nemai întoreîndu se înapoi, fiind me- 
rea incomplete și „aplecate*  in haosul viitorului, în care se precipită 
de fapt amestecînd trecutul în fiecare clipă în acel viitor, neavînd 
deci defapt un trecut ci numai un prezent,adică un viitor activ, dinamic.

Iluzia noastră statică a unul trecut care susține șl spre care 
trebne să ne întoarcem mereu ne face să înjghebăm o anumită struc
tură artificială care ne ține în loc, ue înșeală, ue împiedică dela 
viața noastră reală.

Și atunci dincolo de construcția noastră, istoria ne apare ca 
»succesiunea unul șir de trăiri care Interior nu au nimic de atace 
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împreună'. Nu este Istoria unei mari culturi, a Europei, ci a »»al 
multor culturi, flecare fiind un lucru in sine ; nu este monocentrîcă ci 
policentrică, avind centre oriunde viața omenească se concentrează fu 
forme fundamentale creatoare. Istoria nu este liniară, nu este »vier
mele de mătasă, care deșiră epoci neobosit". Ea este peste tot șt 
oricfnd scena fenomenelor1 primordiale ale vieții, căiturile.

Acestea sint de fapt subiectul Isto lei.
„Fiecare cultură are posibilitățile sale proprii de exprimare 

care apar, se coc, veș'cjesc și nu se mai întorc... fiecare fu:hisă in 
sine însăși, ca un gen de plantă... Aceste culturi, ființe vii de cei 
mat înalt grad, se dezvoltă intr’o sublimă lipsă de scop, ca florile 
pe ctmp*.  Ele n'au deci decft numele comun: soarta lor, viața șl moar
tea lor este cu totul individuală șl independentă.

Vedem deci că Spengler, avind o concepție cosmică a Istorie? 
și vaiorifieînd-o cu toată puterea, dă cuvint, formă și căldură felu!ti> 
de a vedea biologic, organic aplicat in ultimul timp și vieții spiri
tuale și sociale.

Acest giuditor și poet reușește să fnoiască deplin, să contoreze 
șl să impună nu numai noua concepție generală, dar șl structura in
timă a tratări) Istoriei.

In locul principiului unității culturii, principiului continuității șf- 
al cronologiei, văzurăm că aduce pe cel al Individualității organice 
a culturilor și adaogă principiile eoberenței și al homotogiei, dfu 
domeniul Biologiei.

E de fapt o plastkizare impresionantă a rezultatelor ia care 
se ajunsese prin analiză, e o intuire puternică a acestor lucruri ta 
sine, din care fusese smulsă cite o formulă abstractă șl pe care 
Spengler le trăește și le redă direct.

Cultura pentru el este realizarea unui Suflet, este suflet de
venit formă, o formă care .trăind se dezvoltă*.  Ea are deci carac
terele vieții, fși are vfrstele ei : o stare primordială — o suire — o 
culminare — o scoaorire — un sfirșit. Acesta se manifestă prin civi
lizație, care nu este decît istovirea energiilor productive, cultura 
care trăește din propriul său trecut. Pe cînd cultura este trăirea 
unui suflet, civilizația este numai a inteligenței; pe cind cultura 
trăește din vitalitatea și vigoarea întregului popor In cliip organic. 
Civilizația se manifestă prin influența — indirectă, teoretic’ oarecum, 
raț onalâ—a maselor. Deoparte a vein putere creatoare, de «Ita muncă *.  
cultura e genială, civilizația rațională.

Interesantă e și aplicarea celorlalte două principii biologice la 
Istorie: cel al coherenței care, concentrtnd fn crearea sufletului, in 
viața creatoare a sufletului, toate, absolut toate manifestările unei 
culturi, — dmdu-le tuturor 6 viață vie de familie,—ne face să avem 
sentimentul real, profund, al epocilor culturale și fnsfirșit cel al ba- 
mvlogiel care vrea să ne dea, nu numai o atmosferă, ci șl mijloace 
sigure de recunoaștere a momentelor unei dezvoltări.

Analogiile Istorl.e erau mtr’adevăr niște, mijloace superficiale, 
mnemotehnice, parcă lipsite cu totul de interiontate. Ele erau da
torite unui vag impresionism, unei asociații oarecare, pe cfnd bc- 
mologia este rezultatul unei comparații culturale, adine gtndite.

Astfel, o analogie este comparația lui Napoleon cu Cezar, ca 
mari cuceritori ambii: homologia este comparația lui Napoleon ett 
Alexandru. In virsta celor două culturi, a celei grecești și a celei 
eccideutai-europene, el au aceiași semnificare, ei înseanmâ aotfadoi,.. 
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îaceputul civilizației, pentru cele două culturi declinul culturii pro
priu zise, imperialismul civilizației care începe.

lată deci un mijloc, un simptom, după care noi putem ști ta 
ce aoment al viratei sințem. După cum Grecismul se află cu Ale- 
xandru la începutul civilizației și va mal dura încă atitea sute de
aai, noi dela Napoleon sintem in același stadiu, deci vom mal trăi
tot cam atitea secole.

Astfel Snengler merge pănă la a ne spune clte secole va ntal
trăi Occidentul, făcind homologle cu altă cultură, de fapt tot cu cea
a Antichității clasice, fiindcă aceia singură poate fi cunoscută mai bine.

Dar el stabilește mai tntăfu că cele două culturi sint inde
pendente. D’ipă Spengler antichitatea e moartă definitiv șl aici 
măcar de o trecere dela antichitate la cultura occidentală nu se poate 
vorbi. Avem deaface de fapt cu o cultură prearablcă, din care face 
parte șl Creștinismul primitiv șl cultura alexandrină. Aceasta tn pri
veai mileniu dela Cristos. Iar laauul 1000 apare cultura occidentului: 
ca tot ce e viață șl suflet, ea răsare, se naște din neanalizabliele 
forțe aie vieții, avind in chiar nașterea el primordiala sa originalitate 
șt e de fapt un .alt*  suflet, o altă cultură.

Antichitatea avea un suflet apolinic; sufletul occidentului este 
de natură .faustkă“, alcătuit din neliniște și dor nețărmurit șl ne- 
iafrlnat, trecfnd dincolo de ființă ca atare în posibilitățile nelimitate 
ale devenirii, ale nesfirșlrii.

De fapt Spengler — cu toate hazardatele iul construcții Inge
nioase — un face deeft să scoată In evidență, cu o mare putere de 
expresie și de plasticitate, caracterele originale ak celor două cul
turi, felul lor deosebit, caracteristic de a fi.

Acolo unde ct urmărește metodic homologla, comparația, de
vine uneori 'nsuși prea mecanic, voind să stabilească 0 simetrie 
matematică, Impecabilă. Astfei adolescența doricei la Greci arc ca 
»pendant*  gotica la Occidentali, stilul baroc corespunde Ionicului, 
arta pergamente! celei wagneriene, lui Polyldet cu cunon-ul său ar
tistic H corespunde Bact, Kant este Aristoteie modern ; Napoleon, 
după cusu am mai spus, este Alexandru ; apoi, cu începutul civili
zației, raționalismul fără genialitate, steril, dă stoicismul in antichi
tate, socialismul în Occident, etc. Astfel reese, punct cu punct, 
iu.vltabllal sHrșlt al civilizației noastre; »și noi trăim astăzi descres- 
cend-ul epigonilor, care ordonează, aduuă și conchid, ca Alexandrinii 
din timpul Romanilor*.

Datoria u03stră este dec? să studiem acest sfîrșit, să i cunoa
ștem, să-l primim fără spaimă și să ne gindim la ce e de făcut din 
pvu'.ct de vedere practic.

Noi no cunoaștem propria Istorie. Vom miri deci fn chip con
știent șl urmărind toate stadiile propriei noastre dizolvări cu pri
virea ascuțită a doctorului cu experiența.

Spengler e un om de idei, dar de idei profunde șl active. Ei 
trăește cu hotărire viața universului, gtndlnd-o Nu e un specialist 
și nici un filozor propriu zis, este un mare poet al vieții umane, cos
mice, al vieții integrale a omenirii In durată și nes’îrștre. Are de- 
signr defectele unui diletant, dar cartea e atita de adine trăită și 
de real creată, Incîl acestea apar de tot n<Însemnate. Nu e desigur 
cartea unul om care a cetit mult și se Joacă cu Ideile.

la luima lui s’a pus cu strășnicie problema sorții noastre șl 
aiiatea lai a serutat-o cu severitate necruțătoare.



VIATA romînească422 7----------------- -•—

Rezultatei e deprimant in chip ineluctabil. Nașterea, desvol- 
tarea, moartea, urmîndu-se ritmic, prin nenumărate manifestări in
dependente unele de altele, e desigur o construcție tristă — e o 
adîncire a realității, deprimantă.

Dar tabloul nu e fără un fond liniștitor. El ne apare filozof’« șl- 
religios, la Spengler chiar.

Jntr’adevăr homologia aceasta sigură, revenirea acelorași mo
mente în soarta lumilor, culturilor și civilizațiilor, ne face să «e ba
zăm pe legi, pe prototipuri oarecum, pe idei.

Problema vieții rămîne totuși întreagă, dar mecanicul este în
lăturat din ea cu toată vigoarea de cătră Spengler, așa că acea re
venire a momentelor atita de sigură — nu conjecturai-fiioaofic, ci 
religios profetic — poate fi primită de sufletul nostru ca na sens al 
existențil. Cînd autorul ne fixează anul 2200 ca sfirșit al occiden
tului, înțelegem bine felul lui de a fi, pe care el îi duce pănă ta 
ultimele consecințe.

Vede clar, analizează cu putere ideile, le sintetizează, le va
lorifică și le activează cu energie ; și cu o perspectivă uriașă ne 
arată vfața sufletelor, desfășurîndu-se în nesfirșire și eternitate.

Detaliile sînt adesea greșite, amănunte de istorie falșe, con
strucția ideilor uneori hazardată sau contradictorie, dar întregul — 
in care trăește substanța acestui suflet neobișnuit — este »ai zonit 
decît suma părților.

Tot acolo stă și adevărata orginalitate a operei, căci multe 
din afirmațiile autorului, deși de mai demult spuse ne apar nonă 
prin felul cum el ie valorifică șl le intensifică, prin atitudinea Iul. 
care este cea de contemplare a vieții integrale.

Deaceia filozofia Istoriei la Spengler nu e logică, au e me
todologie ; e, cum spuneam, metafizică ; ea pune problema sorțH ome
nești, nu face comparații de concepte.

Deaceia este oarecum contradictoriu ciad distruge, șterge 
trecutul, care dă semnificare fiecărei atitudini a noastră din prezent. 
La rindul Ivi prezentul, preocuparea actuală modifică trecutul Istoric 
și-l adaptează totr’o măsură.

Trăește de fapt în toată Istoria spiritul nostru activ jl Spen
gler este unul din cei care au simțit mai mult acest lucru, cfnd a 
dărtmat Istoria statică și comodă de prejudecăți și tipare favechlts, 
precum și subtila și neadincita filozofie a Istoriei de concepte «av 
de legi sociale, de raporturi.

El a căutat legile Istoriei in Însăși viața vie și moartea ttîn- 
țelor reale, care sint culturile.

Legile acestea sînt metafizice, religioase șl biologice.
> Ori cite ar fi contradicțiile sau chiar defectele acestei cărți, 

ea e o carte adevărată.
Desigur că 3oarta ne răm'ne deschisă, tocmai fiindcă noi o 

facem din noi, fiindcă ea este soi înșine, cum spune Spengler, așa 
că moartea nu e atita de sigură. Peste momentul cel cumplit, în 
salt, noi putem trece mai departe și spiritul uman, care totuși are • 
anitate, va trece desigur mai departe. Evoluția iui e înceată și oare
cum insesizabilă și apoi factori neașteptați se amestecă și o tur
buri la suprafață în tot momentul.

Aici poate este eroarea fundamentală a lîii Spengler, «S nit 
deosebește lămurit evoluția sufletelor de lumea de raporturi, de îa- 
stituțli, de contingențe, în care fenomenele se petrec neașteptat de 
ranițe ori corapllclnd viața, trăirea istorică.

V. Zaborovs«hi



Cronica științifică

Din timpul epidemiei tifosului exanteraatie

Cu ocazia tifosului exantematic care decima armatele și popu
lația Jurilor beligerante, privirile parazltologilor, bacteriologilor șl a 
âîgieriiștilor din acele țări erau ațintite asupra cunoscnțllor paraxiț), 
agenții de propagare al acestui teribil flagel.

S’au încercat diferite experiențe asupra rezistenței, reproduc- 
țiacii lor, mijloacelor de distrugere, profilaxiei, etc..

Mult! biologi reputați ca Prowazek din Hamberg. Lühe, fosta! 
țroîesor de parazitologîe dela Universitatea din Königsberg, și alțf 
tineri a căror nume ne scapă,— au murit în lupta ce o duceau contra 
parazlților exantematoșl. Numai la noi direcția serviciului sanitar 
s'a dezinteresat de această chestiune ; nu i-a dat niei-o importanță.

Mai mult decit âtîta, singura! laborator depe lingă facultatea 
medicina din Iași, în care ae mai făcuse cercetări asupra insec- 

telor propagatoare de boale Infecțioase, a fost rechiziționat — nu ca 
laborator, ci ca cdae de lenjerie pentru un spiței —fără a ține samă de 
nrotestul facultății de medicină.

Pentru clubul Jockey, al cărui local fusese rechiziționat de ma
rele cartier rusesc, s’a găsit imediat un alt local tot atit de spațios, 
așa că jocul de cărți n a fost întrerupt nici-o zi, tot-timpul războiu- 
ini. Pentru o cameră de Iergerie însă nn se găsea în tet orașul 
altă sală decît laboratorul de parazitologte.

fa locuința privată în care aveam familia, nepnt'nd experimenta 
cu parazlți exantematoșl, m’am adresat direcțiuni; serviciului sanitar 
— Ia fruntea căruia se afla un biolog — cu rugămintea de a-mi per
mite continuarea experiențelor, pe care le Începusem în laboratorul 
seu de parazitologie înainte de a fi fost rechiziționat. Cererea mea 
de a lucra in .laboratorul de medicină experimentală*  n’a fost ac
ceptată. Și cîte nu s'ar fi putut experimenta? Sar fi putut afla 
dacă agentul patogen al tifosului exantematic este un protozosr ca 
ace! al malariei injculat de cătră anofeli, sau este numai o bacterie, 
ca acea a dalacultii pe care muștele cu aparat bucal perforator o 
inoculează în mod mecanic, — sau dacă este numai nn virus, fără a 
fi ființă viețuitoare? In momentul cînd păduchii aspiră eu pliscul 
lor singele, lasă și puțină salivă care are proprietatea de a împiedica 
«•agularea sin gel ui; probabil că această salivă conține șl agentul 
de isfecțiune al tifosului exantematie.
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Tot atit de Interesant era de aflat mijloacele de distrugere a 
iiaectelor primejdioase, o chestie din cele mai vitale pentru întreaga 
lume medicală.

Oficial m’am adresat și 'Ministerului de războiu, punlndu-i la 
dispoziție în mod gratuit cunoștințele mele parazitologlce. A- 
tențiunea care ml-a dat-o a fost aceiași pe care politiclanii noștri o 
dau de obiceiu oamenilor de știință. Rtfururile aceștia îmi reamia-, 
tesc șicanele pe care le-a suportat savantul nostru Babeș din partea 
politiciauilor și mai cu samă din partea oamenilor noștri de știință 
sterili, adică cei care-șl pierd toată vremea prin laboratorli fără a 
reuși să contribue cu ceva la progresul științei.

îndată ce războiul a Încetat, am primit scrisori dela diferite 
reviste parazitologice, prin care eram rugat a le comunica rezultatele 
experiențelor dela noi din timpul războiului asupra paraziților exan- 
•tematoși. Mărturisesc că eram jenat până In momentul clnd m’am 
hotărit a redacta următoarele observațiuni care s’au publicat și la 
revista americană de parazitologie *.

* N. Leon, Quelques O User volions sur les Pedicnltdes. „Joufnal 
•f Perasifoiopy", March, 1920, Vol. VI.

1. Substanțele recomandate de Prowazek, Versluys fi alții 
sint ineficace. — Îndată ce tifosul exantematic a început a se răs- 
pîndi și in populația din oraș, am imprimat o broșurică prin care 
căutam a vulgariza diferitele substanțe pe care autorii le recoman
dau contra paraziților. Farmaciile noastre puneau deja (n vinrare 
sticluțe cu diferite uleitrl eterice. Fabrica de sopon «Carmen Silva*  
fabricase și ea o substanță specială cu un nume pompos .Exantelu”. 
Ziarele la rîndut lor recomandau diferite compoziții preparate cu ule- 
uri esențiale.

Am căutat să experimentez singur, să văd care este acțiunea 
diferitelor substanțe, asupra insectelor ce ne interesează, dacă mi
rosul lor șl propietățile chimice sînt în adevăr (a stare a le tade- 
părta. In 1917 din cauză că păduchii erau cxantematlcl, am fost 
forțat a face încercările numai ia vitro. Astăzi (1919) clnd nu mai 
avem in lași cazuri ex^ntcmatlce, am experimentat cu ei chiar pe 
brațul meu.

Am experimentat mallntăiucu substanțele recomandate de Pro
wazek : esența de Eukalyptus, esența de cuișoere și esența de anisoti.

Am luat trei cristalizoare, ia flecare am pus cîte cinci insecte 
(P. corporis) pe o bucăți ă de flanca. Intr’uu crlstalizor am .picurat 
pe ftanea esență de ctlșoare șl în al treilea esență de anisou.

Para-,iții nu numai că au continuat să trăiască 12 pănăt la 2i 
de oare, dar unele dintre femele s’au și ouat. Eysel recomanda ta 
1915 să se presoare pucioasă pisată pe piele. Am presurat și eu pe 
braț șl am pus apoi unul din acești paroziți, păduche flămînd,—care 
nu s’a putut abține t.S nu mă înțepe șl să sugă. La fel s’au com
portat față de uleiul de terepenfin recomandat de Marscltalko (1915) ; 
de balzamul de Perou recomandat de Meltzcb (f9I5) ; și de tinctura 
de Acorus Calamus recomandată de Versluys (1915). Ceiace dove
dește că niciuna din substanțele mai sus menționate nu si.it eficace 
cantra înțepăturilor acestor insecte primejdioase.

2. Păduchii de corp sug fi pe alte animale. — Gall-Valerio 
a experimentat cu paraziții de cap (P. capitis) și a aratat că sug 
șl pe alte animale, pe cobai și pe șoareci albi. Noi am făcut expe- 
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rieuțele noastre cu de cei de corp. Din cinci cfțl am pus pe un cine, 
trei au supt; din patru puți pe o pisică doi au supt, din cinci pa 
epuraș. unu', a supt. N am reușit să fac să sugă pe broască, nici 
pe găină și oiei pe porumbei. Ciad se. experimentează trebue ca 
parazltii să fie flămînzi.

3. Acțiunea substanțelor grase. — Ciobanii romtni stau c« 
oile in munți fără să se primenească cu lunile de cămașă, șl cu toate 
acestea nu fac păduchi. Ei își impregnează cămașa șl pantalonii, 
care stau in contact direct cu pielea, fn zăr sau in unt topit, le 
storc bine șl se îmbracă cu ele. Am căutat să vedem care este 
acțiunea untului asupra parazițitor de care ne ocupăm. Pentru a- • 
ceasta am luat o bucățică de flanelă pe care am impregnat-o cu unt 
topit șj am etalat-o într un crîstallzor, puntnd pe ea o femelă de 
parazit (P. vestiment!) plină cu ouă (înainte de a se oua). In alt 
crlstailr.or, am pus altă bucățică de flanea, curată, neunsă cu «ut, 
iar pe ea am pus o femelă iaainte de a se oua.

Femela drpe flaneaua curată, s a ouat și a aglutinat fn mo< 
regulat flecare Fndenă pe firele scămoase ale flanelei ; pe cînd fe
mela depe flanela impregnată cu unt a depus ouăle pe firele scl- 
szoase fără ca să se lipească de de.

Am încercat același lucru cu Unt de măsline, vaselină șl petrol 
și am constatat că toate aceste substanța grase împiedică lipirea tin-

• danelor pe firele pînzei din care este făcută cămașa și fsmenete.
Afară de aceasta substanțele grase lipesc operculele Hndeuolor 

« ți puii pier asflxlațl in interiorul lor. Adulțli șl el pier cu timpul,
fiindcă H se astupă orificiile organelor de respîrațiune.

Dintre toate substanțele grase acea de care dispuneam fn can- 
?... tități mai mar! in timpul războiului, era petrolul, deacela l-am șl

recomandat atunci.
4. Varietățile păduchelui de corp. De multe cri am primit 

deia diferiți medici de snitale cu tifos exantematic, eșantilloane de 
păduchi depe corpul bolnavilor cu rugăminte de a-i examina șl de a 
le cosiuuica dacă uU s’dr putea deosebi mal multe varietăți. Ara 
primit pădach: și din lagărul do prizonieri depe Bulgari, Ungur!, 
Turci și Germani. Ceiace-I făcea pe tinerii medici să creadă în po
sibilitatea creerli mal multor varietăți a păduchelui de corp, era ce- 
loarea și talia lor extrem de variată, felul deosebit de a se mlșct 
și «nil ales antenele care la unii erau din trei articole iar la alții 
din cinci.

Păduchi! de corp cînd sint tineri au o culoare gălbie-verzlc șl 
pot deveni albicioși pănă la galbăn castaniu. In momentul c<nd sug 
sîuge devin roșii, iar tirziu de tot ajung negri. Culoarea neagră pro
vine din două cauze: sau că cu timpul sîngele din tubul digestiv de
vine. uc-gru și prin transpar.-nța corpului la șl el această culoare, sa« 
chiar tegumentul devine negru.

Mărimea variază din momentul ce a părăsit oul păuă ce devine 
adsit, ntciodată insă cînd a atins vrtsta sexuală nu trece ta lungime 
mascttlul de 3 mm. nici femela de 4 mm.

iuțeala mișcării păduchilor depinde de o sumă de condițlHoi, 
țel flimlazl caută itsmină, pe cînd cei sătul evită lumina} deacefa 
dimineața se găsesc relativ mai puțini la suprafața haine! ( n special 
pe guler) dedt sara.

in celace privește deosebirea antenelor; cel cu trei antene erau 
larve, peciei cei cu cinci adulțl. Așa că tis există nlci-o varietate.
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ci o singură specie de păduche de corp, Pedieulus veslimenti NJtiach 
Pediculus cnrporis de Geer, care se deosebește de păduchele de «a», 
Pediculus capitis de Geer.

5. Muștele ca ageriți de transport ai păduchilor. — Am repe
tat experiența lui Gali-Valerio, punir.d subt un clopot de sticlă două 
muște (Musca domestică) și o bucățică de flanca cu mai oiuiți pă
duchi pe ea. Pe flanea am presurat puțin zahăr pisat ca să atragă 
muștele intre păduchi. După 24 de ore am găs!t, fixat pe toracele 
uneia din ele, un păduche. Ea zbura în toate părțile fără ca pădu
chele să cadă depe ea. Am rupt aripele rnuștil și am lăsat-o să se 

- plimbe pe brațul meu sting, gol. Păduchele după vre-o 55 ml»»;« 
s’a detașat depe toracele muștel șl a căzut pe pielea brațului. A- 
ceasta ne Îndreptățește să credem că muștele ar putea să servească 
ea vechicni acestor paraziți.

C. Exantemaiicul nu se poate propaga prin praj. — D. Dr. 
Smbert, fost membru al misiunii franceze de epidemiologie in Serbia 
iar in 1917 atașat la noi, a scris fn ziarele lo ale un articol rn car 
își exprimă părerea că tifosul exantematlc se propagă prin praful 
prevenit din descompunerea păduchilor exautematoși. Păduchii mor ți 
— spunea el — șt sfărimături de păduchi morțl care stau pe pă- 
miut șl conțin încă virus contagios, sînt sfărimați, disecați, pulveri
zați, apoi aruncați în aer prin măturare, prin trena fustelor layg» sau 
svaal prin mers și in urmă Inspirați prin na a și gură.

Intre numeroasele spitale de exantematici care erau atunci in 
orașul Iași, unu! se afla situat chiar In centrul orașului, spitalul 
Sf. Spiridon, și multe din ferestrele lui se deschid pe trotuarul diu 
strada Muzelor. Necontenit, mai ca samă In primăvară se măturau 
sălile ca ferestrele deschise și se scutura aștern ut urile boînaviîar. 
chiar pe fereastră, iar tot praful cadea pe trecători. Cu toate a- 
cestea nu se inboiuăveau de tifos exantematlc decît acel care luau 
paraziți) vii, direct sau indirect, depe bolnavii de tifos exantematlc.

Prof. Dr. N. Leon



Recenzii

Antfrcas LeSxke. Oame-tli In ,-ăzboiu, EdH. ,Viața Romîneas 
că*,  1920, laș!, 8 lei.

Cine e-le Ap.dreas Latzko 7 »Este un of’Jer ungur. A fes! răali 
ia luptele din anii 1915—1916. pe frontul italian*.  Ăceasia este ioaiă 
biografia pe care nl-o comunică traducătorii romtni ai cărfli lui A»’ 
dreas Lalzko: Oamenii tn răzbeiti. Probabil că alîfa este fol ce știa-

A scris Lalzko incinte de rfizboîu? $tia lumea, de el, mai 
naia'e? A pus mina pe condei, îutăia oară, cînd a -esil din Spilahrt 
Miillar ?... Cred că într'o zi, ’om ști ce să răspundem. Cartea lai 
latzko (adică aceste sase bucîifi pe care ie cuprinde) e din cale-ar 
fără de scormonitoare și de bine scrisă, ca sâ cutezi să-|i in chip»! fă 
ulori't s’a trezii așa deodată, scriitor de geniu, la bubuitul tunurllo" 

depe Isonzo.
Trebue să presupunem că Andreas Latzko a tăcui deslnfă uce

nicie literară, dacă nu în văzul lumii (prin ziare, cărjî, reviste), dar ia 
caetele Ini șl la masa Iui de scris. Va mai publica ori na ceva, după 
Oamenii în Războia? Ceru! țlie 1 Poaie că și Latzko va avsa soarta 
Iu! Vsevolod Garșin, autorul acelui Jurnal iniim-pagini nemuritoare 
de lumină sufletească si de durere omenească—intitulat Războ ut (ș£ 
anume războiul din 1877 78), Vsevolod Garșin n’a mai dat nimic de
seamă după Războiul $1 s'a stins, nu prea iirziu, într’o casă de sit-- 
buni. / , P

Acest soiude carii supreme nu mat înfățișează literatură, ti pii- 
mini și măruniae, puse subt teascul tipografic. Poale că și Andreas 
Laixko va ff un fel de Vsevolod Oarșm !

Lo erma urmii literatura universală nu poate să-l mai uite. Chiar 
dacă nu va mai scrie, aceste vre o sută cincizeci de pagini, pe care 
le-a scris, sini destule—ca nomele lui să rămînă veșnic încununa! c» 
taurii marii lileraiuri $1 cu ai iubirii de omenire.

Cartea trebue cetiiă și de snai multe or! recefită (Traducătorii 
au fost moșieri și ne-au dai lucru bun). Nimeni n’ar putea să se fa- 
camele xe s’o tălmăcească unuia care n’a ceiii-o. Fiecare schifă ci» 
ea este o bucală desăvîrșiiă. Fiecare e aiii de grea de înțelesul so
aielor pe care îl are șl de emojlunea cu care cheamă emojlunea : îs- 
«îi nu po|i să stabilești o scară între acesle șase schife.

Am crezul, îniăiu, că Uolezul de fee e bucala covîrșitoare dlsi 
tragedia căreia nu voiu pu’ea să mai ies, spre a deosebi și gusta p« 
celelalte. Dar învingătorul m'a sbi|s din infernul frontului și m’a fă
cut să asist, la 60 de kilometri in dosul lui, la grandioasa priveliște a Ev- 
celen|ei Sale Generalisimului Comaudanl, lefegiul militar calic ți «- 
orii, ajuns deodată grajie războiului diviaiialea carnasieră car« ?e 
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Mîfăește într’un castel princiar, cu amiatiri șl cu lucruri scumpe depe 
vremea Renașterii. Nu Isprăvisem de admirai ironia genială și iuțea*  
slialea halucinata cu care îmi fusese desfășurată ochilor acea lume 
criminală-jovială, procopsită șl patriotă—bine așezată în dosul fron
tului și iată-mă la marginea oădurli, de unde pleacă cei trei ziariști, 
șt ande zace Camaradul, cu fa|a la oămînt.

Cine poate să mai uite vreodată pe acesl camarad! „Oura și 
»asul desprinse păreau crescute pe obrazul drept ca o vegetale In
formă. O masă de carne vinălă se umfla, strunită de pielea lot așa 
de lucioasă ca o chlșcă întinsă. Par’ea drea.iâ a fetei semăna cu 
«u fruct exotic care ar li fost desfăcut în două ; partea stingă îalarna 
către mine un ochiu umezii de spaimă șl de o mizerie posacă...*

Cu dinadinsul, am voii să scap de vedenia aceasta șl am dat 
aesle marșul lui Rakoczy, adică peste Moartea Eroului, peste acea 
sală de ofițeri răni;!, unde, din creerii «mestecau de o schijă de o- 
buz ei locotenentului Olto Radar ș' din proplieelc nebuniei, privim nă- 
iaca războiului universal, nebunește explicat (dar simbolic și binar 
explicai) prin faptul că loji războinicii au, in loc de cap, cîte*o  placă 
de gramofon, cu marșul iui Rakoczy & Comp.

Mal avem de citat Plecarea șl itelatoarcerea. Le-am luai Invers. 
Ulă, mai itilAIu, pe falnicul flăcău lohcn bogdan, vestitul surugiu al 
Domauiui Conte, venind acasă, la Mareea Iul - logodnica lui, jupiueasă 
la castel - ventud acasă cu fam schilodită, cu un singur ochiu, cu na
sul și cu obrazul cirptt, din petecite de piele pe care un doftor mare 
l le-a jupuit de prin alte părți șt i le u potrivit ia nas și în obraz.

5e poate, pe lumea aceasta, o poveste mai Iristă decât povestea 
o ceaiul flăcău i ngur, care se înapoiază erou și pocitură, ca să vază 
pe Mareea, îngălbenind și runipîad-o de fugă, la ivirea lui, șl să gă
sească pe Domnul Conte (dosit de pe front șl fabricant de gloanțe} 
prolejînd cu transparent interes pe înflorită Mareea 1?

Am cetit și Plecarea cu cere se cuvenea se încep. Stă cu forță 
alături de ceieialte. Nebunia compozitorului șl iot ce spune ei ne o- 
txigă să lăsăm capul în piept și să recunoaștem că ua nebun poate 
eă albă mai multă minte decât au avut la olatlă, toate popoarele civi
lizate, în anii fatalului războia.

Latrko e un scriitor de geniu. Ca aiîta numai cil cuuoaștem 
dfn Ideretura iui, și sîniem siguri că acest scriitor maghiar va rămânea 
la pridvorul vremurilor literare, columnă glorioasă

Dor e firesc, după ce-ai închis cartea șl ai pus oarecare depăr
tare intre tine șt zvârcolirile și obsesiunea acestor cefalopode ale 
groaze i și ale nebuniei - vizibile prin cleștarul Iul Laizlio, ca prin o- 
chiul unul scefand’u -e firesc să vorbești cu tine iusuji, obosii șl 
amărât-

...Mare evocator, suliel mare! Danie, cu șase cîntari, ale unui 
Infern, răzbătui până la snprafa;a păminlului, în anii (să le mal zicem 
dela Chrlslos ?...) 19H—1918... Dar ce folos de atiia suflet? Ce folos 
de aiita nobilă convingere și de atitea mărgăritare, aruncate iulocmel 
cam se zice in Evanghelie !

Omenirea e blestemată și incapabilă de îmbunătățire. Facem trei 
peși înainte șl treisprezece înapoi. Îndeosebi, conirezicerea în care 
trăim toata viața noastră (voim să zicem civilizată) este diabolică- 
Pealruce luptăm, muncim și vociterim noi, in viața publică 1 Ce pre- 
dloam noi in școli și în bucoavne ? Ce poftim sâ avem acasă, pe 
stradă, in Instituțiile publice? Cerem, predicăm, poftim: cinste, acu- 
rateță, riuduială, dragoste de oameni, respect pentru iu irul altuia și 
pace între noi!

Și dacă, din nenorocire, a lrecat mat multă vreme, fără de răz- 
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boae. și predica noastră și postulatele noastre ai fost luate in sen
at*  șl au prins rădăcină în cugete. atunci îatfi o generație care crede 
serfo» în ordine, în viaf-a onorabtl*  și tihnită, în mila de oameni șl în 
trăinicia Instituțiilor șî a doctrinelor umnnifa'e !

Dar înlr’o xl —amar de noii—împărații s’au certat, diplomații și-au 
pierdut apetitul șl cnrtente, șl mobilizarea a sunat. Șl atunci lată pe 
profesorii, pe Inginerii, pe oamenii cum se cade șl milostivi al tuli 
Lstzko, zmulșl dela pașnîcile lor îndeletniciri. asvîrllff în trenurile mi
litare șl fumați Pe front ca afșle simple vreascuri, ca să fîșaease*  
focul sîngelui pănâ la cer!

— A, dar acești celăteni ai d-lale san ai Ini Laizko Irebula să- 
invefe șl patriotismul și scrima și boxul șî jiu-JItu sl tragerea în |int*  
ți loate celelalte arfe ulile, pe care celăfeanul-soldat se cuvine să le 
pună în slujba patriei, în ziua cea mare, în ziua de suprem examen 
național, în ziua marșuluf Iul Rakoczy!...

Așa dar, vedefi drăceasca șl nestinsa contrazicere Trebue să. 
ne civilizăm, dar nu prea-prea... Trebue să predicăm Iubire și res
pect căiră popoarele de pretutindeni, dar cu rezerva mintală că înlr’a 
zl va trebui să ne scoatem măselele reciproc».. Trebue să procla
măm în școli, în cărfi, în legi, că via|a, că averea, că nevasta... ele. 
sînl scumpe șl sacrosancte, dar să ne șoptim la ureche că înlr’o zi 
(cînd vor decreta diplomații) va fi cea mai mare fală, pentru noi, cfc 
să dăm lama prin ele 1 căci va fi în numele patriei recunoscătoare.

$1 contrazicerea și Ironia și blestemul și dîra de sînge vor co»- 
tînua in saecula saeculorum!

Ca să blrueștt, în gînd, această nebunie, ca să afungt să-fi po- 
loieșli durerea șl revolta, ca să te impact sufletește cu jalnica po
veste • speciei omenești, după mine unul nu-fi rămîn decii refaginl 
șl cortul lui Hsus Chrislos așa cum l-au clădit, ia picioarele Ta boru
lui, Pevel și Augustin.

G. GALACT1ON

I. C. Vissarion, Pair» Pârcălabul (roman), edil. Pav«) Soni. 
București, 1921, 15 lei.

Fiindcă autorul cărții de fată nu este la întâia sa lucrare, s# 
începem înlăiu cn un cuvînt despre celelalte scrieri ale sale mal cunos
cute: »Nevestele lui moș Dorogan*  șt .Florica*.

Inlr’un cadru alcătuit din detalii comune, bălăl, beflî, furturi.., 
d. Vissarion prezintă pe țăran aș cum este: nu vedem nimfe din cerni 
posomorit din paginile unor autori, tot așa nimle din iendinfa altor*  
de idealizare.

Insă faptul că d. Vissarion este el însuși un produs al mediului 
țărănesc ne explică îndeajuns prezenta în povestirile sale a acelor ta
luri sufletești, cere caracterizează mai ales pe omul din popor: sim
plitatea lui naturală, nota de veselie, soiul acela de humor, pe car*  
supărările zilei nu-l întunecă deloc, dimpotrivă îi împrumută un bas 
și un farmec special. .Te-ai însurat, mă Marine? Să-fi trăiască! $1 
cînd ăi perdea-o, mă frati-meu, s’o găsești în brafe ia mine...”

Dar meșteșugul de a scrie al d-lui Vissarion n’are aface cn feb- 
aica obișnuită la scriitorul cult. D-sa improvizează și scrie cum vor
bește. Deși expresia este adeseori vulgară, d. Vissarion , i|i dă în 
schimb Impresia spontaneității, colorîndu-și iraza în felul omului dela 
Iară, care știe să povestească: .Fii-a venit gust să vă spun despre 
Ileana mea... mei siefi jos. băe|f, că uite și iarbă și umbră...*  începe 
d-sa povestirea. Apoi d. Vissarion devine cîteodată liric, și alune*  
cuvintele se întocmesc ca un aaevărat cintec: .Fefii moșului, ara văzut 
«e duice-i viafa, cînd te prinde dlmineafa cu Iubita îmbrățișai și sătul 
de sărutat!



430 VIATA ROMlNEASCA

D. Vissarion a izbutit să schițeze ia felul acesta cîieva tipuri in*  
taresaale: Moș Doroqan esle donjuanul popular înamorai de libertate 
și frumușele, irezistibil, libertin și odios. Vizitiul subprefectului este 
țigana! vanitos șt prosi, Iar moș Dumitru altă figură izbutită din ,Un 
ialu ia bătrîr.efe...*

Maniera sa obișnuită l-a stafii Insă mai pujin, cînd a vrui să în
cerce un gen mai complicat. In .Petre Pârcălabul*  d. Vlssarioa a in- 
tîinil greutăți de stil și de compoziție, pe care nu le-a putut birui cu 
lehn'ca sa rudimentară. Deaceia găsim aici slab reprezentate chiar 
însușirile, care strălucesc de obtaeta în lucrările sale anterioare.

Petre farcalete, pârcălab în salul Cosleșltarl, cu toate că iu
bește și este iubii de Zina, se însoară cu Ioana Palru Parale, fată bo
gată de cîrclumar și prietină mal mare a Zînel. Un flăcău deochiat. 
ivașcR. voește să la pe Zina ci sila. Âiunci aleșii sa’ului îndeamnă pe 
Petre să aibă milă șl, pănă la măritiș, să fie pe Zina pe lingă dinsul. 
împrejurări ciudata fac ca dragostea inlre Petre ș! Zina să se aprindă 
din nou și mal tare. Petre se călește acum că u'a luat pe Zina de ne- 
vevlă. In cele din urmă Ioana se îmbolnăvește greu din naștere. Și 
boala preiungindu-se luni de zile. Ioana îșl ia înlr’o zi nădejdea deia 
viajă șl sfătuește pe Petre, dacă rămîne văduv, să ia pe Zi a a de ne
vastă... ,Pova|a asia dă brîncl dragostei dintre dînști*.  zice autorul, și 
Petre greșește. O simpatie tainică face pe haiducul Radu Aughel și pe 
prietinul acestuia, Ivașcu, să se intereseze de boala toanei. Șl Ivașcu 
aduce din partea lut Rada un leac ciudat pentru Ioane... In două săp- 
iămîni femeia esfe pusă pe picioare! Dar Petre știe ce Zina are să 
nască în curînd șl încearcă să fugă amîndoi. Ioa’ia îi prinde, îi Iartă 
și primește să conviețuiască .în trei*,  în urma sfatului lui Aga 
Chtamil că .Inima omului este croită dnpă legea turcească*.  Petre 
ta*ă  nevrînd să facă o taină din a doua sa nevastă, e dai în judecata 
divanului, și acesta îl achită.

Aceasta esle povestea, pe care d. Vissarion o expune ia ro
manul său, cu destulă eloguenjă. Stilul pe alocurea evocă vla|a: .Casa 
tai Petre, forfotind de cei peste o sută de colăceri-călări, părea un 
lagăr sau o tabără de armată*.  Sau, următoarea caracterizare suges
tivă: .Părul galben, răsfirat pe tîmpie și pe obraji, îi da asemănaree 
că e izbită de picături de pioae, iar nicidecum o femee piîasă...*  
Fuga Ioanei este redată viu; scena, cînd vine Ivașcu și o găsește pe 
Ioana bolnavă, este impresionantă. Insă personagilie din roman nu sini 
îndestul de stadiale.

După d. Vissarion, Petre este o victimă a împrejurărilor. Ziua 
este cea care »seduce*  pa Petre. »De ce ne-a făcut (Dumnezeu) așa 
eum »intern?..*  întreabă dînsa revoltată. .Da. Nu-rai place viaja asta... 
Păcat să rup o micșunea și să mi-o pui în păr! . Păcat să iau un tran
dafir... Păcal să mînîac Mercurea smîniinăî.. Ba e păcat să mă și în
drăgostesc!.. Alunei ce nu e păcal?..*  .Ne va bote Dumnezeu*,  obiec
tează Petre cu teamă. »Treaba lui*,  rășpunde Zina. .Și-a luai meseria 
de a bate pe cel ce se îndrăgesc? Treaba Iul!.. Facă ce o vreai..“ 
Petre face toi ce-i stă ia putere, ca să rămină .om al cinstei casnice, 
am a! pravilei, credincios legii și bisericii..."

Insă trecaiul tai Petre Pârcălabul cam distonează cu însușirile 
ce om brav, pe care i le atribue mai tîrziu autorul. Petre esle .pof
titor*.  Înainte de a se însura n'a pus niciodată »stavilă poftelor iui.“ 
»La • lună după însurătoare, Ioana nu mai are pentru dineul aiclun 
farmec, ascuns*  și Petre »se gindeșle să se despartă de Ioana*.  Du
pă ce aceasta cade la pai, Petre pare că seduce pe Zina, și dorește 
să moară Ioana, fără nlci-o tfmbră de căin|ă: „n’o vrea vlaja în trei, 
roărită-se cu ctae-1 place...*  Deaceia sună falș apărarea de mai tîrziu 
s tai Petre Pârcălabul, că ti e dragă Ioana, și mai ales tirada dela 
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urmă .A! D-voasIra boeri mari, noule vă lasă inima să svirliji la guaoiu 
floarea dupăce a|i mirosit-o. Dar noi, noi cei mici, care ne formăm 
sttfle'Hl din ciripitul ciocìrlliior. din cinfecui cucului, noi purtăm floarea 
ce-em apucai s'o rupem, pănă se vestejește!.. $1 dacă s’a vestejit, tot 
n'o asvìrlim, ci o punem pe chichl|a iăzef, s’o mirosim din cînd io 
cind...'

Același contrazicere la Ivașcu, și la Zina. Ea abia o împlinii 
șeaisprezece ani, și a rămas o fală simplă de |ară. Putem noi să edmi- 
tem că a vorbii, cum am văzut, șî că a fost in stare să .răstoarne toi 
gîndul*  unui om cetit și »luminai ca Petre Pârcălabul, »prietin cu Vă- 
cărescu șî Eliade Rădulescu...'? Dar să presupunem că Zina, este un 
exemplar rar—d. Vissarion ue spune oă-i un copil din flori .fala Su- 
ivtrucioael cu coconu Costacbe*.  Zina e însă o fiin|ă neștiutoare și 
nevinovată, care nu pricepe ce-i gelozia. Se lasă în voia Inimii... Ce 
o fi, « fi!... și niciun gînd și nici o șiretenie...*  Dacă ar întreba-o 
Ioana »de ce-mi iubești bărbatul*,  ea ar răspunde: .D ia de ce-i iu
bești?.. Nu-i frumos?..“ Cu toate estca și aici noi vedem că Zina știe 
să se prefacă. Cînd Ioana pe care o iubește .cum nu poate grai să 
spună* —o surprinde cu ochii plinși» Zina ascunde adevărul. Ca Petre 
vorbește în șoaptă, să n’audă foaia, deși ii desparte un părete. La în 
liiuirea din grădină ea vine pregătită .ca să culeagă frunze pentru gin- 
daci*.  Ceva mai rnuit: Zina esle după acela mai stăpînă pesine chiar 
și decît Petre șt mai mulțumită. «Vrei acum să pleci?.. întreabă Zina. 
„Nu vezi ce-am făcut?..*  răspunde Petre. „Ce o fi, o fi!..“ zice dînsa 
.șl închide ochii ca moartă. . înveselită peste răscoale, că nenicu Petre 
este al ei...*

In scrierile d-iui Vissarion nota .senzual“ este caracteristică o- 
mutui deia Iară, {rașca își pune ochii pe Zina- Cînd se convinge că 
fete iubește pe Petre, se mul|umeș(e cu Ioana. .Ii prinde mina șt i o 
«•òvoli.*  Atunci Ioana simte și ea un fior.

Ivașcu'e, ce-i asta? Ce vrei să cred?..
- Ce vrei.
— Așa? Fugi că strig pe Petre...
Totuși d. Vis-arioa vrea vă credem că fvașcu ar fi lubli-o pe 

Z.«n*  mai cuminte.
Trecem peste unele defecte de procedare, peste întinderea ne

măsurată a romanului, proveniiă din pricină că d. Vissarion n’a con
densai îndeajuns capitolele, elimlnînd măcar în parte noianul de vorbe 
nefolositoare. Să adăogăm însă un cuvînt despre cealaltă latură a «Hei: 
stilul._ D. Vissarion tolerează nepăsător greșeli, care ii compromit cu 
desăvîrșire pana. Expresii ca .pușlama", .ghiorăe ma|ele*,  »cu ochii 
belili“^ și aiiiea iacă allele, precum și glumele sfruntate ale făranllor 
la horă, în proza literară uu se pun.

Uneori eroii d-su!e declamă ori se arată stìngaci. D. Vissarion 
nesocotește în gratu deosebirea de clasă și de timp. La 1839, boerii di
vanului vorbesc ca avocatil de astăzi. Petre zice: .Pentru ce tn’afi 
chemai, domnule yppciu?..“ Un abuz esle poale și folosința dialo
gului: d. Vissarion ii prelungește cîteodată inutil.

Așa cum a fost tratat subiectul, lipsește impresia totală a vle|ii. 
Nu vedem, de pildă, ce face setai, dacă lumea din afară poate să se 
•deprindă cu înlimp.'area asta râiâ și neobișnuită. Singurii, cu care Petre 
intră ia conflict, sini boerii divani|i : dar în chestiunea asta pe ei îi 
interesează numai articolul din lege. Povestea Pârcălabului rămîne o 
afacere a lui particulară.

D. Vissarion face rău că se grăbește și, subì aparenfe de fecun- 
ditole literară, își neglijază pregătirea. Luînd lucrul mai în serios, și 
«ovedind pentru crespile sale artistice mai mult sentiment de pater
nitate, ar putea să dea și’n genul acesta lucrări bune și interesante, 
căci ia mediul, în care trăește d-sa—mediu primitiv și apropiat de na
tură omul se iniăjișează subì taluri ceva mai generale și deci mai 
corocferisttce.

POMPILIU PIRVESCU
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Paul Valéry, tn'roducllon à la méthode de Léonard*  du Vinei, 
Paris, Ed. Nouvelle Re»ue Française, 1919.

Mica lucrare a d-luf Paul Valéry, apărută cu muljl an’ ia urmii 
ia „la Nouvelle Revue Française*,  reapare îiitr’o broșură care aduce 
ca noutate și se compleclează, prin ciieva „Note și Digreslt*,  așezate * 
în fruntea sa. Ele frétas să dea socoteală de starea de splril a lînă- 
rultti care compuse opusculul acum 25 de ani șl de preocuparea de a 
dobîndi, printre problemele care se ofereau Inteligentei sale, sigu
ranța unui punct de vedere intelectuallsl. încercarea asupra lui Let>- 
nordo da Vinci, la rîndul ei, nu este altceva decît sforțarea de « in
troduce o vedere limpede și inteiectua'ă in tainele așa de inexfrfca- 
bile ale crea|iunii. Lucrarea s’ar fi puiul, în definiliv, numi Atbreeht 
DOrrer sau tîeneoenulo Celiini căci interesul cade mai alea asupra 
problemei subiective pe care și-o pune scriitorul ; e unul din uceie 
vssot-uri franceze care trăesc din pretext șt asociație, dar ocaziunea 
lui Leonarao da Vinci, pictor și inginer, e recomandabilă in deosebi. 
In adevăr, acesta pare a fi bănuit schematismul rațional care figurează 
la baza creatiuuii și puterea viziunii sale, învăluită in acei 3 fumata 
de care vorLeșie în Tratatul asupra picturii, pare a rezida in strin
genta și siguranța raporturilor geometrice din care șiia apoi să des- 
volte plinătatea și gratia misterioasă a viilor sale aparițiuni. In ma
nuscrisele care se găsesc la Bibi. Institutului de Fran|a și care, delà 
dala compunerii lucrării de care am vorbit, eu fost publicate de Ra- 
valsson-Mollien, se pol celi următoarele : .L'aria e piona d infinite 
linie rette e radiose insieme Intersepate e intessule sania ochupalion» 
tuna dellolfra rapresuntano aquaiunche obielto laurea forma delta lor 
ehapione*  (Man. A, foi. 2). E ipoteza schematismului rațional al sa
larii care se verifică, curios, în viziunea firiciaiă a lui Faraday, care 
Închipuia linii de forjă slrăbătînd tot spațiul pentru a explica, astfel, 
fenomenele de electricitate șl gravifațiune Apropierea o face d. Pani 
Valéry. In legătură cu aceasta mi se pare mai Interesantă apropie
rea pe care am găsii-o în altă parte, în cartea lui H. Si. Chamberlain 
despre Em. Kanl (F. Honckman, München, 1916; ed. III) și după care 
filozoful german se întrunește cu maestrul iielian în a recunoaște că 
e puternică imagine (așa dar bine inoividualizală, ariisiică) e totdea
una într’o solidă rela|iune cu „conceptele*,  ad.ca cu forma generală 
și rațională a obiectelor ! E vesti.a teorie a schematismului Kantian; 
Oieser schematismus unseres Verstandes in Ansehung der Erschel- 
nnngen—ist eine verborgene Kunsi in den Tieien der menschlicben 
Seele...

Observație care nu poale fi îndestul recomandată artiștilor de 
iot felul. Nu, fantezia nu e suficientă ; fără o bază de observație 
reală și precisă, ea nu poate prouuce decît inliripârl fără viabilitate. 
Lucrul acesta l-a înțeles Leonardo da Vinci; taina creahunii sale stă 
alei. Metoda sa, metoda pe care încearcă s’o desprindă d Paul Va
léry părea ii un fel ae ii legrare a lenonienelor individuale ia planai 
generai al creuțiunii; o viziune in același inup singuratica și continuă...

bpun, „pare a ti*  căci, dacă îmi e îngăduit a Judeca ua autor 
chiar de reputația relativă a d. Paul Valéry, scrisul său mi se par« 
toarte diiicii. t tăcut toi din rocourpi-uri, din intențiuni neanalizate : 
un stil de suggestiuni ascunse, de viuieuje de limba, de-asupra nor
melor și dedesubtul limpezimii, anormaitv și „anii-arlsiotelic*  (e ub 
«oncept a cărei semnificare voiu caula s'o lămuresc cindva, în legă
tura cu anumite directive ale scrisului contemporan), stilul delà „Nou
velle Revue", in slirșit. L>. P. Valéry îl pune iu serviciul unui tempe
rament mai mult reilexiv decît poetic și rezulta ceva care silește p» 
•abior ia o concentrare nepotrivită.

T. VIANU
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Lutal Ruaso, Olooannt Verga, Napolt 1920, Ricciardl, Coi» 
s4JtadJ dl Lett e d’Arte No. 1*,6  lire,—cu un portrcl a! romancierului.

Verga cete un romancier care a știut si slrîngă la timp nimerit 
căela Inspirației epice, și s’a sustras astfel degenerării într’o „cau> 
serie'*  care nu mai are nimic din cadru) genului, cum s’a înlîmplat 
adesea cu mul{l romancieri franceji din ultima generatiune.

Trăețte aceia;! vlajfi tihnită pe care a apucat-o din tinereii, 
acea v!a|ă de cuminte provincial sicilian, și aniversarea celor 80 ani. 
isapllniti In toamna aceasta, a trecut fără zgomotul datorit literalilor 
« renume care-și sărbătoresc onomasticele in aplauzele admtraio- 
vttor gălăgioși.

I s’au închinat citeva re-editări .de lux*  și 1 s’au consacrat stu
dii literare.

Printre cele mai complecte, mai cl istile și mai bine făcute, este 
aceia a lui Luigi Russo, care*șl  propune în primul rind să reabiliteze 
așa cum se cuvine faima lui Verga în conștiin|a publicului italian. 
Căci Verga este un autor respectat, dar nu-i deloc popular. Cauze 
5ial multe șt toate converg spre concluzia că tocmai partea bună, ca- 
fctu|4e superioare ale romancierului s’au opus la vulgarizarea Iul în 
masa publicului, l-a repugnat aristocratului Verga să coboare în In*  
chila adunării populare spre a-și pleda cauza artei sale lipsită de 
wice preocupare practică. N’a vrut să abdice la purifalea creaJIeE 
alierîndu-și opera au acele elemente de efect trecător care fac gloria 
momentană a unui liierat. (Exemplul îl dă colegul său mai tinăr 
Culdo Da Veronaf)

Acest fapt cișligă dela început simpatia dezinteresată a esleli- 
cîanului-crocianisl Luigl Russo.

Studiul său n’are în el nimica pedant șl se face simpatic dela 
început; nu începe cu obișnuita biografie (care l-ar fl dat ocazie să 
impresioneze cu multe ,noută|i" și particularități din viafa lui Verga, 
pe care publicul n’o cunoaște, dar ar fi curios s’o cunoască) : con- 
duce pe cetitor cu indeminare pe linia frîntă a producției Iul Verga, 
eprindu-1 mai mult timp doar in fala acelor opere, care dovedesc că 
merită aleulle? cu un cuvînt face critică de valorificare, și >a atitu
dine negativă, numai pentru a accentua mal«epăsat acele citeva crea*  
Huni superioare ce vor rămine în literatura europeană a sec. XlX-lea 
de pe urma romancierului sicilian.

Dupăce găsește comolexul de cauze pentru care Verga nu e 
popular in |ara sa (în articolul-prlm faima Iul Verga), cu care o- 
cazie revizueșle opiniunile niai curente din critica Italiană asupra lui, 
<usso demonstrează cum din epoca primei tinerele (a romantismului) 
au rămine nimic, nici chiar cetită și răs-cetita Iul Storla dl una Ca- 
piaera l Această epocă nu a servit creației verghiane în sine,• ci a 
Aesl mai mult o epocă de elaborare, de limpezire a conștlin|ei arlis- 
Mce, și care-l va conduce îndată, nu la o .convertire*  la Realism, cl 
te .fireasca evoluție artistică" a spiritului său.

Căci împotriva afirmajluniior curente - Verga nu e nici .Zoia 
al Italiei", nici realist de dragul acestei formule estetice, cum este 
prietinul său Lulgi Capcana l Realismul său are rădăcini în propriul 
aă, suite!, este o existentă de sine; și deaceta crea|la lui nu im
portă ca producte, raportată la acea doctrină, ci importă ca crea|ie 
superioară prin sine 1 Pentru Verga doctrina veristă nu are decîi o 
simplă valoare educativă, ajutînd tocmai la acea limpezire a origina- 
Htejil creatoare din reziduul romantic depus de ambient.

Este aceasta a doua etapa, concretizată mal ates prin novelele 
din seria Vila aei Camgi (utn cure face parte faimoasa CauaiieriJ 
Nusticana) șl prin culegerea i'iooelle rusticane, în cure se eviden
țiază acei „impersonal.em“ care însă'nu e inuilereniă ci echilibru, 
șl acel „unorism“ corn nu e pesimism ci compătimire, in monlfes-
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tarea tor externă. aceste novele — cast romanele șl dramele — stal 
țoale de ambiant local, s'c lfart; Iar personagiile curente sînt .tnoințit 
amili*,  făranll cu patimile si durerile lor. Se poate spune schematic 
că toată această producție epică osc’lează pe trei axe : 'ubhca piitță 
ie pa'lmă, chinul foamei cu gri,a zilei de mine, și în sfîrșit raspe-șr 
IbL Iubirea caldă pentru căminul dome» Ic.

Prin acesie aspecte aria verghiană In'ră și ea în cadrul fa!mo*-  
set arfe sociale, abtinîndu-se în«ă și aici dela acel sarbăd umanita
rism creștino-romantic și dela tendinfa retorismului social : se vădește 
«socială*  prin acea comprehenslbiiiiale umanitară care înfrățește p? 
artistul superior cu viata și cauza celor slabi $1 umilii).

Din aceste preocupări se filtrează tot ce e mai mare în aria 
lai Verga, seria de romane și novele în itula'ă I Vln'i din care fac 
perle două capodopere : (.nu numai ale lut Verga, și nu numai aia 
romanului italian din a doua jum. a sec. XIX. ci a insuș) romanului 
european dîn acest timp*)  / Mgiauogila și Mastro-Don des na Ido (or 
aetiza lor detailată în cap. VII Vili pg. 145 segg.)

Pentru desăvîrșlrea impresiunii produse de personagiii« princi
pale ale acestor romane, Russo omite să atragă alenlie asupra aspec- 
fulul că ele fac parte din neamul acelor .desrăJăeinati", care au 
furnizat mal pretutindeni subiecte impresionare romanului verist di» 
ultimele decenii. încolo, din amănun|i>a sa analiză, se capătă o fermă 
convingere despre superioritatea artei verghiane și prin aceasta stu
diul îșl atinge cu prisosință scopul propus.

In mod cu totul secundar Kusso dovedește și preocupări de is> 
torlc-literar, adăogind la finele volumului un Apendice Blo-Bibliogra
fie îa care oferă un abundent material informativ, bine adunat și ta 
mare parte inedit, la care se adaogă o complectă listă cu cronologia 
lotregel produci li a lui Olov. Verga.

OV. ROSSI

RaphaeUGeorges Lévyt La Juste paix ou la oérilé sur le 
traité de Versailles, Paris, Librairie Pion, 1920.

Tratatul din Versailles a primit, în opinia mondială, o dureroasă 
lovitură pria lucrarea tui /eynes.

Eșilă dlutr’o sorginte oficioasă, aducea, în afară de date precise 
și considerafiunt documentate, indignarea profundă a unui autor com
petent și autorizat. Lucrarea, căutînd să se ocupe numai de conse
cințele economice ale păcii, adică de bazete înseși ale tratatului că
ruia Ke/nes ii contestă orice posibilitate de realizare-devine, tocmai 
prin acest caracter special și precis, lăturalnică și superficială acolo 
Unde cotă să-și lărgească punctul de vedere.

Dealtfel toate preocupările în jurul acestui subiect devin cu aîii 
mai falșe șl mai îndepărtate cu cîl cearcă să fie mai generoase. Tra
tatul din Versailles nu poate intra în cadrul vag ai deciarajiunllor wil- 
eonlene.

El are o bază mai solidă și mai eternă. El formulează pacea 
panică a lui Clemenceau, fundată pe forjă șl disiruc|iune. Pacea a- 
ceasla, ca toate celelalte, nu cată să fie decit organizarea unui echi
libru social prin proporționarea tor|elor concurente, tar nu prin armo
nizarea lor. Ia ochii iui Clemenceau, care a predominai auuosiera, na 
se poale asigura o mai lungă durabilitate acestui echilibru decit pri< 
reducerea considerabilă a puterii germane, care, fiind intr’o continuă 
și imensă dezvoltare, emeninjă veșnic zdruncinarea tui.

Punctul acesta de vedere e cu deosebire serios șl nu e mai 
pueril să crezi îa oportunitatea lui decit în posibilitatea ideală a în
frățirii universale.

Dealtfel se pare că alla|ii au înjeles să se considere liberali de
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obltgafluneô respectării restrînse a punctelor wllsontene delà primul 
refuz a! Germanilor ș> maintes dia ceavul der.aslrulul, orice s'ar zice, 
inevitabil șl Intégral al forțelor lor militare, fn (ol cazul, di<cu|la ta 
jurul .contractului', stabilit la 5 Noembrle 1918 între Aliat! și Oer- 
wan’ e o simpatică operă Inutilă. Ea nu poate fi luată în serios, în-fafa 
Istoriei șt a mcntalilàfil omenești, ntcl de partea trădată care, ea în 
«ăși, fusese trădătoare în două ocazii recente. (3resl-Llt. și Buc.)

Conslderapunhe devtn adéquate și Interesante, atunci cînd poartă 
esupra ni'lloacelor tehnice de realizare și în special asupra capacltăji) 
Germaniei de a le oferi. In această prlvinfă,'lucrarea lui Keynes aduce 
vaste contribuții și îșt explică succesul. Ecoul ei în Franța-a fost con- 
stderabtl. Aici, trăește destul optimism in chestiun- a aceasta penfruca 
■si fi produs cartea și consternare. Autorul a primit un blam public șt 
general. Iar cî|iva cunoscători au și luai condeiul.

A-tfel, de curind, R. O. Lévy, membre de l’Inst’lutr Sénateur, a 
publica! un răspuns direct iul Keynes, a cărui carte e numită o »abe- 
ra|lune*.

.La Juste paix*  aduce sabt o formă sobră șl precisă, punctul de 
vedere francez. Căci carlea nu vine să adaoge nimic la cele trei ar
gumente franjuzeșll, care se Inlîlnesc în conversa|iunlie cotidlane sa» 
în articolele de ziare: 1) Sarcina impusă Oermanlei e întinsă, dar ea 
e deparle dea depăil tortele sale. 2) Oermania e datoare să o achite, 
cu pre|ul celor mai mari și mal profunde eforturi, fiindcă e vinovată pria 
agresiunea sa sălbatecă, care a antrenat lumea într’un războia odios, 
și prin modul barbar în care a purlal acest războiu, producînd Eu
ropei pagube materiale imense. 3) Alla|ll, șl în special Franța, trebue 
să vegheze fără cruțare ia îndeplinirea Integrală a datoriilor germane, 
fixate a'ît de modest și generos prin (ratatul din Versailles, fiindcă 
«iimai astfel se va afange la repararea zonelor devastate și la echi
librarea budgetelor șl pentrucă mai ales aceasta este singura con- 
dl|iune reală a garantării unei păci durobile, care n’ar putea fi zdrun- 
cinată decîl numai prinir’o nouă agresiune germană.

in prlvinia alcătuirii generale a tratatului, Lévy consideră cri
ticele lui Keynes de o stranie falșitate (d’une éirange fausseté). Po
litica franceză n’a gind t un moment la restabilirea fidelă a condlfl*  
anilor dinainte de 1870. In adevăr, .unitatea germană n’a suferit nici 
cea mat mică atingere*;  far Reich-aï, .adică guvernământul așa zis nou. 
a cumpărat în 1919 drumurile de fer, care erau încă proprietatea particu
lară a statelor, reatizînd astfel un pas important în calea unită)!! și a 
centralizării*.  Iar via|a viitoare a Europei a fost preocuparea domi
nantă a Conferinței: .ea a redat patriilor lor provinciile care fuseseră 
brutal smulse, ea a dat independenta acelora care Justificau dreptul 
lor la via|ă proprie... Leilmotivul Tratatului delà Versailles este e- 
fortul cei mai scrupulos care s'ar li putut concepe spre o organizație 
politică conformă principiilor justifie! și libertăiii*.

Cînd se ocupă de argumentul Iul Keynes că aliafl! au tins .la 
slăbirea unui Inamic puternic și periculos*,  Lévy nu ezită să scrie îs 
termeni energici șl siaceri că .plenipotențiarii u’au luat măsuri destul 
de eficace pentru a asigura acest dezarmamenl*.

Dar să trecem pesie aceste considerafiuni de ordin moral șl po- 
iiitc pentrucă să rezumăm datele economice ale lucrării lut Lévy, car» 
vor să demonstreze posibilitatea neîndoioasă a Oermaniel de a se a« 
chila de toate obligațiunile sale.

Menționăm delà început obeervaflunea capitală a lai Lévy că 
toate calculele lui Keynes sint făcute utiliziud date dinainte de războia, 
fără să le traducă după cursul și preturile actuale, care le multiplică 
Imens valoarea. Apoi, Lévy adaogă în comentariile sale șl siluatlunea 
Frau|el, pe care Keynes o ignorează, și care e ații de zdruncinată in
cit nu se poate ridica la condi|iunUe normale chiar cu aportul german.

Cărbunele avea ia 1915 in Germania o producpune de 191 mtt 
lone, din care erau consumate pe loe 19, se exportau 33, și răreîneae 
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pentru trebuințele Interne 139 mii. tone. Astăzi, Cermania datorește 35 
ml), tone ansa) diferitelor state, pios 20 mii. pentru citiră ani Franfel, 
yfimîntndu-f astfel mal puțin pentru industria proprie. Franfa consuma 
înainte de războia 60 mi), tone, din care producea 40 mii., importind 
restul.

Prin devastarea regiunilor ocupate s’a redus ia jumătate pro*  
ductfunea, la care adăogind cele 27 mit., pe care Germania Irebue să- 
ie livreze, Franfa nu are in total decît 47 mii. tone. Dar de bazinul 
Sarref Lévy nu vorbește!

Pentru pierderile imense suferite de marina germană, prin sil« 
puia|lunlle tratatului din Versailles, Lévy nu are deci! vorbe de con*  
Mtiarei Erau ți oile (firi în sltuafiunea aceasta și însăși Germania a 
cunoscut-o destul de recent (sic).

Germania nu se poate plînge de exproprierile suferile de pro*  
prieiăflle sale în afară de frontiere: prețul lor trebue «fi fie imputat- 
eomplului de reparafluni. Astfel, Aliafii oferă Germaniei un mijloc- 
«igur șl rapid pentru realizarea sarcineior sale.

Nu mai continuăm. Specialiștii vor găsi în lucrarea tui Lévy daw 
abun 'ente în privinfa cond>|lunilor economice ale tratatului. Criticele 
lut Keynes sînt pufln atenuate. Metoda iui e complectată prin corapa*  
rarea continuă a situation!! destul de zdruncinată și de îngr>]iioare » 
Franței cu acea creată Germaniei prin tratatul dtn Versailles.

Peste toi tnsă același aer: Franța nu cunoaște decît o singură 
condiflune pentru asigurarea liniște! ei in fa|a evenimentelor istoricei 
reducerea factorului german in proporfiuni cere să facă imposibilă a 
nouă agresiune a Iul. Și pentru aceasta un mijloc unic: exercitarea 
unui control continuu și riguros asupra dezvoltării germane care eă 
iftmînă veșnic tributară cu prisosul ei Franfei.

C. I. V1ȘOIANU

• •

C. Siegel, Platcn uttd Sokrafes, Darsietlung des piatonischeu 
lebens^erkes aut neuer Grundiage, Lelpzîg, 1920.

Filozofia lui Plato e cuprinsă tnir’o lungă serie de dialoguri; 
fiecare dialog pornește dela înlîmplări actuale șt se desfășură cu spon
taneitatea și mobilitatea vie fit, însă fără continuare directă in alt dialog. 
Motive de ordin diferit, concepții filozofice deosebite sint înfățișate 
în jocul discufiei celei mai libere. Astfel, descoperirea trăsăturii de 
unitate intre aspectele răzlețe, care sint dialogurile lui Plato, este de 
o însemnătate fundamentală pentru înțelegerea acestei filozofii. Căci, 
fără îndoială, mișcarea dramatică ații de vie ișl are rezortul in vizi*  
unea sintetică a autorului, într'o concepjie organică, care totuși « î» 
continuă dezvoltare. s

Un fir conducător e îndeobște recunoscut: Ideile sus|inule de 
Socrale au un conex unitar. Socrale, protagonistul în dialogurile Ini 
Plato, clădește, piesă cu piesă, în luptă loială ți plină de umor, ca 
reprezentanții spiritului timpului, cu sofiștii și cu adepfi ai filozofilor 
mai vechi — fondul principal din acea mată de idei care coaslilue- 
fUozolia iui Plato.

Socrale a susftnul însă, în viata sa, o doctrină proprie, reținuți 
de Xenoton în »Amintirile*  sale, care revine șl în primele scrieri ale 
lui Plato. In dialogurile lui Plato se poate urmări cum Socrate trece 
pas cu pas peste cadrul doctrinei proprii, devenind organul filozo
fiei platonice. Care.e atunci semnificația lui Socrale In dialogurile Ivi 
Plalo?

Plaio, răspund unii inferpreji, stă subt inrîurlrea pniernică a ta*  
Socrale și, drept omagiu fa|ă de acesta, șl-a desfășurat ideile sale 
prin persoana lui Socrale; filozofia iui Plato, adaugă al|li, e o eonii*  
nuare directă a doctrinei socratice; Plato a pua o temelie mal solidă 
pentru morala iui Socrate.
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Profesorul dela universitatea din Cernăufi C. Sio.gol descopere 
între personalitatea lui Socrate șl metafizica Iul Plato o legătură mat 
slrînsă, mal.organică. El formulează următoarea teză: .Metafizica lui 
Plato reprezintă încercarea de a explica și justifica filozofic perso- 

joalllalea, activitatea șl moartea lut Socrate*.  Metafizica iui Plato uș 
-+nscemnS o coiinuare seu o dezvoltare a învățăturii lui Socrale șl nici 
adînclrea sau prefacerea acestei doctrine, care de fapt nici nu exista 
■jfitr’o formă fixă. Filozofia lui Plato nu e nici descrierea ulefli filo- 
zo/lcea Iul Socrale, cum susțin unii, ci infoBprefartm filozoficii a actb 
rltăjil lui Socrale. Plato meditează »cum e posibil și de inleles un 
oșlfel de fenomen ca Socratilatea".

Siegel preînttmpină o obiec|iune. El nu sus|lne că Plalo și-ar ft 
pus această problemă cu deplină conștiință, ci că în lumina acestei 
Idei conducătoare, în senzul uaei ipoteze științifice, se limpezesc dl 
ferite laturi din filozofia Iul Plato.

Personalitatea Iul Socrate și felul aclivltătU sale o cunoaștem și 
Ctlir .Amintirile*  lui Xenofon. Comparînd pe Socrate al lui Xenofon cu 
cel al lui Plalo, constatăm unele trăsături ident'ce. Ele aparjin iui So 
trate cel istoric. La Plato întilnim insă și altele, nouă, care ne fac să 
Înțelegem mal bine activitatea lui Socrate. Incît, scrie Siegel, »So 
erate a! lui Plato reprezintă întruparea Iu! Socrate cel istoric, care ® 

-ajuns pe cale metafizică la con>il!n|a de sine*.
Socrate el Iul Xenofon e un om cu minte pătrunzătoare, cu ve

deri largi și cu un spirit de independeu|ă, pe care-J afirmă cu ce! mal 
deplin curaj, chiar cuid e amenințai, cu moarlea. Viafa ea, el a închl*  

-nat o binelui public, înfăptuiri! ordine! morale, trezind în concetățenii 
eăi sentimentul de datorie. Dar Socrale e un pedagog cu pătrundere 
psihologică; îndemnurile sale el le susjine cu molive utilitare; feri
cirea individuală, el o arată drept urmare a faptelor altruiste. Aceste 
trăsături le putem fixa după descrierea lui Xenofon.

Cum e de explicat însă faptul că Plalo, un om de un Idealism 
așa de înalt, o fire entuziastă, a pus pe Socrale în centrul operei sale 

pe un om care proferează o doctrină sobră șl utilitară?
Siegel vede șl aici dovada că Plato e fascina! de personalitatea 

Itl Socrate, nu de doctrina sa. Etica lui Socrate nu se mărginește 
numai ta lămurirea de nopunl, ea se desăvirșeșie deabia în domeniul 
frac.lc. Și Plato nu se întreabă deci ce urmează din doctrina lut 
■©aerate, ci cum e posibil ac&st fenomen. Sperate, in care el vede o 
putere demonică mult mal complicată decît bănuește observația empi
rică a iul Xeeofon.

Sl gel araiă apoi cum Ipoteza sa se verifică prin cercetarea ma> 
ani3naa|!t& e scrierilor platonice. El stabilește între aceste un corp 
unitar. Apoiogia șt Krllon, Charmldev șl Protagoras reprezintă origl 
4vle metafizicei tui Piato; Oorgias, Menon, Phaidros, Chaidon, Sym- 
posloa, Gal teta șl Pheaitetos înfățișează dezvoltarea acestei metafizici. 
Din toate aceste scrieri, în care Socrale e persoana centrală, se des
prinde o Imagine complectă a personalității tul Socrate, care poale fl 
identificată cu Socrate al lui Xenofon. In aceleași scrieri, Plato, pentru 
justificarea teoretică a activități tu! Socrate, ajunge la o serie de 
prcbieme, care aică'uesc o conceplie unitară. In Symposlon, e- 

'roui moral, care e Socrate, e plin de cea mai exuberantă veselie și 
pfâcere de vlajă. Pentru Plalo se ivește problema: cum e posibilă ft 
ceasiă împreunare de seriozitate morală și de veselie într’aceiașt per
soană. Diu comunicările Iul Socrate asupra Iubirii (Eros) — care le- 
datoreșle profetei Diollma se desprinde sensul: Și in plăcerile aim 
jurilor esle uu element Ideal, cricc tublre este o năzulnjă spre veclaicle. 
Iubirea sensuală esle ireapta ir.făia pentru adevăratul Eros. frumușel# 
corporală e seninul exterior ai frumușele! sutieteșli. Numai acest So- 
«ate, cu încredere ia valorile sufletești, poate eta ne'ulburat șl îa 
*a|fi morți; ©octale din Symposlon nu dezminte pe cei din Phaldea, 
■c# tot contrastul izbitor intre scenele din ambele dialoguri.

la Protagoras W îatUalm pe Socrate la cercul soliștilor. Socrate 
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combate concepția lut Prolagoras că virtutea se poate invăfa. Cum ® 
de înțeles însă conflictul cu sofiștii pe această chestie, cL'd activitatea 
Practică a lui Socrale urmărește același scop? Deosebirea e aceasta: 
învățătura lui Socrale nu e retorică, nu e o cacitvare prin ovatiunl In- 
efouanfe. ci ca se face cu participarea Interlocutorului. Socrale oOf- 
neșfe rațiunea care mijește în flecare și nu se lasă în sama Insfinc- 
le’lor altruiste pe care le premăreșle Proiagoras; șl acetica frebue X?. 
fie regulate de cunoștința de sine șl sprijinite pe ceva care nu se ră
tăcește. In Manon acest fel de învă|ătură e interpreta! și psihologTc, 
Știinfa este în germtne înăscută fiecărui om și are nevoe numai de"o 
trezire, de reamintire Ganamnesă), prin eforlurl bine conduse.

Luînd dialog după dialog, Slegel arată cum din caracterizarea dife
ritelor laturi ale personalității Iul Socraie derivă principalele probleme 
metafizice, șl Invers, c^loaie dialogurile care conțin elemente cons
tructive din metafizica Iul Plato, se ocupă șl de caracterizarea lui Sa
crale. In dialogurile ceie dinlălu, în care încă llpseșie această metafi
zică, Socrale e un Interlocutor la fel cu ceilalți. In toate dialogurile 
eonstruclive Socrale e persoana principală. O excepjle seamănă șă 
fie în Polițele, care e sinteza tuturor elementelor constructive, și în 
Pheailetos, unde se concentrează problema cunoțtinjei. Dacă aceste 
dialoguri neglijează lalurea scenică șl nu se prea ocupă de persoana 
lui Socrale, explicarea se poate găsi ia faptul, că sînt dialoguri re
zumative; ele nu aduc probleme nouă, ci înfățișează rezultatele cer 
ceiăriior anterioare. *

Cu o admirabilă autocritică, Plato a ajuns la convingerea că me
tafizica sa, îndeosebi doctrina Ideilor, trebue pusă de acord $i cu cons
tituția lumi! fizice. El începe a-și îndrepta aienfla asupra amănuntelor 
mal concrete. In scrierile din bătrinefe, metafizica sa e supusă ia o 
revizuire șl ea sufere chiar o deslrămare. In aceste scrieri și Socrale 
frece pe planul al doilea.

Lucrarea Iul Slegel, prbvtlă în întregimea el, e un interesant co
mentez pentru combinarea creaflunii filozofice cu cea artistică le 
Plato. Ca artist. Plato era preocupai de idei de scenă, ca filozof era 
stăpinlt de trebuin|a de motivare a ideilor sale metafizice. Peniru am
bele dlrecfii I se oferea persoana lui Socrale.

Orice Interpretare psihologică ar mai comporta conexul între 
personalitatea lui Socrale șl metafizica tai Plato, dovada, că un corj> 
unitar din scrierile lui Plato con|ine țoale elementele constructive d'n 
metafizica Iul șl că numai aceste scrieri se ocupă și de caracteri
zarea Iul Socrate, se face peniru prima dală în vasta litera ură asupra 
tai Plato. Constatările tai Siegel au valoare factfcă, ele aduc revizu
irea multor chestiuni din literatura asapra tai Ptalo și drvedesc ce 
amănunte înlănțuirea metafizicei iui Plato după motive etice; cum e 
posibilă aliiudinea morală în lume, aceasta se vădește ca problema 
centrală in filozofia tai Plato-

A. IES AN

Le Capltaine Stcphan Chrlstascc» E»o: (ton das Mottdes ti 
Forces, 1 voi. 8 , 220 pag, Edii. Alfred Coste*  (fosl Schleicher), 

Parîs, 1920, Prețul 7 frs.
Această nouă lucrare a savantului remîn Ștefan Chrîstescu e e 

«omplectare a operelor sale fundamentale L'origtnt de l’Uuiuers ti 
so» tuoiutlon aans fin apărută ia 1911 șl f.'Entrgit crdatrive ei la 
Ptaaio Humaint, apărută ia 1919.

D. Chrislescu e la noi foarte pufin cunoscut de publieul aetîloc, 
desigur pentrucă e... romîn. Publicul nostru cunoaște numai nume 
străine, chiar atunci cind multe din aceste name au onoarea a ti par 
tate de niște mediocrități patente; deaceia nu ae mai surprinde fap- 
tal că savantii noștri sînt aneorl mai cunoscujt în alte Jărl de cit ta Re
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afnfa. Cine ar putea crede ca un simplu căplfan, fost doar șeful Ml“ 
rinei comerciale romîne, să facă comunicări la Academiile de Șllinfi 
ți. Medicină d'n Paris, să |înâ conferințe la Sorbona și să scrie opere 
originale de adincă melafizlcă științifică? Savan)! celebri ca Charles 
Pichet, Flarr.marlon, Edmond Perrier, tiraniy și mutfi alfii i^cu oda» 
elogii bine meHiale -și criticul sever Oabrlel Siallles, profesor de fi*  
lezofie la Sorbona, îl clasează pe Christescu printre cei mai mari S'n- 
■ditori ai timpului.

D. Chrisiescu, inginer.de Construcții navale, se ocupă în orele 
Hbere, cînd nu face planuri de vapoare, cu consiruc|ia... Universului, 
această navă uriașă care piuiește pe nesfîrșilui ocean a! spațiului ca 
« iu)eală formidabilă și, inspirai de fenomenele observate în experi
ențele de desintegrarea materiei, deschide un orizont vast sintezelor 
cosmice. D-sa consideră ca bază primordială uilra eterică a maierieî 
particulele de energie animate de forfe atractive magnetice, ce le mt- 
•nește eteroni. Acest! eteroni în virtutea atractlunilor lor s’au combi
nai între ei in diferite grupe, mal mult sau mai pu|in complexe, care 
fiind de asemenea înzestrate cu mișcări magnetice s’au transformai în 
vibrajluni din cauza ciocnirii particulelor, conform legilor Mecanicei 
ți astfel s’au creat nebuloasele primordiale'de unde au eșlt sistemele 
stelare ți propriul nostru sis em solar.

E curios că această teorie cosmogonică a savantului ChrlsEseu 
a fost întrevăzută de geniul lui Emlnescu.

...La 'nceput, pe cînd ființă nu era, nici nefiin|ă, 
Pe cînd totul era lipsă de viață șl voință, 
Cînd nu s’ascundea nimica, des! toi era ascuns, 
Cînd pătruns de sine însuși odihnea cel nepătruns. 
Fu prăpastie? genună? Fu noian întins de apă? 
N’a fost lume pricepută și nici minie s'o priceapă. 
Căci era un întuneric ca o mare făr’ o rază, 
Dar nici de văzut nu fuse și nici ochiu care s’o vază, 
Lmbra celor nefăcute nu ’ncepuse-a se desface, 
Și în sine împăcată stăpînea eterna pace!
Dar de-odat’unpunct se mișcă. . cei dintăiu și singur. îafă«l 
Cum din haos face mumă iară el devine Tatăl!...
Punctu-acela de mișcare (adică eteronul d lui căpitan Cbrie- 

tescu), mult mai slab ca boaba spumii, 
E stăpînul fără margini peste marginile iumii...
De-atuncl negura eternă se desface în fîșii 
De atunci răsare lumea, iună, soare și stihii... 
De atunci șl pdnd^istăzl colonii de iuml pierdute 
Vin din sure liâiSfe haos, pe cd-dri necunoscute 
Și tn roluri luminoase izvortnd din nfinit. 
Sini atrase tn oiajd de un dor nemărginit...

Am sablinial versurile caracteristice, prin care Eminescn ne *-  
rată acum 10 de ani că poezia lui va fi în concordantă ca teoria et»« 
îoailor din 1920 ! Dar în deosebire de concepția pesimistă a paeta- 
iui despre distrugerea Universului,

...Cum s’o stinge, toiul iere ca o umbră 'n fnlonerie 
Căci e vis ai neființei universul cel himeric...

șavanlul Chrisiescu, conform legii conservării energiei, ne arată să 
energia de disociere a atomilor fiu se pierde, ei retine la energia ai- 
tvetică primordială, regenerîud astlel Natura.

Bazat pe principiul compunerii for|elor, d. Chrtsiescu admite să 
t« natură ioate corpurile posedă două mișcări, una de rotație ți alia de

inginer.de
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fransta|te, dar aceasta din urma se transformă în vibrațiunl peata# 
corpuscuiele infinitului mic (eteronl. atomi) etc. în timp ce pentru cot- 
parile mart fa forma curbelor lui Kepler, din cauza afracfiunN univer- 
sale. t». Chrisiescu explică cu ajutorul teoriei eteronilor formațiunea, 
tuturor corpurilor existente șt compunerea tuturor forfetar : afinitatea, 
coeziunea, gravitatea, atracllunea universală și mai adaugă încă do«ă 
forje :

1) fort« eosmogenll, care are tac 1a formarea iniltată a atomi
lor (sau cum am «pune cu alle cuvinte : forja cosmogenă e forțe care 
materializează energia creiînd astfel materia).

2) forja de atracțtune magnetlcovosmtcd exercitată intre siste
mele lumilor, ce corespunde, după cum ne apune autorul, noii lefi 
de atracffune universală a iui Einstein.

D. Chrtstescu îșf sorljină teoriile de o parte pe fenomenele de 
conștiință șl pe natura energiei, de altă parte pe teoriile organizației 
magnetice a lumilor șl forțelor șî evoluției mediilor.

Oîndlrea plină de avînt și îndrăzneală a autorului operei .f’ft- 
■oergie orlatrice el ta Pensée humalne' unde ne transportă în domeniile 
nestrăbătute încă ale psyohoenerg tlcel. ulfra-cosmosului și spafiaM 
cosmogen, o găsim și în -Eeolution < agnétiques des Mondos et de*  
Porces',

Pentru a introduce cetitorul în labirintul Energetismului materi
alist, d Chrisiescu face mat întălu o admirabilă schiță pslchologicù 
a gîndirli și memoriei, apoi ne descrie psfchologia fenomenelor Na
turii, pslchologia fenomenelor radioactive, ne familiarizează cu dI«cu
llile filozofice asupra masei, greutății Inerției și materiei corpurilor 
din Natură, tălmăcind intr’un mod popular natura energiei și după a- 
ceastă pregătire ce expune o teorie originală a luminii : teoria etni 
sioo-ondulatorte.

Autorul acestei (eoril curioase admite că emisiunea radiantă e 
cauza ene'giel luminoase a cărei travaliu transmis inir’un rxediu ava 
ieri al, produce ondula|iun) eterice ce se manifestă subì formă de ta 
mină în aparatul nostru vizual.

Intr’un capitol întreg consacrat Evoluției mediilor, autorul ne 
explică influenta evoluita! mediilor asupra adaptării corpurilor ia na 
tară și compară adaptarea evolutivă cu cea cosmică și biologică. ’ O 
ipoteză îndrăzneală prin care explică evoluita mediilor șl care ar pu
tea fi ridicetă le rangul de teorie, dacă va găsi mal muli sprijin in re
alitatea experimentală, e ipoteza mediului cosmogin. Prin această > 
poteză savantul romîn admite existenta unei a 4-i sidri a materiei, 
dincolo d.e starea gazoasă, mai fină ca clerul. Mal muli, în tac de a 
suprima clerul ca Einstein, d. Chrisiescu îl face să existe numai îa 
vecinătatea sistemelor solare, ba ne mul arată cum noua teorie a a- 
traefiunii universale a lui Einstein poate confirma existenta mediului 
cosmogen. Astfel deviația luminii în vecinătatea soarelui (observa.« 
și măsurată eu ocazia eclipsei totale deia 29 Mai 1919) d. Chriatescvi 
» explică prin refrac/lunea datorită densi tàlli mat mare a eterului in 
farul soarelui ! s

Ramine ca viitorul aproolal să decidă asupra adevărului acestor 
lucruri. Deocamdată teoriile lui E.nstein nu pot fi clătinate nici cu 
an milimetru, ele fiind clădite pe axiome (postulate) șl pe calcul ma 
temelie. Nici Chrisiescu nu-1 critică pe Einstein cîtuși de pulin, dar e 
de părere că noua lege a airocflunil lui Einstein poale ii expllc&ta 
prin »sistemul cosmogen*,  prin urmare noua teorie a gravltăfii ar con
firma ipoteza mediului cosmogen.

De altfel prin acest mediu primordial cosmogonic al materiei se 
poate explica foarte bine haosul magnetic primitiv al materiei șl coas- 
fitutta nebuloaselor stelare, ceiace p încercai să facă autorul cu ea 
succes etrătuclț.

D. Chrisiescu e un îndrăzneț metafizician și un adevărat fremo- 
flreur al ștUnlel, cum e și (Just., ve le Eon, cu care de altfel e rid«
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ioni? prin rnuilip'ele sale ocupajluni enciclopedice. Căpitanul Chris*  
Sescti. care e inginer de geniu naval, a scris (ratate de inginerie... e« 
tecirotehnlcă, se ocupă apoi cu astronomia, biologia, istoria, psiholo*  
gin, filozofia șl cile altele. Acum tipărește zece volume de „HisMre 
■peychologique de la Philosophle", un volum despre telepatie energe*  
flad și o mulflme de alte lucrări a căror publicare a fost întreruptă 
dta cauza războiului. Cu toate aceste multiple ocupajluni, d. Chris*  
tescu are timp să se ocupe șl cu... gimnastica, punînd mare prej pe 
dictonul latin .Mens sana in corpore sano‘ șl astfel, dintr’un băeja» 
debil care la 11 ani era predispus ftiziei, căpitanul savant a ajuns un 
adevărat atlet, care a putut ridica 85 kg. cu un singur braț și 96 kg. 
ra dinamometrul forțelor, cu pumnul.

Și cum acest căpitan este în același timp și un atlet ai gîndirîi, 
*e putem explica ușurința cu care ridică teoriile cele mai grele șl a- 
runcă rrdntea cetitorilor în cele mai depărtate regiuni ale cugetării «• 
menești.

L. FLORIN
• ••

Oeorg Mariynxkl, Die Methode des Expressionismus, Siudteu 
so seiaer Psychoiogie, Mit 24 Abbiidangen, 1920, Verlag von Kiinkhardt 
t, Biermanu. Prelui 11 mărci.

Marzynskl opune, ca metodă, impresionismul pictural, expresto 
alemului.

Impresionismul ar fi fost un fel de naturalism a cărui atenție ia*  
cordată o fost îndreptată asupra culorii, pe care a încercat s’o redea 
cît mal exact, desfăcind-o de influenta falsificatoare a memoriei și a 
asociațiilor sufletești Intăiu, în locul culorii de memorie,-de pildă bir*  
Ha albă e considerată mereu ca aibă, pecînd de fapt nu e albă decîl 
sub! lumina difuză de soare șl ferită de reflexe colorate,-imp’resio*  
«fștli ou piciul culoarea naturală a hîrtlei albe, care duoă Împrejurări, 
variază, ca în violet sau verzui. Al doilea, în locul culorii, oarecum 
tridimensionale, și de obiect, impresioniștii au căutat culoarea natu*  
rals, așa zisă de suprafață. Șt anume culoarea în aiară de purele ei 
calllăti de ion, lumină și saturare, capătă o nuanță deosebită după o*  
blectul la care gîndim că aparjine. Pentru a scăpa de elementele a*  
dimllatlve și a ajunge la pura culoare de suprafață, se poate proceda 
gliinilflc privind culoarea printr’o deschizătură intr’un ecran, așa casă 
au ghicim căru. corp aparține, impresioniștii procedau insă mai co*  
mod, privind repede obiectul ca pentru schiță, din punctul de vedere 
intelectual, dar ateu|i din punctul de vedere al culorii.

.Impresionismului care e obiectiv, i se opune expresionismul care 
e subiectiv. Expieslonlsmul caută să reproducă iniaginele memoriale 
și, măi general, sutietul, fie stringînd mai de aproape aceste imagini 
și transformindu'le apoi după gust, fie utiiizind liniile și culorile ca 
mijloace unice de a produce clect pictural, după cum muzica produce 
efecte din simple sunete, nu din cuvinte. Bine*in|eles,  zice Marzțnskt, 
deosebirea nu irebue exagerată. Nici un naturalism și deci nici un 
impresionism nu e lipsit de oarecare subiectivitate; după cum orice 
expresionism, cil de subiectiv, se rapoartă cu toate acestea inlrucîtv» 
Iu lumea externă. Deosebirea constă îatr’o .deplasare de accent*

O. SAVUL
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»avue ctas Deux Mcndes 
(ianuar, 1921);

Louls Olllef analizează Stive» 
«irile lui Margo» Asquiih. Au
tobiografia sofiei fostului prim mi
nistru e una din operele care stîr- 
®eșfe azi mal multă vîlvă în An
glia, prin uccesul ei de curiozllate 
șt de scandal. Cenu) acesta des- 
lui de cunoscut în Franța e nou 
pentru publicul englez șl hotărî- 
rea autoarei de a șl da în vileag 
jurnalul în timpul vieții, ceva cu 
lotul contrar moravurilor. Una din 
Însușirile caracterului D-nei As- 
guiț e însă sinceritatea absolută 
și îndrăzneala dea înfrunta în ori
ce moment opinia. In amintirile 
sale, atunci cînd e vorba de co
pilărie, de tinerele, de viata 
conjugală chiar, ea nu se dă în
dărăt în fa(a destăinuirilor indis
crete nici a detaliilor picante. Fiică 
a iui Charies Tennant, celebru 

' constructor de mașini din Olascov», 
emto al lui Glastone șl unul diD 
șefii Angliei liberale, șl a unei 
mame de o rară frumuse|ă care 
s’a ocupat însă prea puțin de e- 
ducațla el, mica Margaret a cres
cut fără nfc> o dlreciie morală, 
în toată libertatea, cetind la în- 
tîmplare, agățîndu-se’ de arbori, 
sulndu-se pe cai sau fumînd cu 

- ștrengarii ținutului. Mai tîrziu miss 
Hargot avea un cerc, un salon, 
amici și detractori și se bucura 
de o celebritate zgomotoasă, a- 
lunci cînd, înconjurul*  de adora*

lori, apărea ca amazoană, pe c*m-  
pille de curse sau la vinătoare. 
Cu toată viata ei mondenă, di
neurile și balurile dela care nu 
lipsea, Margotnu era o persoană 
frivolă. Cuprinsă de dorință de a 
se apropia de popor, răspîndită -
prin anii nouă zeci ai secolulvF 
trecut, ea făcea un apostolat și ex- 
perienți sociale prin cartierele să
race și atelierele Londrei. Dar (*•  
năra scoțtonă voia mai ales să Joa- °
ce un rol șl, la optsprezece ani,avea 
deja opiniile el asupra Iul Home- 
Rule și a tehestfunilor mllllare. Ca
mera ei de fată era un salon po
litic. Fără a fi frumoasă, ea exer- 
ciia o adevărată atracție asupra 
unor oameni ca Baifour, lord 
Curzon sau John Morley cu care 
discuta cu multă seriozitate des- 
baterile din parlament. Rolul sătt 
în cenaclul cunoscut subt numele 
de ,The Souls*  (societatea spiri
telor) a fost desigur considerabil 
Originalitatea acestei societăți « 
fost liberalismul. Pentru prime 
oară partidele au fuzionat fără 
ou scop ascuns și prteltntile par
ticulare nu au fost sacrificate lup
telor de principii. în acest mediu 
s’a îndeplinit una din metamor
fozele Angliei tradiționale. Ve
chea geografie a partidelor a foșl 
desilintată, programele și ideile 
ș’au pierdut conturul. Aci trebue 
c utate origlnele modernismului. 
Istoricul viilor va găsi în privințe 
aceasta elemente prețioase în««
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venirile d-nel Asqulth, dar mal 
ales o galerie a Englilerei la sfîr- 
^HuJ secolniul reginei Victoria, 
șlluefe prinse, cu un creion' ușor. 
In care regăsim ffnejea unei slă
vi ne de casă care obligă pe oas. 
pejii săi să se amuzeze cu Jocul 
delicat al portretelor. Cel mai In
teresant e desigur acel ai lui Ar- 
Ihur Balfour, omul celebru șl ar
hanghelul soc.ietăjii spiritelor. E- 
vocate cu multă pulere de vlajg 
șl spirit sînt deasemeni pre
umblarea cu bătrînul Gladstone, o 
vizită la poetul Tennyson, întîl- 
«trea in drumul de fier cu ves
titul general Boolh.

Suvenirlle d-nel Asqulth sînt scri
se eu un lalent literar incontesta
bil si cuprind pagini pline de far
mec; iolușl cetindu-le, nu po|l uila 
că Anglia era o |ară unde disci
plina sentimentelor, rezerva expre
siilor, austeritatea cuvîntuiui și pu
doarea confidentelor erau o re
gulă a vieții morale; două se
cole dc puritanism șt o puter
nică viafă burgheză ridicaseră 
niște cadre pe care imaginația 
nu le putea vioia De aici rezulta 
a tlnuta și fizionomia tării o or

dine, o demnltete ce păreau a fi 
traco! in singeJe și natura en
gleză.

Cartea d-nei Asquith ne dove
dește că această disciplină înce
pe a slăbi, că aceste cadre încep 
a ceda și pare a fi semnui unei 
revolufiuni profunde în senzlbiii- 
iaiea engleză.

La revuo de Paria (lanuar, 
Mart 1921). Arthur Raffaloolch. 
Conferința financiară interna
țională de ia Bruxelles.

Deși universală, criza economică 
eare a urmai războiului nu se ma
nifestă pretutindeni în chip uni
form. Ea atinge cu o intensitate 
variabilă țările și indivizii. Dacă 
numai unele popoare sufăr de 
foame și de frig, de lipsa de hai
ne șl de încălțăminte, de medi
camente și de articole de menaj, 
pretutindeni viata s’a scumpit, re*  
laJUie economice și comerciale au 
devenit mai grele, nu numai din 
cauza restricjluiiiior, prohibițiilor, 
creșterii drepturilor vamale, dar 
datorită încă dificultăților extre
me de a piăti articolele necesare, 
care irebue Importata dinafară,

. ■ * <•-*<  
cu ajutorul altor mărfuri, servlctî 
sau noi credde. Solidaritatea între 
aliajf, unitatea frontului financiar 
constituit în Februar 1915 n’a su
praviețui! armistițiului din 11 Noem- 
brie și a încetat în Martie 1919. 
Lumea civilizată pare a se divide 
în două grupe; acea a națiilor care 
au suferii puțin în războiu sau au 
rămas neutre și acea a napilor 
mal mult sau mai pu|in încercate 
în timpul ostIHlătllor cași a ce
lor ruinate de înfrîngere.

Mulfi și-au închipuit că ajutorul 
statelor bogate va continua cîtva 
timp cel pujln și în epoca de iran- 
zlpe. Socotind cîi s'a abuzai îs 
timpul războiului de alocajil și de 
ajutoare venite dela stai, această 
mentalitate nu are în ea nimic 
surprinzător. Lumea sufere de e- 
feciele unul spir,t de pauperizare 
șl de demoralizare socială care 
dovedește o slăbire serioasă a 
sentimentului de răspundere a in
divizilor șl a națiunilor. Această 
mentalitate a fost încurajată de 
promisiunile electorale ale poli
ticienilor de preiulindenl, în frun
te cu Liovd Oeorge. Dar acesta 
promisiuni au fost eludate. Finan
ța engleză a curmat repede cu 
solidaritatea din timpul războiului; 
iar misiunile oficiale, trimise în 
Stateie-llnile, au întîmpinat refu
zul politicos dar hotărîl atît ai 
ministrului tezaurului cîl șl al băn
cilor private americane. Alături 
însă de fanaticii șl iluzioniștil care 
perzistau în a face apei ia sta
tele bogate, o întreagă categorie 
de oameni compelenji, bancheri, 
negustori, oameni politici au fost 
convinși de necesitatea unei epo- 
perafii internaționale. Vissering, 
prezidentul băncii neerlandeze, a 
luat în Noembrie 1919 ini|iallva 
de a convoca la Amsterdam o- 
reuniune de bancheri economiști, 
unde s’au discutat problemele fi
nanciare la ordinea zilei, prezen- 
tindu se guvernelor interesate «n 
memoriu cere Indica remediile 
pentru ameiiorerea stluafiei. Di- 
ferite guverne au primit comuni
carea memoriului elaborat ia Am
sterdam și care conchidea la con
vocarea unei conteriu|e interna
ționale. Austen Chamberlain a 
retuzal să ia inijiailva unei ase
menea coaferinje eusjiaind eă 
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uparjine de drept Siateior«Untie. 
Consiliu! Socielăjii Națiunilor a 
decis inși, în Februar 1920, con« 
votarea unei conferințe internațio
nale pentru studierea crizei finan
ciare șl căutarea mijloacelor de a 
înconjura $1 atenua urmările ei 
■primejdioase. Douăzeci șl cinci 
de state, considerate ca cele mai 
Interesate, au fost invitate să Irî. 
mită cile trei delegafi. Promotorii 
conferinței ar fi voit ca ea să se 
reunească in Mai, dar a fost amt- 
nată la Septembrie. In cursul lui 
Marile insă consiliul suprem ai 
altatilor a lansa! faimoasa sa ho- 
jnelie care consfitue un document 
de prima ordine. In el se găsește 
expozeul problemei caracterizate 
prin desorganlzarea economică a 
lumii ți enorme ridicare a pre
surilor.

Cauzele mulliple ale acestui fe
nomen sint analizate : tnflatiunea 
monetară, insuficienta producției, 
distrugerea capitalurilor, dispari
ția Rusiei ca unul din marele cen
tre de aprovizionare a Europei în 
cereale, ouă, uni și materii pri
me, in fine absenta unei păci 
reale a lumii.

Consiliul suprem recomandă mă
guri de natură a micșora dificul
tățile Europei: restabilirea relații- 
âor economice cu Europa centrală, 
limitarea chellueliior militare și 
navale, libera circulație a mărfu
rilor în statele nouă și mărite, sfîr- 
fitul crizei de lene, un apei la e- 
conomla publică și privată, res
taurarea equiifbrului bugetar, in- 
sfinăloșarea circulației fiduciare 
fir in finanțe asigurate cu ajutorul 
impozitelor, încetarea emisiunilor 
monetare. Acest memoriu confine 
esența însăși a deliberărilor con
ferinței din Bruxelles. Membrii 
comitetului de organizare au ve
nit inarmati cu o mare cantitate 
de documente oficiale și analize 
făcînd apel și ia luminile cîtorva 
economiști reputali ca Bruins Cas- 
sel, Oidc, Pantaleoni și Pigon. 
Raportul elaborai de comitetul de 
organizare și prezentat la 8 Oc
tombrie 1920, cuprinde o descriere 
a situat'ei care se termină prin 

-aceusiă irază caracteristică; .O 
flamă laie a lumii produce mai pu
țin dec>t consumă; exportul e in*  
suficient pentru a plăti importai; 

creditele numai ar putea acoperi 
această iacună; dar cauza însăși 
care le face necesare, le face în 
același timp dificile“»

Problema specială care a făcui 
obiectul lucrărilor conferinței a 
fost stabilirea unui sistem finan
ciar, care să permită facilitarea 
schimbului șl distribuția echita
bilă a produselor între popoare. 
Recomandările celor 4 comisiuol 
speciale (finanțe publice, circu
lație monelară șl schimb, schimb 
intern, credite) au fost aprobate 
în unanimitate. Ele cuprind afara 
de unele fraze vagi asupra eco 
nomlllor și a organizării industrei 
cîleva elemente pozitive: condam 
narea inflajiunii, adeziunea ia 
etalonul de aur, înlăturarea mo
nedei Internaționale șl chiar a 
monedei de compt internațional. 
O formulă concretă a fosl pro
pusă pentru organizarea, creditu
lui internațional. Conferința ♦» 
adoptai idela lui Van Meulen din 
Amsterdam, relativă la crearea 
unul institut care va fi pus la dt# 
poziția statelor ce doresc să re
curgă la credit pentru plata ie» 
porlafianllor esențiale. Mecanis
mul ar fl acesta: un importator, 
dorind să cumpere mărfuri deift 
un exportator dlnlr’o tură străină, 
se va adresa comislunti centrale 
pentru a obflne autorizația de a 
Importa în schimbul unor obb- 
get‘i garantate de statul din care 
face parte. Aceste obligații, dup» 
executarea contractului interve
nit între importator șl exportator, 
ar reveni importatorului care le-a*  
da guvernului său, care «e va pu
tea utiliza în noi operații. Ace«< 
pian pare simplu în aperenjă, a*  
plicapa lui e însă compiicaiă ș*  
grea. Viitorul va dovedi dacă drep
tatea nu e de partea scepticilor.

Activitatea conferirile! a tosi 
divers apreciată. Atmosfera mo 
raiă în care s’a desfășurat a fosl 
mal de grabă impregnată de pe
simism. Hartley Wlihers, redac
torul lui Economist, crede că di
ficultățile care se opuneau unei 
uejiuai inlernajionaie practice Ș< 
eficace, erau enorme șl de neia 
vina. Tot binele care se aștept» 
de la ea era să convingă pe fie
care din statele reprezentate sa
și pună casa în ordine din punci
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de vedere financiar, să liberei*  
întreprinderea privată și acliviialea 
Industrială de control, reslric|iunl, 
Impozite vexatorii sau excesive. 
?ii în aceasta ordine de Idei, con» 
ertafa internațională a răspuns 

așteptărilor, semnalind cel puțin 
primejdia și mijloacele raționale 
de a o preveni.

intr’un articol, intitulai Geneva 
<1 Weahingfon, Louls Aubert des*  
crie prima adunare a societății na
țiunilor $1 discută atitudinea Sta- 
telor-Unile fată de ea. Această 
udenare nu a fost, după părerea 
Ini, o conferință diplomatică sau 
na congres de juriști, ci mai de*  
grabă un parlament. Din cele pa
truzeci șl două de puleri repre
zentate în adunare, patrusprezece 
«orbeau limba spaniolă, grupul 
slav (Ceho-siovaci, Jugo-slavi, Po
loni) a fost în sirinsă legătură, 
deasemen! cel scandinav a lucrai 
în acord cu Olanda și Elveția. Ja
ponia, China șî india reprezentau 
Asia. Europa nu a mai fost ca ai- 
Udată" singurul personaj Istoric. 
Printre cci pairu membri neperma- 
nen|i ai consiliului, un Ioc a fost 
reierzat Amerlcei de sud șl un 
loc țărilor dm celelalte continente. 
La noile alegeri, Grecia a fost 
inlocuiiă prin China. Oreutăfile cu 
care a evul de luptat adunarea au 
lost numeroase. Prima e acea 
care privește raportul dintre pu
terile meri și mici. Puterile mari 
sini reprezentate in mod perma- 
aeni de consiliul socletafii, care 
tajre ședințele adunării conduce 
Ungur afacerile. înainte de adu- 
sarea dela Geneva, unele puteri 
ca interes limitai luaseră parte la 
elaborarea pactului ș> patru din 
ele ocupaseră in consiliu locurile 
care nu erau permanente. Dar de 
data aceasla, cele treizeci $1 trei 
de puteri, membri originari ai ligei, 
ce și puterile care acceptaseră 
Pficluî, erau pentru prima oară în
trunite și tonie voturile cintăreau 
deopotrivă. Puterile mici aveau 
de-dala aceasta o tribună. Și ele, 
prîs analogie cu parlamentele na
ționale, au încercat să transforme 
vonsiiiui în minister, făcînd inter
pelări și discuiîndu-i prerogativele. 
Dar adunarea n’a acceptat ca re- 
Jajiiie dintre consiliu și adunare 
"S fie acele care sînt Intr’un par

lament, între puterea executivă șt 
cea legislativă. Propunerea Argeș- 
linei asupra realegerii tuturor mem
brilor consiliului, chiar și a celor 
ce reprezintă marile puteri, a fost 
respinsă. Opoziția dintre marile și 
micile puteri a fost dublată de a- 
cea dintre foștii beligerant! și foș
tii neutri. Cei din urmă erau de 
părere că amărăciunile războiuluL 
nu mai Irebue să continue în si
nul unei socielăli menite să ser
vească drept teren de reconciliere 
intre învingători șl învinși. Ea Ire
bue să rămînă deschisă tuturor 
popoarelor. Această teză a fost 
eusilnuiă de Elveția, Olanda și de 
Barnes, reprezentantul travailiș- 
tilor englezi. Adunarea a admis lai 
societate Austria și Bulgaria; dar, 
în urma cuvîntării lui Viviani,. s> 
hotărît că Germania nu poate fi 
admisă ,cîi timp nu prezintă ga
ranții efective în ceiace privește 
sincera el Intenfie de a obser
va angajamentele Internaționale0* 
Două puteri mari lipseau din a- 
dunăre : Rusia sovietelor care & 
refuzai să stea de vorbă cu . a- 
ceasta a doua internațională in re
dingotă*  si Statele-Unite. Aceslea. 
stind deoparte, su Intenjla să for
meze o altă asoc>a|ie a națiunilor, 
deosebită de acea din Geneva.

După acei din Washington, So
cietatea na|lunilor nu Irebue să 
aibă un caracter politic și econo
mic, cl să conziste intr'un simpla 
acord Juridic. Prezidentul Hardlng 
a declarat că poporul american 
dorește să evite obligațiile poli
tice și militare ale tratatului de. 
Versailies șl ale ligei. Rămine a- 
tund ideia unei curji de Justiție 
Internațională a cărei jurisdicție 
să fie obligatoare șt cu o autori
tate necontestată, _ chiar fără În
trebuințarea forjei. O astfel de 
curte poale exista in bialele-Unlte, 
unde are ia spate o putere exe
cutivă, un congres, minislere și 
presiigiul unei seculare ircițli Șli- O. 
curte de Jusii|ie interna|ior*aiâ.p«a-  
tru a funejiona presupune insă un 
anumit mediu Juridic, morovuri, 
tradiții, legi, în scurt o adevaratft 
viată internațională. O altă deose
bire e acea că Washington na 
fine ca Geneva la caracterul uni
versal ai societății, ci ar prefer*  
scindarea ei In grupări coniinen- 
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tale. Conflictele mondiale care 
interesează loialitatea națiunilor 
ar fl Judecate de o curte de jus
tiție analoagă cu acea dela Haga, 
dar conflictele care nu intere
sează decif un continent, pot fl 
judecate de un tribunal interna
țional a cărui compelinfă ar fi re
dusă ia acest singur continent. 
Dar această grupare pe conflnenle 
pare azi anachronlcă. Ea îșl avea 
rostul cînd panamericanlsmul se 
baza in Statele Unite pe tradiția 
Izolării fafă de Europa și cînd A- 
merica centrală și cea de sud se 
temeau de ambițiile ei coloniale. 
Dar azi, repubilcele americane 
dispun de cincisprezece voturi în 
Societatea națiunilor șl, conform 
principiului .America a America
nilor*,  Statele-Unile ar trebui să 
recunoască și quasi-indepv ndenja 
afacerilor continentului asiatic. 
Dacă societatea națiunilor ar ad
mite diviziunea afacerilor pe con
tinente, unde ar intra acele ale 
imperiului britanic ale cărui inte
rese sini pretutindeni ? Franfa a 
încredințai societății națiunilor trei 
«nari chestiuni: acea a adminis
trării (eriloruiui Sarre, dreptul de 
Investigație asupra armamentelor 
Oermamei și dreptul Austriei de 
a se uni cu Germania, ta e dar 
direct interesată, ca societatea 
dela Geneva să prospereze. Tre- 
bue să iacă însă toiul ca să a- 
prople de ea pe cei dela Washing
ton. Căci mai muit încă deci! de 
ajutorul material ai Siatelor-Uniie, 
Societatea națiunilor, pentru acreș
te autoritatea ei morală ia|ă de 
rezistenta unora, ate nevoe de 
sprijinul lor spiritual.

Mercurefie France (Februar, 
1921).

ctteva observajiuai asupra 
Kurzilor de d. b. Nikitine. In mo
zaicul de nationalilă|i ale Asiei 
mici. Kurzii, popor de 3 milioane, 
neliniștii și neliniștitor, sini desi
gur un element de care trebue 
sa se |lna samă în solufla ce se 
va da acestei bogate și vechi re
giuni. biudiui prezent ne arată 
structura socială șt ne desvalue 
ceva din via|a și obiceiurile ior. 
Kurzii sini un popor farimitat in- 
tr’o iniinliaie de triburi, subdivi- 
zate și ele in sec|ii din ce iu ce 
mai mici, din cauza certurilor in

terminabile înlre grupuri și mem 
brii aceluiași grup, flecare tinzînd 
să-și impună pe șeful său eredi
tar. Un fel de pece armată: lucne 
foarte explicabil într'un mediu 
unde noțiunea de proprietate e cu 
totul redusă, unde lipsește o pu
tere coercitivă, recunoscută șl ac
ceptată, care să regularizeze ra- 
porturile dela individ la individ, 
șl unde fiece om înarmat e pro
priul său Judecător.

Totuși această masă, la prima 
vedere așa de instabilă și inco- 
herenlă, are o erarhie proprie a 
sa. Pe primul plan sini șeicii. A*  
ceștia sini descenden|li misiona
ri1 or arabi, care au predicai isla
mul tn Kurdistan, s'au stabPtt a- 
colo și s'au asimilai in așa fel că 
au devenit stîlpii sent'mentului na- 
(tonal kurd; lărgind necontenit 
cercul influentii lor, au ajuns șefi 
temooran, s'au îmbogă|!l și dis
pun de numeroase cete înarmate. 
Ei s’nt șl șefii comunităților de 
derviși. Fiecare șeic îșl are re
prezentantul său în fiece trib Im
portant și prin ei întregul Kurdis
tan e acoperit de o refea Invizi
bilă pentru străin, refea prin care 
pot agita oricind intrigile lor; ia 
primul semn al șelcuiui, triburile 
care-1 recunosc pun mina pe arme. 
Propaganda dervișilor ce tinde ia 
restabilirea credlnjii curate a is
lamului și a kaliiatului este hotă
rî! panisiamisfă, Iar șeicii sînt duș
manii neÎHipăca|i ai oricărei lufln*  
en|i străine. Dacă șeicii aa păs
trat neatins prestigiul lor, șefK 
temporari ai triburilor, combătui 
fără crufare de autoritatea tur
cească, au pierdut mult din pute
rea ior.

Sistemul feodel kurd, deși atlas 
greu de otomani, trăește in spi
ritul na|lonal și iu nobilimea kur
dă, foarte mîndră de strămoșii săi, 
a căror genealogie șl lapte ue 
arme te repetă oncînd cu inuită 
emtază. Sini cinci clase de nobUi; 
molah-zade, șeic-zade, bekzade, 
aga-zade șl zeveh-dar. Compe
tenta judiciaiâ a șenlor de trio e 
mărgini ă azi; cele mai severe 
pedepse ce ie pot dicta sini dis
trugerea proprietăți viuovuiaiul, 
tăerea pomilor aiu grădină, ar
derea casei și exilarea din trib; 
aceasta din urmă • cea mai gravă- 
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«a este egală ca : pierderea înfu- 
ror drepturilor Asasinatul e Ju. 
decât după principiul de răsbu- 
aere .to>a*.  Părinții celui ucis aa 
dreptul de răzbunare asupra uci
gașului, care esle în ace ași timp 
exilat pe 5 ani sau mai mult, după 
care treme el poate, cu voia sfa
tului de bătrînl, reveni, dacă 
plătește preful sîngelul vărsat. 
Adulterul e pedepsit cu moar
tea, iar prostituiia e necunos
cută.

Viata de familie a kurzilor e ca
racterizată prin marele respect 
ce se dă femeii: ea conduce casa, 
servitorii sini la ordinele ei ; lără 
voia sa nimeni nu se poale așeza 
la masă, nici mînca ; în lipsa so
lului, primește oaspe|il, îi găzdu
iește Și slă de vorbă cu el; nu-și 
acopere fala. Căsătoriile se fac 
din dragoste. Tatăl esle șeful ca
sei șl dispune de țoală averea; 
în fala Iul nici un membru al fa
miliei nu poate sfa Jos. nici vorbi 
fără voia sa Primul născut ur
mează tatălui și nimic nu esle 
așa de scump unui kurd ca urma
șul său.

In ce privește ocupația zilnică, 
triburile kurde se împart în se
dentare, semi-nomade și nomade. 
Cei sedentari siat muncitori te
naci și foarte buni agricultori: 
sistemul lor de irigații datează din 
timpuri imemoriale șl dealungul 
rigolelor sînt plantate frumoase 
rinduri de plopi. Unele din pro
dusele lor agricole sînt celebre ; 
exportă tutun, nuca galilca. guma 
•draganta. miere, struguri și f<ucie 
uscate Din pricina mun|ilor, nu 
£oi face agricultură in mare și 

Pka căilor de comunicație e o 
piedică in comer|. bemi-sedeuta- 
rii au o locuin|ă de vară și una 
de iarnă ; ei sînt păstori ca și no
mazii; străbat cu turmele de 
veacuri aceleași drumuri și fiecare 
trib își are perfect deiimiiaiâ pă
șunea Ba.

in toiul cons dera|l, acest po
por arie are excelente calitâ|i; 
împrejurările nenorocite în care a 
evoluai via|a sa, au dezvoltat iu ei 
relele aplicări, ce i-au iacul un 
nume așa de defăimat, bune căi 
de couiunica|ie in,a șl uu regim 
care să-i asigure liniștea ar face 

din el un elemeni folositor civtji- 
za|tel omenești.

La Revue Mondiale (Ia- 
nuar. Februar 1921).

O Justă caracterizare a evoluției 
literaturii germane în ult’mele de
cenii găsim în articolul Romsnut 
german contemporan al 
Paul olin. Trei sînt stadiile a. 
cestel evo'u|il care a luat un rllqs 
așa de accelerai, că realizează ta 
zece ani ceiace ar fl îndeplinit 
altădată în treizeci. In primul s’st 
lucrai la ridicarea^>restîgiului Um
bli, la înobilarea Instrumenului 
literar, restliuindu-i calilă|lle sale 
tradiționale și salvîndui de pro
cedeele romanului-folleion ; în ari 
doilea s’a început reforma gîndirih 
Iar al treilea, numit expresionist 
e pasionat de Idei nouă și, pentru 
a le exprima, a revizuit încăodată 
stilul. .Expresionismul*  german 
e .un fenomen de o mare adîn- 
cime*,  ce nu samănă cu .Impre-' 
sionismul*  francez, cu care nuar» 
decît un singur caracter comuni 
acela de a fi o mișcare pur un
ională, un moment al gindirii ger

mane. Definiția e cam vagă. .Ex
presionismul*  este încă e’o. re
voltă contra realismului bastard, 
numii astfel pentrucă ,e bazat pe 
exprimarea obiectelor, ideilor, ca
racterelor, pe exprimarea căutată, 
blneînfeles, în creerul și inima 
artistului*  pentru a-i da toată spon
taneitatea posibilă. Toată tineri
mea germană, depe toate terenu
rile artei, s’a concentrat în jurul 
Ideii expresioniste.

Heinrich Mann este reprezentan
tul primului stadiu al evoluției li
terare. Fără a fl un expresionist 
et a pregătit terenul; el simboli
zează radicalismul literar: e un 
precursor al revoluției, dar nu 
pare a fi prevăzut pănă unde v*  
merge această revoluție. Prinlr’o 
sforțare viguroasă in contra tira
niei lui budermann și Ompteda, 
el dădu limbii șl stilului caiită|ile 
de nobleță și armonie tradiționale. 
Romanele sale, cu o structură chi
nuită. caracterizată prin lipsă de 
imaginație și printr'o admirabilă 
putere de analiză psicholoyică*  
sini o etapă de progres Capo
dopera sa este Oie Kieine btadt. 
un roman remarcabil prii simpli*  
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Halea construcției șt tineta anali*  
«ei psicologice ; ci marchează ui*  
tirani iermen al esteticei lui Mann, 
cu toate că a făcut mai puțin zgo- 
moi ca romanele sociale ale au*  
torului: Die armen Leuten și 
Zwischen die Rassen.

Rene Schtckele face tranzl|la 
intre radicalismul Iui Mann și spi*  
ritul revolutionär al Expresioniști*  
lor. Compoziția îngrijită îl leagă 
de cel dinlăiu, originalitatea gin*  
dirii de cei din urmă. Proza lui 
Schlckeie are ăn ritm grav și mă*  
«urat; sever preot al Justului din*  
«ui combate toi ce-i superficial și 
introduce în literatura germană un 
bumor, o ușurință de imagini și o 
mlădiere de linii, care a folosit con*  
trejilor săi mai tineri. S’a mani
festai în țoale domeniile literatu
rii : ca poet și dramaturg a de*  
gajai poezia de sentimentalism și 
scena de comediile convenționale; 
dar cele trei romane ale sale 
(der Fremde, Meine Freunde Lo 
și Benkal der Frauentröster) și 
cele doua colecjil de nuvele pre
zintă etapele evoluției sale și re- 
Aumă psichologia sa.

Kasimir bdschmld este repre
zentantul fazei a treia, a expre
sioniștilor. Expresionismul joacă 
în teatru și poezie rolul princi
pal ; dar nici in roman locul său 
au e fără importantă. Romanul 
expresionist însă, care termină cu 
tl reactiunea începută și prepa
rată de predecesorii săi, are o 
durată prea mică și e cristalizat 
în opere prea puține, pentru a I 
se putea da o deilni|ic satisfăcă
toare. Psichologia acestui gen 
e încă prea nebuloasă și proba
bil că genul însuși nu e clarificat 
asupra tendinfilor și planurilor 
sale. Edschmid, creatorul roma
nului expresionist, deși are abia 
treizecj de ani, e un mare agita
tor de Idei și formule artistice; 
aducind in literatura germană un 
temperament bogat și generos, ei 
a grupai în juru-i energiile tinere 
și a închis oeiinitiv calea orică
ror încercări de reaejiune. Uie 
achainen Kugeln, ultimul roman 
ai iul Edschmid, se distinge prin 
abilitatea lecui că și prin dispre
țul oricărei lradi|il; dar e o lucrare 
prea Inegală cu pagini străluci
toare și capitole sumare șl obscure. 

pentru a fi o operă solidă și con
centrată.

Chestiunea Irlandei, sîngeroa- 
să $1 tragică, conlinuă a preocupa 
opinia publică din apus. D. Rigle- 
de Vlbraye ne dă an escelenl re
zumai al istoricului chestiunii :

Cînd Normanzii au cucerit An
glie, Irlanda era cu iotul neatlr- 
naiă. Enric al II Planlagenetul se 
gîndi cel dintăiu să-și întindă stă- 
pînlrea peste insula vecină șl în 
1169 cucerește DubHnul - cu pi- 
mînlurile de primprejur, unde se 
așază cîjlva Engleji, dornici de »■ 
face avere acolo. La atîi se măr
gini deocamdată cucerirea, căci 
în veacul al XIII $1 XIV Anglia fa 
prea mult ocupată cu războaek. 
penlru apărarea provinciilor salo 
din Franța șl întinderea slăpin’rtS 
sale asupra Scoliei și Gaiței. A- 
bia la 1391 Irlanda este supusă Îb 
iotul, cînd Ricard ai II-iea debar
că în Insulă șl obflne cu dibăcie 
recunoașterea suveranității soia 
din partea celor patru regi ei 1- 
rilor. Liniște și pace n'a fot! InsS 
niciodată acolo, pentrucă Engle
zii au privii-o totdeauna ca o co
lonie, unde puteau veni și rășini 
din păm.nlut irlandei orice iniia*  
dere, după voe, pentru a-șl fac« 
o moșie; această deposedare, cînd 
brutală, cînd vicleană, »’a primil-a 
niciodată Irlandezul. Deaceia pa
cificarea ireouia veșnic reînce
pută. in vremea Elisabetei eu fost 
lupte crincene și insula cu lotul 
pustiită căci această regină irită 
spiritele și,prin introducerea brus
că a Reformei și, mai ales, prl» 
confiscarea a Jumătate din teri
toriul Uisterului in folosul coroa*  
nef, cum și prin planul de a co
loniza cu țărani englezi întreaga 
insulă. Aceste colonizări oficiale, 
continuate de lacob 1 și Caro! f. 
mai muli decit deosebirea de re
ligie, sîut pricina începutului irl- 
deniei irlandeze.

Triumtui revoluției lui Crom» 
weil a iosi penlru Irlanda cea mai 
nenorocită epocă.

uinsa iusese credincioasă șl 
luptase pentru rege. Keacțlunee 
a lost spaiminlătoare : execuții 
fără număr, catolicii constrînși aă 
părăsească iusula, temei și copU 
deportafi in mdiiie occidentale, 
preo|i spinzurat*  și despoeri da 



REVISTA REVISTELOR 449

moșii în masă. Veacul al XVIII 
este ceva mal llnișlii• liberalii, 
necontenit la guvern, au des iul de 
lucra cu războaele contra Fran
ței și cu înfrînarea puterii regate 
spre a da prea multă nten|le in
sulei vecine. Sliuafla ei nu se a- 
mellorează însă. Marea Revoluție 
provoacă și aici o răscoala gene
rală, care e urmală de o aspră 
represiune șl în anul 1800 parla
mentul este suprimat, iar insula 
pur și simplu anexată.

Subl acest statul dela 1800, ne
votat de parlamentari! irlandezi, 
•eadmis de popor, Irăeșfe Irlanda 
și la 1920. El primește în cursul 
veacului XIX ușoare modificări. 
Astfel la 1828, Russcl votează Des
ființarea Jurâmtnlului, fapt care 
aduce în Camera din Londra pe 
O’Connell, șeful irlandez si mare 
orator. Sublinfluen|asaWeilingfon 
propune în 1829 Cernerilor tman- 
eipaflng ^ct, care stabilește ega
litatea civilă între catolici și pro
testanți, fie englezi fie irlandezi. 
Astfel se rezolvă chestiunea reli
gioasă, dar cea agrara rfimîne în
treagă și gravitatea ci creșle din 
an în an: între landlorzii ce po
sedă domenii imense, pe care le 
exploatează cu lăcomie, șl între 
arendașii Irlandezi ce-i consideră 
pe cei dintălu ca spoliatori, nu 
poate fi decîl o pace precară. 
Foametea dela 1850 șl 1857 face 
în Irlanda 900.000 mii de victime 
;i silește Ia emigrare în America 
safe de mii de irlandezi. Fiii și 
nepoții acelora îmbogățiți în Sta- 
tele-Unlte, susjlnazi prin jurnalele 
și băncile lor pe compatriot!! ră
mași în insulă.

Dela 1850 la 1880 populația in- 
salei scade dela 8 la 5 milioane, 
iar depulafii să! din Cameră for
mează un parlid revoluționar care 
cere autonomia insulei (Home Ru
te). Pe la 1880 situația devine 
franc revoluționară.

Societatea secretă a Feniant- 
lor cu 100.000 membri și un buget 
de 1 j milioane începe seria aten
tatelor. Gladslone obține dela 
parlament un bil de represiune șl 
Întărește puterea polijiei, restrîn- 
ge libertatea tribunii și Parneil, 
șeful irlandez, este închis. Atunci 
crimele agr re se înmulțesc și 
viceregele Irlandei este asasinat. 

Gladslone se decide a leșul dafi
nii!’ rana irlandeză. Propune si
multan două măsuri: una restabi
lirea unui parlament la Dublin 
(Home Rule) și a doua, expropie- 
rea landfbrzilor pentru utilitatea 
publică, tar moșiile răscumpărate 
de stat să fie date fn plină pro
prietate arendașilor (Land Pur
chase blll). Partida) liberal însă 
nu-1 urmează ; o parte se desface 
și urmează pe Chamberlain. Glad
slone se retrage șl legile sale cad 
cu 30 voluri numai (1886). Reve
nii în 1892 la putere, proectul său 
de Home Rule e votat de Cameră, 
dar e respins de Camera Lorzi
lor cu enormă majoritate.

Coallpa unionistă cu Balfour și 
Chamberlain venită Ia putere în 
1895 face sforțări penlrn atenua
rea crizei irlandeze, fără a lua 
însă nici o măsură mai radicală. 
La 1906 liberalii revin la putere, 
pun la ordinea zilei proectul de 
Home Rnle și votează o serie de 
măsuri fiscale democrate. Camera 
Lorzilor, în urma refuznluf de a 
primi bugetul, îșl vede puterile 
reduse și se știe că în 1914, după 
lungi și violente discuții, Ilome 
Role este votat în fine. Se știe 
iarăși cum Englezii din Ulster, 
dușmanii reformef, se organizea
ză subi Ed. Carson în chip revo
luționar pentru a împiedica apli
carea reformei șl războiul civil 
era gala să înceapă, cînd a izbuc
nit războiul mondial. Neaplicarea 
reformef, încetineala și suferin
țele războiului, trimiterea pe fron
tul francez a regimentelor irlan
deze an făcut ca partidul najio- 
nalisi să-șî piardă prestigiul în 
fa|a opiniei publice irlandeze, 
care s’a aproptal de partidul ex
tremist Sinn-Fein. Acest parlid 
subi impulsia lui Sir Roger Ca- 
semeni încercă revoluția șl proc
lamă republica Irlandeză.

Faptele ce au urmat și continuă 
încă sînt de domeniu public. După 
acest lung istoric, autorul sfîr- 
șeșle cu o pledoarie în favoarea 
acordării unei largi autonomii a- 
cestei nefericite tari.

La Nouvelle Revue fran
çaise <Marr, 92l).

André Olde împrăștie în treacăt 
clteva idei cu privire la Clasicism. 
„Consider clasicismul, spune el, cu 

9
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an armonios tnănunch'u do virtuți, din 
care cea dimăiu e modestia. Roman
tismul e întotdeauna întovărășit de 
mlndrie, de îngîmfare. Opera de artă 
clasică povestește triumful ordinei 
și al mă.-a'll asupra romantismului 
interior. Triumful individualismului și 
triumful clasicismului se confundă. 
Or, triumfat individualismului e re
nunțarea la individualitate. Marele 
artht clasic își dă osteneală să n’albă 
aici-o manieră; se silește să ajungă 
>a Banalitate, 'facă ajunge ia ac- astă 
banalitstc fOră efort, înseamnă, ne
greșit, că nu e unart.st*.  Gide spu
ne mai departe, dupăce insinuează că 
pot fi, făta iiîdoiaiă, opere enorme 
și geniale care au sint clasice deloc, 
„fără a fi nici romantice, pentru 
asta”, — că nu cunoaște, dela anti
chitate încoace, slji cla-hl declt cei 
francezi, afară doar de Goche „care 
nu devenea clas c decit pnn Imita
rea celor Veihi“. „Clasicismul, In 
caro genb.tl francez s’a realizat cel 
mal di pilit, tinde In lntr>ginie sore 
litotă. E arta de a exprima cit mai 
mult spunlnd cit mai puțin. E o artă 
de pudoare șl de modestie... Auto
rul romantic rătnîne totdeauna din
coace (en-dațaj de vorbele lui pe 
cînd autorul clasic, trebue să-l cauți 
dincolo (par delii*.  Romanticii trec 
prea repede dela emilie la cuvint. 
însemnat peatru ei e st pari, eu »ă 
fii emo-toaat. „Singurul clasicism le
gitim astăzi, sfirșește GiJe, singu
rul la care putem și trebue să Bi
zuim e acel in ordinea căruia toate 
cicmentole care se frămintă în lu
mea modernă, dupăcc Iși vor fi gă
sit o liberă expansiune, se vor orin- 
dul după adevăratele lor relații re
ciproce. Deci o cit mai largă Între
gire'

L« Montle nouvcsu (Ianuar, 
1921).

In 1351. ciad (iota americană a 
silit Japonia să facă comerț cu 
Statele -unite, japonezii n’au puiul 
rezista : erau atunci slabi dar si 
capabili de asimilare. Repede, ei 
au luai deia Europeni tot ce aveau 
mai bun, moderair.îndu-se din punct 
de vedere administrativ, industrial, 
comercial șl diplomatic. Azi știm 
că Japonia a fosl proclamată la 
Confertnja de Pace a cincea prin
tre marile puteri.

O. L elicien Cftatlaye, bare a că
lifarii în Extremul-Orleut, ne în

fățișează noua slfuafle a Japoniei 
față de Puteri, după victorie. 
Dintre loate statele care au par
ticipat la războiul mondial, Japo 
nia a avut cele mai mari evantaie 
cu cele mai pu|lne sacrificii dc 
ninge șl de aur. A căpătat pre 
ponderenfa asupra Șantungului 
bogal tn cărbune și fler, precum 
și asupra portului Tsingleo, caic 
îi deschide toată China de nord. 
A luat și o parte din insulele din 
Ocean:a care au aparținut Ger- 
mantei.

imperialismul japonez au e to 
tuși satisfăcut. El vrea să aibă 
Siberia orientală și „protectoratul*  
Chinei, dupăce a anexat Corea. 
Prin" Japonezi, rasa galbenă se 
ridică, ce egală, în fa|a rasei albe. 
Dar orgoliul niponez a fost rănit 
dc coalljia albilor dela Societatea 
Na|iur.ilor, care au respins pro
punerea delegafilor Japonezi de a 
se consacra principiul egalității 
raselor. E firesc deci ca Japo
nezii să se împotrivească, la rîn- 
dul lor, la propunerea de dezar
mare.

Și astfel es la iveală o serie de 
antagonisme șl simpatii care ne 
indică întrucîlva desfășurarea vi
itoarelor eonii iele dintre rase. Fran
ța se bucură iu Japonia, după vic
toria din 1918, de o popularitate 
extraordinară. Pe lîngă prestigiul 
pe care il dau marile el jertie in 
războia, trebue adăugat faptul că 
Franța a fosl singura mare putere 
care a susținui propunerile japo
neze la Conferin|a de pace.

Aliludiaea Anglie! tufă de Japo
nia a jignit mult opinia publică 
japoneză. Ea a fost .(agrară*,  cașt 
Australienii, față de serviciile Ja
poniei in războiu. Declarațiile ei 
largi sint fățarnice, căci s’a opus 
la „egalilaiea raselor*  numai in 
interesul „imperialismului ei co
mercial*.  Alianța Jaoouiel cu An
glia e fără rost, căci Anglia ua 
dă Japoniei nici un sprijin îa Si
beria și China.

Aceiași evoiu|îe a sentimentelor 
japoneze ș'a produs, cu mai multă 
încordare, 1a|â de Slalele-Uulle. 
.Amiciția ainericano-japonezâ*  în
cheiată după semnarea armistițiu
lui, s’a evaporat repede. Și Ame
rica e „ingrată*  îndată ce nu mol 
are nevoe de Japonezi. Ea n’a 
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degfilnfa! măsurile umilitoare con- 
Iru emigrării Japonezilor în S'a- 
leJe*Ui5<ie ; dimpotrivă, le va a- 
grava. =4» vrea să recunoască nici 
egalitatea raselor. »Americanii 
care au elibera! pe negri, sînf ne- 
credincioși vechiului Idet^I; Wi|. 
son «r trebui să se rușineze a. 
mlnlindu-șl de Lfncoln'. Micșor«, 
rea Jv.arrrtSrt! e o mtnclună. Ame
rica se înarmează, dorind să ia 
locul Germaniei în China — st e 
principalul concurent al aponîet. 
Politica Anierîcei devine tot mai 
agresivă. Coreenii sînf alîfajl la 
revolte, iar în Siberia ea va con
trola drumurile de fier.

Astfel antagonismul americano*  
nfponeg devenind tot mai apei, 
primejdia unul suprem conflict în
tre rase e tot ma( apropiată. Ja
ponia, încc'cuiiă de Influenta ame
ricană în Asia, nu se va mai pu
tea dezvoHa. Ea frebue să go
nească America din China. Mon
golia șl Mandclu'la — ca să tri
umfe »doctrina monrog-îsmului o- 
rlenial*.  Asia a asIaHcIJor I...

Mai e de observat că Germania, 
după năruirea imperialismului ei 
cure jena pe cel Japonez, începe 
-șă-șl recîștige vechile simpatii în 
Japonia. Căci, în concurenta eco
nomică șl industrială. Japonezii 
vor avea desigur nevoe de capa- 
-eliăjile tehnice ale Germaniei. 
»Reconstruirea economică a Ger
maniei va fi avantajoasă Japoniei**.  
Îîtudealil japonezi revin ia univer- 

.silăjite germane.
Jntr’un cuvînf. Japonia cunoașle 

după armlslijiu toate grijile răz
boiului de care a fosl scutite în 
»războiul fericit“ din 1911-18: Tea
mă de hotărîrea dezarmări), umi
lire la Conterlnja de Pace, de- 
cepjle în China care ii respinge 
»amicHia* ; regrei de a pierde 
prada siberiana ; revolta Coreei; 
teamă de supremația Americei în 
E&lreinul-Orlent ți teamă de per
fidia Albionulul.. (ar simpatia en- 
faziastă fa ă de Eranja nu poate 
consola șl mai ales nu poale a- 
irage un ajutor eficace în formi
dabila luptă a imperialismului gal
ben cu cei alb.

ia Vie nouvelle (fanuar, 1921).
’ LLeratui-iilozoi parizian /lan jy- 

ner, aiit de pujin cunoscut la not, 

dar care a prilejul! un-curenf »ry- 
aerisi' în jurul operelor sale de 
sinteză dintre viată șl filozofie, dă 
în această revistă de avant-gardă 
cîteva Sfaturi care preluesc mat 
mu!< decîf cunoșllnfcle sterile:

»Omule, viata e profundă : co- 
boa’ă în adînctml. Oîndtrea, te
roarea și credln|a sîni porfl joase, 
care duc poate în adînclml. Dar 
poarta e o în'rare șl intrarea ră- 
snîne la 6nprafa|ă... Omule, întră 
pe unde vel putea, dar depărtea- 
ză-fe de suprafață : coboară în 
adînclml... Nu în durere... In bu
curiei iu voioșie! Gîndirea ta te
nace să se adînceașcB până ce 
se va pierde pe sine și va găsi 
bucuria... Mergi departe, sapă mai 
departe în dragostea sau în du
rerea ta..*  lin optimism activ, 
creator, alîf de necesar în vremea 
aceasta, cînd se găsesc prea pu
tini oameni care să indrumeze o- 
mul covîrșii de propria lut sărăcie 
spirituală și de lenea Iul de înoire.

Curioase observații face d-na 
Rouic Dutian asupra Dadaismu
lui. Dacă acum el e In perioada 
căutării și a sbenghiurilor exage
rare el este totuși una din ma
nifestările care vădesc o reformă 
ce va avea repercusiuni în artă, 
filozofie șt chiar economie poli
tică ! Dadaismul poale fi caracte
rizat : »asociația liberă*  scăpată 
de tirania logicei, a rațiunii, a 
conșiiin|H. Manifestarea directă 
a euiui, expresia Imediată a sub
conștientului, aceasta e singura 
regulă ce va domina »dadaismul*  
fitil de Ironizai acum, dar care va 
căpăta curînd alt nume serios. Miș
carea aceasta tinde să cuprindă 
‘oală literatura și arta modernă; 
ea e în legătură și cu teoria gra- 
vilajiel universale, reînoltă de Bin- 
steln, care se rezumă asilel : .li
nia dreaptă nu e numai Ireaiiza» 
bl<ă, ea e o concepjie absurdă și 
antinomică“. Deci, linia curbă e 
singura ce corespunde logicei spi
ritului. lata că revenim la șarpele 
ce-și mușcă coada al alchimiștilor, 
și la legătura cuvintelor sferă și 
înțelepciune..

După cît înțelegem, linia dreaptă 
ar ti deci rațiunea, logica clasică, 
științifică . Linia curbă e cercul 
integrai al cunoșllujei spirituale 
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pe care n’o dau deci! Intuljla, tn- 
hospec|ia, simplicitatea, eu! In
conștient. etc..

VAmârique (No. 1920).
Progresul electricii6|il în cea 

mai industriali |aro din lume, Sla- 
fele Uniie, e un fapt îndeajuns de 
cunoscut ca să mal expunem ci
frele uriașe care ar reprezenta nu- 
mirul motoarelor, al rfP. șl al In
dustriilor în care s’au aplicai.

Aplicațiile electriclfUIH tn agri
culturii ne vădesc în»ă definitiva 
universalitate a motorului electric- 
Munca cea mai profund umani și 
mai .pitorească*  - cultivarea pă- 
mintului șl recoltarea, cu toate ce
lelalte activități secundare- tinde 
să devie o industrie in care omul 
uh va avea altceva de făcut decil 
să reguleze frînele mașinilor șl să 
Invîrtească butoanele electrice.

In America sîn! tot mal nume
roase fermele care au un motor 
sau care își procură curentul elec
tric dela o uzină apropiată. Con
ductele electrice sînt prinse de 
plugurile... fără coarne. Se ară, 
se sapă, se greblează, se seamă
nă, se seceră, se adună, se trans
portă, se trceră numai cu mașini. 
Batozele pol lucra noaptea căci 
pe cîmp sînt Instalate puternice 
lămpi voi laice. Irigația, canaliza- 
rea e acționată toi prin electrici
tate. La fermă, pentru toate tre
burile este cile o mașină specială: 
pentru tocai finul și legumele, 
pentru facerea baloturilor de fu
raje, mori pentru toi felul de ali
mente, mașini pentru descojirea 
porumbului, ele, îoi prin mașini e- 
lecirlce se executa țoale trenurile 
plictisitoare ale menajului: măci
natul cafelei, tocatul cărnii, face
rea aluatului, curăjilul prafului; 
iot cu mașini electrice se spală, 
se calcă, se ventilează, se usucă 
rufele, se lustruesc mobilele, se 
face inghe|ali, etc. Lăplâria e de- 
asemenea eiectriiicatâ; nu numai 
prepararea laptelui și a brînzetu- 
rilor; ci chiar vacile sini mulse cu 
mașini electrice! O fotografie ne 
arată un staul enorm cu zeci de 
vaci legate de iesle. Fiecare poartă 
o centură ce |ine subt mamele un 
aparat pneumatic care mulge; lap
tele se slrînge în bidoane herme- 
Uc închise. Un singur om supra
veghează. Și cînd ne gîndtm că 

alîti poefl șt oiclort au fost i«Bpf- 
raft de rustica scenă a mulgerii 
ca lăptărlfa îmbrobodită, așezată 
pe un scăunel, lingă vaca ce s’a 
arătat deopotrivă de răbdătoare și 
la degetele agite ale omului șl Ia 
dacele de cuuciuc ale »mulgăto
rului pneumatic*!...

Dar americani! n’an indtfslria 
lisat numai agricultura șl lînd să 
mecanîzeze orice muncă gospo
dărească. Ei industrializează 
arta. Cinematograful, această orii 
electricii, a căpătat tn scurt timp 
a covîrșlloare importantă. Eî e frs- 
rangul.;«/ cincilea printre marile 
industrii americane, nefliad între
cu! decil de industria agricolă, me
talurgică, carboniferă șt de trans
porturi.

!n Slateie-Unlte sînf acum pesie- 
15.000 cinematografe care an sfinte 
cel pu|tn cîte 5 milioane de spec
tatori, adică 5 la sută dl» popu
lația totală. Producția anuală a 
filmelor e mai mult de 2 milioane 
metri pentrn Sl.-llntie șl încă eî- 
leva milioane penlrn »export*.

Sînt două meri centre de Indus
trie: ia New-York șl in California 
in Itnutul Lob Angelos, care pre
zintă multe priveliști pitorești șt 
locuri naturale pentru .înscena
rea*  filmelor care nu sînt totdea
una cu .aventuri extraordinare*  șt 
banditisme fantastice. Companiile 
cinemalografice au creai în Cali
fornia uzini pentru fabricarea fil
melor. Sînt acoio două orașe nouă, 
Culver City șl Universal Cîty, con
sacrate exclusiv cinematografului 
și unde locuesc mii de artiști șl 
funcționari.

Dela primele comedii grofaștl șt 
vederi pitorești s’a ajuns ia îns
cenări uriașe; Recordul îi ține un 
film care a costat 1 milion de do
lari, și care are o lungime de 
70.000 metri. Au jucal penlrn 8- 
cesi film 21.219 persoane dintre ca
re 1.200 copii. S’a construit în mod 
special ua oraș arab pentru a so 
cinematografia distrugerea iui prin 
foc. O insulă întreagă din marea 
Caraibilor, împreună cu întreaga 
ei populajie, aservit numai pentru, 
anumiie scene.

Ne putem închipui ce mijloace 
de reclamă întrebuin|ează «regii 
filmului*  pentru râspindirea iabri- 
calelor lor-și cu ce «ume imense 
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~»îal plătijî artiștii favorizai! de pu
blic. In 1918 capitalul investit în 
această industrie era de 250 mili
oane dolari, aducind un profit brut 
de 103 milioane dolari.

Cinematograful face o nărui
te® re concurență teatrelor $1 tu
rismului. Arta însăși e mult slîn- 
(enltă. Romancierii scriu mai mult 
pentru cinematografiat decîf pen
tru tipograf. Abia în ultimul timp 
cinematograful se dezvoltă în di
recția cea mai firească și utilă: 
a învăjănsîntuiui.

El a începui sM fie aplicat în li
cee și universități la studiul știîn- 
țelor-naturalc, fizico-chimice, la 
prelegeri artistice șl li.nde să ilus
trele Istoria omeniri! și a civlll- 
caflei.

II Marzocco (An. XXVI, No. 2 
laauar 1921).

baio L«vt se ocupă de ultimul 
roman al lui Blasco Ibânez-Mare 
Noslruta, - cu ocaziunea tradu
cerii Ib! în Italienește (Ed. Baltis- 
felii, Firenze, 1921).

Produc|iunea anterioară a ro
mancierului spaniol și caracteri
zarea ce i se dă în mod curent 
(reflex el luptei dinire nebiruita 
voin|ă umană șl viafa cîrmuilă de 
nemilosul Destin) — se potrivește 
cu ceiace vom găsi mai de samă 
în romanul de fa|ă, Dacă odini
oară lupta s'a dat între făran și 
•gorul cel sterp (La Sauaca); 
ori ialre artist și inspirafiunea re
belă (La maja desnuda) între 
Cugetător și Mul|Imea informă, 
ele,, de dala asta lupta se dă îu- 
♦re Mare și marinar-întocmai ca 
in romanul ibanesian, maivechiu: 
„Fior de Mayo*.  Din toate aceste 
opere se desprinde o unitară con- 
cepjlune despre viajă: .Pentru 
Ibănez, viata nu-i o grădină de de- 
licit, unde să seîntrelae intrigi de 
iubire; e ui vast cîmp de balae 
din care cei tari pot eși învinși 
ori schilodiți, dar niciodată îmblia- 
zl|i. Via|a e, după aforismul lui 
Nllzsche, nu un scop, ci un mijloc 
prin care oamenii atirmă și lac să 
triumfe voiuja lor*«

Aceiași indîrjilă voință de-a în
vinge, ori de-a se distruge pe sine, 
ciad se vede aproape de inirin- 
gere, aairuâ paginete noului ro
man, care de aiUel folosește, drept 
«Intrigă*,  un fapt divers de cro

nică parfslană (condamnarea șl 
execufarea ca nploană germană a 
dansataorei Ma‘a-Harl, urmată de 
sinuciderea unui spaniol, îndră- 
gosllt de frumusețea balerinei).

Cu acest materia! de actualitate 
controlabilă prin fapte reale, ani
mat de ideile dominante ale ro
mancierului și ridicat la rangul de 
poezie, mal ales prin acei minu
nat suflu de poezie a Mări! care 
consfltue meritul de samă al ope
rei, — Ibănez reușește să dea o 
povestire a cărei peripe|ti suggeră 
la toi rasul memorabila Odissee 
homerică, adăugind astfel elemen
tul simbolic ia cel narativ.

Uiisse Ferragut — eroul — pur
ta în suflet patima pentru mare pe 
care i o lăsase moștenire multe 
alte genera|lun! de marinari din 
neamul său ; asife) că nici primej
dia furtunilor, nici zbuciumul va
lurilor, nici liniștea casei din Bar
celona, în care-1 aștepta mereu do
rul nevestei Ciuzla și el copilașu
lui tor, — nimic nu putea întoarce 
pe Utisse din drumul mărilor. Har
nic și strîngălor, în scurt ajunse 
d'n cîrmaciu slăpîn, din stăpin că
pitan, și din căpitan armator. In 
această stare înfloritoare îl găsim 
ia Izbucnirea războiului mondial, 
cînd tocmai cumpărase în Sco|la, 
o nouă navă: .Mare Nostrum'; 
ajuns la Napo I, prinir'o manevră 
greșită, vaporul împotmolindu-se, 
Ulisse se văzu silit să petreacă 
un limp acolo șl, de dragul mării, 
incepu să viziteze minunile parte- 
nopeene ; dar, dintre ruiniie dela 
Pompei și rozeie. deia Pesto, se 
ridică spre privirea iui, deprinsa 
doar cu singurătatea apelor, zîm- 
betul prea frumoasei Ereya Și a- 
lunci, sutlelul lui sălbătăcit de fur
tuni, se deschide pe dală iubirii, 
care în scurt se schimbă în pa
timă ; pu|in îl pasă lui Ulisse că 
via|a iubitei sale e învăluită intr’o 
faină de nepătruns și pupo ii pasă 
de amintirea casei liniștite din 
Barcelona ; pu|in ii pasă chiar și 
cind alia că Freya e spioană ger
mană. Deaceia iși părăsește ca 
nebun tovarășii și vaporul, imbar- 
cîndu-se pe-o cambie spre a aii- 
menia intr'ascuns submarinele ger
mane, din marea tăaiearelor.

frec lunile șl ai lui nu mai știa 
nimic despre dîasul; tot fără știri 
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se întorcea acasă ți fiul său care-1 
căutase la Napoli, cinci vaporul 
pe care se îmbarcase, fu torpilat 
de submarinele servile de UHsse, 
sub! însuși ochii aces'uia. Mgar- 
tea copilului, ajutată de mina ta
tălui. răscoli în sufletul acestuia 
dorul de răzbunare ți pocăință, 
manifestat îndată prin izgonirea 
Frey-el. In zadar aceasta îl căuta 
mereu prin diverse porturi (căci 
acum Uiîsse se pusese în servi
ciul Alia|ilor, ducîndu-se unde era 
mai mare pericolul); in zadar 
Freya suferea umilîn|e ți brutali- 
zări din partea iubitului ei: Ima
ginea copilului inecat ii va des
părți pentru totdeauna. DesnSdăj- 
duită, — căci și ea il iubea cu pa
siune, — Freya se predă alunei 
autorităților franceze, care o și 
execută la VIncennes ; cînd UHsse 
află aceasta, toată padma înăb - 
șită în suflet, >i copleșește din 
noa : .Se aude o explozie ; pupa 
vaporului se saltă în bus, prora 
se scufundă șl, după cîteva minute. 
Marea se netezește la loc, ca in 
episodul Odisseit dantești, tragică, 
lină și tâculă, întocmai ca o pia
tră de morminl*.

Cronică, istorie $1 epopee; — 
toiul învăluit in acea poezie a mă
rii pe care ibănez o are in ro
manele sale cu o grandoare e 
pică, pentrucă a irăit-o mullă 
vreme in realitate în anii cînd, 
ea matelot pe-o corabie de pes
car, a cutreerat mările Spaniei 
ți ale Medfteranet vlsînd ro
mane ca .Mare Nostrum*,  pe mal- 
dările de funii cătrănite, privind 
la bolta clară și ascultînd cînle- 
cele marinarilor, agă|a|i de ca- 
târguri.

Sozîaflsftîsche MoitatsheHa 
(Februar, 1921).

Ludieig Quessel scrie despre 
ideia pacifi» ă a imperialismu
lui. Pe cînd pacifismul socialiști
lor se bazează pe libertatea și e- 
galitatea tuturor popoarelor, acel 
• 1 imperialismului e întemeiat pe 
dominafie și asuprire. Totuși am
bele pacifisme au unele puucle 
de contact : antimilitarismul și ca- 
racterul lor planetar. Ămindouă 
sînt penlru desființarea armatei, 
sau pentru transformarea ei, în- 
tr’un organ de poiifie și pentru 
răspîndirea ideii pacifiste și în

lăturarea războiului pe ialvaata 
suprafață a globului, Idela ftast- 
fislă la popoarele englo-saxoae e 
un produs al religiei,—la cele la
tine, a! cunoștințelor. La englezi, 
e profund răspîndltă credlnfa, cS 
ei sîni ponorul ales, a cănii mi
siune divină e stabilirea păcii ia 
univers. Această credință îți are 
originea în epoca lui Crgnsweî șl 
ea se poa’e observa In multe din 
cuvînlărlle pooulsre ale tal Lfcyd 
George. La Francezi, pacifismul 
e răspîndil printre Inieiacluali ți 
el a fost clar formula! de socio
logul Tțrde. După părerea aces 
tuia, războiul era slarea normată 
în vechime, cînd omenirea era 
>mpăr|ltă in șiate mici. Ca cit im
periile se măresc, cu afli războ 
iul ta un caracter desigur moi gro
zav, dar tocmai din cauza aceasta 
devine mtill mal rar. Cînd pe tot 
globul vor fi numai două sau trei 
puteri mari, ele îșl vor putea îm 
părți ușor zonele de influentă șl, 
ocaziile de conflict micșortndu-se- 
va dispărea și războiul.

In urma războiului mondial au 
rama« numai trei puteri mari care 
au intre ele puncte de contact : 
Anglia, Slatele-Uniie, Franjo,

In celoce privește raporturile 
dintre Anglia ți Franjo, accsie 
două puteri nu se pot ciocni ia 
Africa ,- iar în Europa, Anglia e 
dispusă să recunoască hegbemo 
nla Franței, de care nu se poale 
teme, cunoscind bine slăbiciunea 
ei în oameni șl capitel. In schimb, 
ea păstrează mină liberă în Asia, 
lor Statele Unite in America, Liga 
națiunilor, ca produs a! antantei 
anglo franceze și organ a) paci
fismului, a luat măsuri, în cetace 
priveșie dezarmarea Europei cea- 
trele, a Germaniei, Austriei, Un
gariei și Bulgariei împotriva lor, 
Franfa se mai. poate sprijini pe 
statele de curind create : Cehe- 
Slovacia, lugo-Slavia, Polonia ?i 
Romînia mare ; iar liaiia, Spania, 
și Grecia nu-i vor opune «ici o 
rezistentă în privința aceasta. Pis 
trind alianța cu Anglie, ca bază a 
politicei sale, Franfa poate asi
gura ideia pacifistă în Europa.

Liga națiunilor împarte popoa
rele în trei categorii: membrii 
fundalori (Anglia, Franfa, Italia, 
Japonia), membri! admiși (Elveifa, 
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Olanda, Danemarca, Romînla.etc.J 
și ce? excluși (Rusia, Oermanla,- 
Abisinia, Mexico). In contrazicere 
cu principiile Imperialismului, ea 
a admis popoare de altă rasă: 
Japonia. China, India. Dar din 
cauza aceasta, Slalele-Unfle au 
refuzai să fnfre în ligă, căci ele 
eonslderg dezarmarea Japoniei ca 
o condïfle sine qua non a păcii 
mondiale. Dacă în ceiace privește 
Europa șl Africa, liga națiunilor 
poale fl, în oarecare măsură, o ga
rantie a păcii,—nu se poale apune 
același lucru în privința Asiei și a 
Americel. Dezarmarea Japoniei ar 
aduce șt ale? pacea, dar ea ar în
semna heghemonia mondială a pu
terilor anglo-saxone.

împotriva imperialismului, socia
liștii caută să realizeze Ideia pa- 
etffstS clădită însă pe altă bază, 
acea a libertății și freiernită|ii po
poarelor. Această idee nu va pu
tea lua însă filnfă, decît alune? 
cînd omenirea se va grupa în mari 
complexe economice, în interiorul 
cărora va fi Imposibilă stăpin'rea 
șl exploatarea unelna|iuni de că- 
Iră alta.

Oie welsssn SSBii&r (No. 8, 
1920),

.Exoresionismul*  e o formulă 
speciile germană, după cum impre
sionismul e specific în Franța șl 
futurismul în Italia. Deși a apărut 
cu vre-o zece ani înainte de răz- 
boiu, expresionismul sintetizează 
în mare măsură efortul inovaior a) 
Germaniei posl-războinfce, care se 
scutură de fetlșismele și slinic'ile 
sociale, religioase, filozolice, ar
tistice, literare...

Directorul revistei, René Schb 
cAefe. caracterizează Expresionis
mul (literar) ca o îndoiiă revoltă 
contra naturalismului și a estetis
mului care stfipîneau pănă acum. 
Numele scriitorilor germani, pre
cursori șt comba!an|i ai noului cu
rent sînl : Heinrich Mann, Kuri 
lliller, W. Herzog, Kosimir Ed- 
schmid, Leonard Frank, Sternheim, 
Bonn, Dttblln, Georg Kaiser, poc- 
(i J. Becher, Fr Werfel,. Wolfen- 
steln, L Rublner, Kafka, Brod - 
la care trebue să adăugăm pe R. 
ScMckele, precum și pe Fr. Pfem- 
feri, criticul puternicei reviste ,Ak- 
(ion*.

Cuvintu! și arma erpresionitniu- 

lui «r fi: Strigătul - afirmarea 
bruscă, violentă a libertății crea
toare, mal presus de zăgazurile 
formalismului tiranic. Contra scep
ticismului ! conlra îndoelil l Jos 
țoale urîțeniile sociale I afară cu 
muzicile militare, cu acel fad și 
flasc »Gemiiih*  casanler, care con
serva alîf de bine bestia in om. 
H. Mann a rostit senilnfa : .Spirit 
și Faplă l* L. Rubîner a scris; 
.Poetul pătrunde în • olltlcâ*,  Hli- 
ler lansează Aclîvismul; misunea 
practică și spirituală a intelectua
lului.

La început, în frenezia afirmă
rii, deosebirea de -.in dintre o- 
pere n’avea nici-un rol. Se căuta 
mal mult adevărul nou: raportu
rile nouă dintre realitățile sufle
tești și cele sociale. Critica n’a
vea ce căuta in faza elaborării 
entuziaste. Războiul, ea cohorta 
luplălorilor .cn gura ș! cu cer
neala de tipar'5, a înăbușii noua 
mișcare. A izbucnii revotufia șl, 
odată cu ea, expresionismul s’a 
risipit în valuri de entuziasm crea
tor. Latura lui socială s’a lărgit, 
Pe expresionismul individualiștilor 
s’au grefat idefle colective: Pa
cifismul, solidaritatea popoare! r, 
lupta conlra brutei din toate do
meniile viejii. Acum, vlsnl trebue 
să devină o realitate vie care dă 
tuturora și care ia dela (o|t. Mul
țimea să iasă din prăpastie. E vre
mea et... Să ne lalrecem anii pe 
al|ii—să înaintăm. Ce ne mai pasă 
de .isme", de școală, de s II1...

Das Z.ÎCS1 (DrUtes der lalirbi*  
ener fUr gelstlge Politik, 1920).

Această .interesantă puhiicafie 
e organul mișcării activiste care 
tinde în Germania ia spiritualiza
rea vie|ii politice. in epoca noas
tră care reduce totul în mod bar
bar la foclor^cconoriTIc, ea vrea 
să creeze o nouă mentalitate a- 
vînd, ca axlomul cet mai sigur și 
mai înalt, intangibdilatea viejii șl 
să înlăture pentru totdeauna arma 
din rîndul mijloacelor permise de 
luptă. Căci, susjln activiștii, pro
gramul cel mai extrem și mai ra
dical al revolujiel politice, econo
mice și culturale, poate și Irebue 
să fie realizat, fără vărsare de 
sînge, prin n ijloece pacifice șl 
omenești.

In articolul final întitulat Re-
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fittxln*!  asupra cschftlologiel și 
metodologiei aclivlsmului, Kurt 
HllIer cau'ă să precizeze rapor
turile coși atitudinea noului cu
rent în îa|a socialismului. „Dacă 
voim să facem pe to|l părtași la 
via|a spirîiulul, și aceasta e dato
ria noastră, trebue înlăiu să des
ființăm sistemul exploatării și să 
stabilim egalitatea punctului de 
plecare social și economic pentru 
fiecare individ. Infamele bariere 
artificiale, care împiedică jocul se- 
iec|iunii naturale, trebue înlătu
rate. Cel cinstit sau slab să albă 
posibilitatea de a fi el însuși și 
drumul deschis spre contempla
rea dezinteresată a lumii și stă- z 
pîr.irea supraanimală a vleiU. Dacă 
socializarea singură nu aduce pa- 
redisul, ea pregătește însă tere
nul pe care acesla poale fi clădit. 
Momentul economic e o treaptă 
indispensabilă, fundamentală, insă 
au e toiul*.  Simplismul economic 
e mărginii și demagogic. Salariatul 
nu e singură robie; alături de ea e- 
xistă altele, din care cea mal gro
zavă e acea a războiului. E o 
naivitate să credem că, odată cu 
victoria revoluției proletare, epoca 
războaelor va înceta. Căci cau
zele lor nu sînt numai de ordine 
feodal dinastică sau capitalistă șl 
ele au ar fi posibile fără acele 
instincte atavice și canibale, care 
aupraviejuesc în sîngele popoare
lor $i sini cu grijă cultivate de 
cei Interesați. Posibilitatea psicho- 
logică a războaelor va dura și 
după înmormîntarea capilaltemu- 
lui, dacă Instinctele noastre întu
necate nu vor fi suprimate prin e- 
ducalie sau cel pu|in îndreptate 
in altă direefie. Marxismul econo
mic vrea ca toți oamenii să tră
iască bine, lucru important; dar 
mai important e ta to|! să trăiască, 
El fine samă numai de proletar și 
nu vede omul.

Pe lingă revoluția economică, e 
nevoe și de alte revoluții. Dacă 
insă revoluționarii împotriva sala
riatului formează blocul uriaș ai 
unei clase, acei care se ridică îm
potriva celorlalte robii, luptă până 
acum în chip t/.olat. Acești radi
cali ai culturii trebue să se în
trunească înir’o falangă, căci li
berarea totală a omenirii nu poate 
fi deoîf opera spiritului,

In lupla lor pentru emancipare, 
masele au nevoe de conducători 
de elită. In vremea de azi. cîsd 
parlamentarismul democratic e îa 
agonie, consiliile de muncitori nu 
vor putea realiza nimic serios fără 
concursul consiliilor de înteiec 
tuali ce reprezintă competenta. 
Numai complectată cu dictatura 
morală a spirilului, dictatura cla
sei muncitoare va fi în stare să 
creeze ceva pozitiv.

»In această sinteză e viitorul, 
căci sarcina secolului în care trăim 
e să facă joncțiunea înlre direc
ția spirituală, cere duce dela pre 
dica pe munte la manifestul co
munist șl acea care * începe cu 
Platon șl sfîrșeșle cu Nietzscbe 
Creștinismul trebue să devină se
nin, păgîn și elenic, iar Dyonisos 
să primească pe Chrisl în sufle 
iul său*.

Deși nu are același caracter In
ternațional, prin Idealismul său 
generos, dar utopic și vag, aeiivis- 
mul^se apropie în multe privinft 
de curentul reprezentat în Franța 
de- grupul »Clarie .

Logos (Bând IX, Hefl 1).
Erest Hernhardi. Bazele plas 

(icei grecești. In secolul al șa 
setea in. de Crlstos stăpinește în 
Grecia spiritul dioniziac. £n seco
lul al cincilea epoca dionhlacă de 
sentimente nesfăpiulte face loc e- 
pocei de claritate apoliniană. La 
rindul ei, această epocă se pierde 
în cea elenistică.

In aceste diferite epoci, spiritul 
caracteristic grecesc s'a manifes
tat in epoca apoliniană. însușirile 
ei au fost: plenitudine, stabilitate, 
grație, flueță. fo>'jâ, unirea parti
cularului cu generalul produciad 
tipicul, receptivitate și spontanei
tate, aejiune șl juisare, unitate și 
varietate, individualism șl comu
nism, liniște și mișcare. Cu astfel 
de însușiri, spiritul grecesc s'a 
manifestat prin poezie, iiiczofle, 
istorie, muzică, arhitectură, știinfă, 
educafie și plastică. Mai muit de
ci! prin oricare alt mijloc, spiritul 
specific grecesc s’a arătat prin 
plastică, șt mai exact: prin plastica 
corpului de adolescem, așa cum 
îi cunoaștem asiâzi în Doritorul 
lui Policlei, iu Diadumenos, în 
Idoliao, în Marș Borghese. Însu
șirile specifice grecești sini bine 

V



REVISTA REVISTEI 0« 457

'eore«CBiâ;e ia corpul adolescen
tului săaăios, șt caracteristic este 
că îîforia greacă îaceoe șl sfîr*  
ueșie ce doi tineri: Ahile ți Ale
xandro cel mare.

DerCfeer<»ae(Octonib'e»i920).
Oasîal Henry- Fernand Léger. 

AcÉuaJ»! nablsi francei șl*a  înce- 
s*t  îavăjăHiintul arüsitc fa Bcole 
de*  Beeuz-Arls; dar plictisit de 
plciara întunecată ce se preda 
acolo ți atras de impresionismul 
l«*iaasce  apăruse ca o reac|iune 
în conta pielării academice, pS- 
răseșle recela, $1 penfru fotdea- 
ose ta început a fost înfluenjat 
de ÎHîpresInn’trnn! iîrziu ți de tran
ziție al Joi Cézanne, epo! trecu la 
cubtstnv! pe care îl proclamasse« 
arfă a viitorului Picasso și Braque 
prin 1907 19ÛS.

Ca adept al cubistnulsl. Léger 
expene pentru prima da'S în 191®, 
ia .Salon des Indépendants*,  un 
fabion unde simplific« $1 îngreuiază 
formele. în modul particular Iui, 
ața cum îl constatăm șl mal fîrziu. 
Formele le scoate prin clarobscur 
mai în’àin, der mai apoi Léger re
veni fa ooloare, deocamdată ce- 
ouțîe c*  fa Césanne, și deltcaiă 
în anii următori. Culoarea reve- 
altă no are numai rolul de uneltă 
a formei simple, ci și de produ
cătoare de puernice contraste ta
ire formele (ari șl formele moi, 
precum sini formele tari ele aco- 
l*eremintelo<-  șl formele mol ale 
nourilor de fum. în. această cale*  
gorie c-s!e seria .Fumurilor". Pe 
ciad păaă io 1915 tablourile lui 
repre ducesa tacă ceva dla nature, 
neerna dă ia iveală seria intitulată 
.Varia|iunl de forme", unde toiul 
«e reduce la valuri ritmice de 
for», După 1915 redă din nou, îa 
tablourile iui, natura mai clar. 
Ceiace a căutat el mereu e ca ta
blourile lui să nu reproducă o- 
biecte, ci să se inspire numai delà 
dînsele. ca si execute apoi îa li*  
berlate forme neilusiralive și în 
mișcare. Viala compozițiilor Iul îi 
deosebește de arta'severă, mai 
statică a lui Picasso și Braque. In 
ilmpu! războiului și după aceia. 
Léger «lese ca punct de plecare 
mașinile, și fără a povesti despre 
ele. ie interpretează in schimb pur 
plastic, căutînd în tablourile !<» 
■varietate șt intenzitate.

Sa ernia, uns diatre revistele 
maghiare ce apar la Ciuf-șl a- 
nume apărută foarte de cerîad 
«ubt conducerea d iul Nagy Liti» 
16. oublică, săpfămînal, fie llte- 
ralufă originală a unor (scriitori 
maghiari din Romînia, fie (radu*  
ceri.

latre acestea din urmă, destin 
de interesante sini amintirile des
pre Leon T«lstol ale mătușei sale, 
confesa A. Tolstol, fostă damă de 
onoare pe lîngă fiica larutui Nt- 
colac !. Amintirile cele mai multe 
despre Toislol, ajunse tu tradu
ceri, sini mal cu samă din au'l fi
lozofului ț1 al marelui creștin... In 
aceste emitifirl, însă, îl vedem pe 
Tolstol lînărul, abia .îuîore dela 
războiul din Crlnjeia, ort mai a- 
poi în Blve|fa, abia în vîrstă de 
59 ani, dornic de violă, expansiv 
uneori, dar modest, stingherit. ■ 
Șl-a ceata! mătușa la Geneva, a*  
nume ca să-l vindece de turbura- 
rea ce-i pricinuise, la ' erls, o eze- 
cajie capitală la care îl împinsese 
curiozitatea să aziste. Reforma 
torulcet în pori simplu de mujic, 
dela legnaia PoliaHa se îmbrăca 
foarte curăjet îa anii aceia prin 
Girella și făcea chiar lux în sa
tisfacerea onor trebbiale ale vie- 
|H.

D. Olcjos Domokcs într’un ar 
licolaș Organizarea maghiară și 
mnncilorintea (No. 2 din (anu
ar) ișt arată amărăciunea că 
fofila partidului socialist maghiar 
a IhbI dintru început o atitudine 
dușmănoasă fa|ă de acțiunea .Li 
gii Maghiare" dia Romînia, abia 
iniIIa|aifi. Și na numai util ; ga
zeta partidului a declarat că nu 
va laș parie în aici o organizare 
maghiară pentru dobîadirea drep
turilor mlnoritălilor. .Dacă par
tidul socialist—scrie d, Olafos 
nu vrea să ia parte la cuceririle 
■ninoritijilor și stă numai ia ser
viciul Intereselor do clasă,-aces
ta este un punct de vedere care 
poale să constilue tema politicei 
sale; dar a pune piedică înaintea 
unei clnstiie organizafiuni ma
ghiare, care se găseșie abia în 
primul stadiu de organizare a- 
ceasta, chiar și ca tactică, e des
tul de rău. Organizarea minori
tății maghiare o socotim un lucru 
alît de important, incit partidul 
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sgciailsl mal înainte de a 'fi rupt 
lănci împotriva el, ș’ar fi adunat 
în consfătuire ți țl-nr fi fixat a- 
iltedînea înlr’o hotărîre luată în 
sîna) partidului.'

Alături de acest artfcolaț, care 
se termină cu un apel cătră mun
citorimea socialistă maghiară de 
a eși din preocupările de clasă 
ți de a lua parte activă ți la lupta 
pentru drepturile minoriiătitor- 
„Saemle*  cuprinde șl un apel a! 
radacfiei căkă muncitori. Redac
ția oferă ți baza pe care s’ar pu
lpa proceda la o conlucrare, care, 
Orețfe, nu e programul complect 

al »Ligii maghiare*  ți esre ?’a> 
concretiza în următoarele reven
dicări comune :

1. Folosirea limbii na|tonale.
2. Revizuirea chestiei dreptului 

electoral.
3 Aranjarea treburilor șcetore 

pentru fie care naționalitate aparte.
4. Mîntnirca libertfijit preaei de. 

subî cenzură.
3. Chestia admijilsiraJIe' și a 

proceduri! Judecătorești.
6. Starea de asediu.
7. Reprimirea func|1onar:tor.
p. Orice propășire eallarafiL
9 -Autonomia.


